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I. MEMÒRIA D’INFORMACIÓ URBANÍSTICA 

1. INTRODUCCIÓ 

Un pla d’ordenació urbanística municipal (en endavant POUM) és l’instrument d’ordenació urbanística integral del territori que, d’acord 
amb la legislació urbanística vigent defineix el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic 
sostenible, definit aquest com la utilització racional del territori i el medi ambient conjuminant les necessitats de creixement amb la 
preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les 
generacions presents i futures. 

El desenvolupament urbanístic sostenible comporta també la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el 
territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin a la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori eficient en el seu conjunt.  

2. ANTECEDENTS 

El Consell Comarcal de la Cerdanya, actuant per delegació dels 16 municipis que formaven, en un inici, l’àmbit del Pla d’ordenació 
urbanística plurimunicipal (POUPM) de la Cerdanya, va encarregar els treballs de redacció d’aquest Pla d’urbanisme en data 14 
d’octubre de 2005. En el moment d’iniciar la participació ciutadana el POUPM encara es trobava en una fase inicial. 

Al llarg de l’any 2008 es va produir la segregació del POUPM dels municipis d’Alp, Bellver de Cerdanya i de Llívia. Més endavant, i previ 
a la fase d’aprovació provisional del POUPM, el municipi d’Isòvol va seguir els passos d’aquests municipis i impulsar el seu propi pla 
d’ordenació urbanística.  

L’acord de govern GOV/78/2006, de 25 de juliol, aprovà definitivament el Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran (en endavant 
PTPAPA), elaborat per la Secretaria per a la Planificació Territorial a través del Programa de Planejament Territorial del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques. 

El PTPAPA preveia l’elaboració de Plans Directors Urbanístics (PDU) específics d’abast comarcal ateses les característiques socio-
econòmiques, culturals i paisatgístiques d’aquest territori, entre ells el de la Cerdanya, per puntualitzar, concretar i acotar la dimensió 
comarcal de les propostes del PTPAPA, difícilment abordables des de l’escala del planejament superior, aportant directrius i mesures 
d’aplicació a les revisions dels planejaments vigents als municipis de la comarca.  

L’1 d'agost de 2008, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques aprovà definitivament el Pla director urbanístic de la Cerdanya, 
formulat per la Secretaria per a la Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques amb el concurs de la 
Universitat Politècnica de Catalunya i tramitat per la Comissió d’Urbanisme de Catalunya. 

El novembre de 2010 entra en vigor el Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya. 

Des de l’any 2008 en que es segrega el municipi de Bellver de Cerdanya de la tramitació del POUPM de la Cerdanya i fins l’any 2011 
es porta a terme un treball de seguiment pormenoritzat de l’actuació urbanística. A l’any 2011, i d’acord amb comunicació amb la 
Direcció General d’Urbanisme es retoma la redacció del POUM de Bellver amb la condició de començar la tramitació del POUM des de 
la fase d’Avanç de Pla.  

En data 9 d’agost de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, en sessió extraordinària, aprova el Programa de Participació 
Ciutadana i el document d’Avanç de planejament del nou POUM de Bellver de Cerdanya. Aquests documents seran exposats fins al dia 
1 d’octubre de 2012.  

Retomats els treballs de redacció del POUM al llarg de l’any 2016, en data 10 de novembre de 2017, s’aprova inicialment el POUM de 
Bellver de Cerdanya pel Ple de l’Ajuntament, i es publica al DOGC en data 17 de novembre de 2017, obrint-se el període d’exposició 
pública de 45 dies hàbils a partir de la seva publicació al DOGC.  

El 18 de novembre de 2017 es va obrir el període d’exposició pública dels documents d’aprovació inicial del POUM de Bellver de 
Cerdanya. L’Ajuntament, d’acord amb el objectiu de fer arribar al màxim de la població el contingut d’aquest document va portar a terme 
les següents accions: 

 Informació en mitjans, publicant l’Edicte de l’aprovació inicial del POUM de Bellver de Cerdanya en dos mitjans escrits de 
referència al territori: el diari Regió 7 (18 de novembre de 2017) i el Punt/Avui (18 de novembre de 2017).  
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 Habilitant l’Espai POUM al web municipal, en la adreça següent: http://bellver.ddl.net/poum.php?id=229&id_seccio=6043 i 
en aquest espai es pot descarregar tota la documentació del document d’aprovació inicial del POUM en format PDF.   

 Habilitant en la Sala de Plens de l’Ajuntament plafons en DIN-A1 amb els plànols d’ordenació del sòl urbà, urbanitzable i 
no urbanitzable, a més de còpies en paper de tota la resta de documentació del POUM, com ara les Normes Urbanístiques, 
les memòries i els catàlegs.  

 Concretant reunions de l’equip redactor amb els veïns al llarg del període d’exposició pública del document d’aprovació 
inicial. En aquest sentit, l’Equip redactor ha mantingut un total de quatre (4) reunions personalitzades a la Sala de Plens, els 
dies 1 i 15 de desembre de 2017 i els dies 12 i 19 de gener de 2018, en horari de 10:00 a 16:00, atenent els dubtes i 
suggeriments d’un total de 48 interessats.  

 Recull d’al·legacions al llarg del període d’exposició pública, i fins el darrer dia de termini, l’Ajuntament ha enregistrat un 
total de 54 al·legacions de diferent tipus.  

 Recull d’informes, en desembre de 2018, el total d’informes registrats per l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya era de 18, 
entre els quals destaquen els emesos per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental de Lleida (OTAA-Lleida). Tanmateix, un segon informe de l’ACA en data 23 de maig de 2019 sol·licitant diverses 
qüestions relacionades amb els riscos d’inundabilitat en els nuclis de Bor, Farga Vella, Pedra, Pi i Riu de Santa Maria. 

Al desembre de 2018 es genera el document de POUM per a aprovació provisional amb els canvis incorporats de les al·legacions i 
informes d’organismes i s’envia als primers mesos de 2019 a l’OTAAA-Lleida per a l’obtenció de la declaració ambiental. 

El 23 de maig de 2019, l’ACA emet informe desfavorable pel que fa als riscos d’inundabilitat, i determna la necessitat de corregir les 
deficiències observades. La documentació del POUM és revisada i es torna a enviar el 4 de març de 2020 per a la seva avaluació per 
part de l’ACA. 

El 19 de febrer de 2020 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu va fixar diverses condicions en el seu acord de 19 de febrer 
de 2020. 

El 6 de juny de 2020 s’atorga la conformitat a la memòria ambiental del Pla d’ordenació urbanística municipal de Bellver de Cerdanya, 
amb un seguit de determinacions que han estat incorporades al document d’aprovació provisional de juliol de 2020. 

3. CONTINGUT DE LA PRESENT MEMÒRIA 

La memòria del pla d'ordenació urbanística municipal estableix les conclusions derivades de la informació urbanística que són rellevants 
per a l'ordenació del territori, analitza les diferents alternatives possibles i justifica el model elegit, les determinacions de caràcter 
general i les corresponents a les diferents classes de sòl. 

Aquesta memòria incorpora les determinacions apuntades pels diferents informes emesos per organismes en el marc del procés 
d’informació pública del document d’aprovació inicial del POUM, desenvolupant i detallant la relació de canvis entre el document 
d’aprovació inicial i el document d’aprovació provisional en l’informe d’al·legacions.  

La memòria del pla d'ordenació urbanística municipal fa referència als punts següents: 

a.  Justificació de la conveniència i oportunitat de la seva formulació. 

b.  Informació urbanística, acompanyada dels estudis complementaris necessaris, relativa als aspectes 
següents: 

- 1r. Planejament urbanístic vigent amb anterioritat. 
- 2n. Planejament territorial i sectorial amb incidència en l'àmbit del pla. 
- 3r. Característiques del territori: característiques naturals, amb indicació dels riscs naturals o 
geològics existents, usos als quals està destinat, estructura urbanística, infraestructures existents, 
context territorial supramunicipal. 
- 4t. Característiques de la població assentada sobre el territori, condicions econòmiques i socials i 
previsions de la seva evolució. L'anàlisi de la població recull les dades relatives a població, grups 
d'edat, i als tipus de llars i la seva possible evolució futura (veure així mateix la memòria social del 
POUM). 
- 5è. Xarxes bàsiques existents dels serveis d'abastament, hidrants per a incendi, gas, electricitat, 
telecomunicacions i sistemes d'evacuació de les aigües residuals o de pluja. 
- 6è. Obres i infraestructures programades i política d'inversions públiques que poden influir en el 
desenvolupament urbà. 
- 7è. Assenyalament dels valors mediambientals, paisatgístics, culturals, agraris o de qualsevol altre 
tipus existents en l'àmbit del pla. 
- 8è. Altres aspectes rellevants que caracteritzen l'àmbit territorial del pla. 

c.  Descripció i resultat del programa de participació ciutadana (document d’avanç de POUM) i del període 
d’exposició pública (document d’aprovació inicial del POUM), amb referència als aspectes següents. Pel 
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que fa al procés de participació ciutadana del document d’avanç de POUM: 

- 1r. Descripció de les mesures adoptades o de les actuacions realitzades amb l'objecte d'informar i 
de promoure el debat. 
- 2n. Síntesi de les aportacions i resultats derivats de les al·legacions i suggeriments presentats 
durant el període d'informació pública. 
- 3r. Síntesi de les modificacions o aspectes incorporats al pla a partir de les aportacions o resultats 
del programa de participació ciutadana. 
 

Pel que fa al període d’exposició pública del document d’aprovació inicial del POUM: 
- 1n. Síntesi de lles al·legacions i informes presentats durant el període d'informació pública. 
- 2n. Síntesi de les modificacions o aspectes incorporats al POUM. 
- 3r. Síntesi d’el Document Resum  que permet acabar el procediment d'avaluació ambiental 
estratègica ordinària segons el que determina la llei 21/2013, de 9 de desembre de evaluación 
ambiental, i es pugui sotmetre el pla a aprovació provisional. 

d.  Objectius de l'ordenació, anàlisi de l’alternativa escollida en la fase d’aprovació inicial, i justificació i 
descripció del model d'ordenació elegit i d’acord amb les determinacions fixades als informes emesos pels 
diferents organismes al document d’aprovació inicial del POUM: 

- 1r. De la classificació del sòl, d'acord amb els criteris establerts en els articles 24 a 33 de la Llei 
d'urbanisme. 
- 2n. De l'observança de l'objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible, tenint en compte les 
conclusions de l'informe ambiental que integra la documentació del pla. 
- 3r. De l'adequació de l'ordenació a les directrius de planejament que estableixen l'article 9 de la Llei 
d'urbanisme i els articles 5, 6 i 7 d'aquest Reglament, 
- 4t. De les mesures adoptades per a facilitar l'assoliment d'una mobilitat sostenible en el municipi, 
tenint en compte l'estudi d'avaluació de la mobilitat generada que ha de formar part de la 
documentació del pla. 
- 5è. Diagnosi dels dèficits de les xarxes bàsiques existents dels serveis d'aigua, d'hidrants per a 
incendi, gas, electricitat, telecomunicacions i sistemes d'evacuació de les aigües residuals o de pluja, 
anàlisi dels recursos disponibles, i descripció i justificació de les obres i la provinença dels recursos 
necessaris per a adaptar, ampliar o millorar aquestes xarxes bàsiques. 

4. JUSTIFICACIÓ 

La revisió del planejament urbanístic vigent resulta necessària, oportuna i convenient i es justifica per les raons següents: 

1. Les Normes subsidiàries del planejament de Bellver, Martinet, Prullans i Lles aprovades definitivament en data 29 de juliol de 
1983, en l’article 2.2, regula els supòsits de la seva revisió: 

Serà motiu de revisió o modificació de les Normes Subsidiàries o la seva substitució per un Pla General: 
a) Quan la població de fet i de temporada del municipi o de qualsevol nucli de població assoleixi el 50% dels habitants previstos 

en la memoria d’aquestes Normes. 
b) En el moment en què s’hagi construit el 75% del total del sòl de casc urbà i sòl apte per urbanitzar de tot el municipi. La 

condició del paràgraf a) anterior, s’acreditarà mitjançant la població de fet afegint-hi l’avaluació de la població de temporada i 
la condició b) mitjançant estudi urbanístic, les conclusions del qual caldrà que siguin aprovades per la corporació municipal 
en ple. 

2. Des de l’aprovació de les Normes Subsidiàries (NNSS) vigents s’han produït canvis substancials en la legislació urbanística que 
fan que l’actual planejament general del municipi en molts aspectes quedi desfasat, lluny de les finalitats i objectius de la llei, i fins 
i tot resulti contradictori en relació alguns dels preceptes concrets, fet que comporta una situació de confusió respecte la seva 
aplicabilitat.  

Concretament, les Normes Subsidiàries es van redactar en base al marc normatiu següent: 

 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, que deroga Ley sobre Régimen del Suelo y ordenación Urbana, de 12 de mayo de 1956. 

 Real Decreto 1385/1978, de 23 de junio, por el que se traspasan competencias de la Administración del Estado a la 
Generalidad de Cataluña en materia de urbanismo.  

 Lllei 9/1981, de 18 de novembre, sobre protecció de la legalitat urbanística. 

Des de la data de l’aprovació de les NNSS les disposicions més significatives amb incidència urbanística que s’han aprovat, són 
les següents:  

 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer (endavant TRLU), modificada per la Llei 5/2017, de 28 de març, per la 
Llei 16/2015, de 24 de juliol, per la Llei 3/2015, de 11 de marzo, per la Llei 2/2014, de 27 de enero. 
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 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant RLU), en part 
derogat pel DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística. 

 Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, per la qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, 
en allò que no modifiqui ni vulneri la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria d’ordenació del 
territori, urbanisme i medi ambient. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 LLEI 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, modificada per la LLEI 10/2011, del 29 de 
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa. 

 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

 Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.  

 Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.  

 Decret 377/2006, de 19 de setembre, de regulació de la mobilitat generada.  

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  

 Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. 

Cal destacar que el 25 de juliol de 2006, es va aprovar el Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran (PTPAPA) i el 31 de juliol de 
2008 el Pla Director Urbanístic de la Cerdanya (PDUC), ), que estableixen determinacions d’abast territorial a les que el 
planejament urbanístic de caràcter general s’ha d’adaptar, per raó del principi de jerarquia normativa.  

Principalment, les determinacions estan referides a la regulació dels espais oberts, als assentaments i creixement de les 
poblacions, i a les infraestructures de mobilitat per a l’estructuració dels nuclis urbans compresos dins del seu l’àmbit.  

Durant els darrers anys, a través de les corresponents modificacions puntuals del planejament general que l’Ajuntament de Bellver 
de Cerdanya ha tramitat des de la seva aprovació, s’ha donat compliment als imperatius legals més immediats derivats de 
l’aplicació d’aquestes normes. 

3. Però, més enllà de les aportacions de caràcter jurídic a les quals el planejament s’ha de subjectar, el conjunt de les disposicions 
legals aprovades en aquests darrers anys estableixen nous criteris per a la planificació urbanística i configuren un nou marc de 
referència tècnica, que han de servir per aconseguir una regulació urbanística més adequada a les necessitats actuals. Aquestes 
disposicions afecten de manera substancial els continguts del planejament urbanístic vigent en aspectes rellevants, com són la 
regulació del sòl no urbanitzable en el seu conjunt, la creació de reserves d’habitatge de protecció pública, les cessions per a 
sistemes en els nous àmbits de desenvolupament, les cessions d’aprofitament urbanístic en àmbits de sòl urbà no consolidat, la 
creació de noves tipologies d’equipaments comunitaris, la compatibilitat entre sistemes i altres qualificacions, el règim urbanístic 
del subsòl, les consideracions i continguts de caràcter mediambiental i les consideracions en relació a la mobilitat, entre d’altres.  

4. De manera progressiva, al llarg dels anys de vigència de la regulació urbanística, s’ha produït el desajustament del planejament 
urbanístic derivat de la pròpia evolució del territori. Des de la vigència de les NNSS, la societat ha variat en funció de les canviants 
circumstàncies econòmiques i socials. En aquest sentit les infraestructures d’abast general han suposat un canvi substancial en el 
model del desenvolupament territorial del municipi i en general de la comarca de la Cerdanya. 

L’element més significatiu que cal assenyalar és el túnel del Cadí, inaugurat el 29 d'octubre del 1984, una infraestructura de més 
de cinc quilòmetres que perfora la serralada del Cadí-Moixeró, uneix les comarques del Berguedà i la Cerdanya, i que continua 
sent una infraestructura bàsica per al desenvolupament econòmic i social del Pirineu, amb més de 5.700 vehicles que hi circulen 
cada dia de mitjana, amb una intensitat més elevada durant els caps de setmana. 

5. L’actual situació general, econòmica i financera, més enllà de la situació de crisi econòmica de llarg i gran abast, fa preveure una 
nova època en el desenvolupament de la societat. El planejament urbanístic ha de constituir el marc adequat de la planificació on 
plasmar i fer realitat les respostes a aquesta nova situació, i fer-ho d’una manera positiva i immediata. El Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, en aquest sentit, resulta necessari perquè el planejament urbanístic no ha de ignorar aquesta situació, ans 
al contrari, ha de suposar el marc del desenvolupament físic dels nuclis i del territori, on encaixar i donar resposta a les noves 
oportunitats que resultaran d’aquest nou moment econòmic i social.  D’una manera més específica, no es pot ignorar que l’actual 
situació econòmica i social té una component arrelada al sector financer que te una vinculació molt directa amb el sector 
immobiliari i de la construcció. Aquest fet es tradueix, de manera directa, en un necessari replantejament de la manera d’entendre 
la construcció per part del conjunt dels agents que hi intervenen. En aquest sentit, el planejament urbanístic general és el marc 
adequat on reflexionar sobre les relacions que cal establir en el procés de desenvolupament urbanístic del municipi i les escales 
de valors en el procés productiu. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, doncs, ha de respondre a la necessitat i ha de suposar 
una oportunitat de replantejar les determinacions urbanístiques amb un nou marc econòmic i social. Per tant, a partir de l’anàlisi i 
valoració del resultat del planejament vigent que ha permès desenvolupar una política urbanística relativament continguda, en 
general, l’objectiu és analitzar-lo i relacionar-lo amb la realitat construïda per tal d’elaborar la nova política urbanística que 
assumeixi funcions de planejament estratègic, tractant de potenciar els aspectes dinàmics del planejament, i no únicament el seu 
vessant regulador, tot ajustant-lo a les determinacions dels documents que formen el seu marc jurídic i conceptual. 
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5. REDACCIÓ 

La disposició addicional tretzena de la LUC defineix els requisits que el conjunt de professionals que intervenen en la preparació i 
redacció de les figures del planejament urbanístic han de tenir, ja sigui en qualitat de funcionaris o funcionàries, de personal laboral o de 
persones professionals liberals contractades a aquest efecte, així com la seva obligació de guardar-ne el secret professional, sigui quina 
sigui llur vinculació jurídica amb l’administració, mentre durin aquestes tasques. També en defineix en quins casos la seva contractació 
se sotmet a la legislació sobre contractes de les administracions públiques. 

 

A continuació es relaciona la identitat i titulació dels diferents professionals intervinents que han participat en la preparació i la redacció 
d’aquesta figura de planejament urbanístic, d’acord amb la disposició addicional tretzena de la LUC: 

 Document d’avanç i treballs previs: 

AAUP Jordi Romero i associats SLP 
Director del Pla: Jordi Romero, arquitecte urbanista. 
Coordinador del Pla: Borja Iglesias, arquitecte urbanista 
Arquitectes: Pau Asens, Encarna Cortés, Guillem Gascón, Ángel González, arquitectes. 
Assistència jurídica: Maurici Anglarill (Anglarill & Agulló, advocats). 
Medi ambient: Eduardo Soler, enginyer agrònom (Limonium S.L.). 
Economia: Anna Torrella Reñé, economista 

 Document per a l’aprovació inicial i aprovació provisional: 

Borja M. Iglesias, arquitecte urbanista. 
Montse Escorsell, arquitecte urbanista. 
Medi ambient: Eduardo Soler, enginyer agrònom (Limonium S.L.). 

6. MEMÒRIA D’INFORMACIÓ 

6.1. Planejament urbanístic vigent amb anterioritat 

El planejament vigent al municipi de Bellver de Cerdanya fins al moment d’aprovació definitiva i publicació al DOGC del POUM està 
integrat pels següents instruments: 

 Normes subsidiàries del planejament de Bellver, Martinet, Prullans i Lles aprovades definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida de 19.07.1983 i publicades al DOGC de 30.9.1983. 

 Text refós de les normes subsidiàries del planejament (20/07/1992). Incorpora 9 expedients de modificació i 
diversos recursos d’alçada resolts. 

 79 Modificacions puntuals: 

08/07/1992  Modificació de les NS en relació a la unitat d'actuació UA-4-b  
22/01/1993  Modificació de les NSP pel que fa a l'agrupació de l'edificació en raval en sòl urbà al nucli de Santa Magdalena  
22/01/1993  Modificació de les normes subsidiàries del planejament en relació a les activitats extractives  
07/04/1993  Modificació de les NSP de la Cerdanya a Bellver en relació a la mod. de l'article 18, annex 2  
02/06/1993  Modificació de les NSP en relació a l'ús de gasolinera  
06/09/1993  Modificació de les NSP de la Cerdanya en relació als artícles 47, 96.2, 96.3, 201.1, 85.8, 75.6, 103.7 i 197.3  
09/09/1994  Modificació de les NSP al PP-11 de Baltarga  
23/10/1995  Modificació de les NSP consistent en desenvolupar els sectors 2 i 3 a l'àmbit anomenat el Pla de Tomet  
26/04/1996   Modificació puntual de les Normes subsidiàries del planejament (15 modificacions)  
19/06/1996   Modificació de les NSP en relació al canvi d'ús per fer compatibles els usos rústic i esportiu al c. de Santa Magdalena  
28/06/1996   Modificació de les NSP de la Cerdanya i de Prats i Sansor en relació a l'emplaçament de càmpings  
14/03/1997   Modificació de les NSP relativa a la qualificació d'un ámbit vora la Muralla (plaça Becquer)  
14/03/1997   Modificació puntual de les NSP per ampliació de l'àrea de l'abocador controlat de residus urbans al Pla de les Vinyes  
30/05/1997   Modificació NSP en relació a les alineacions d'un tram del c. Mossen Cinto (entre c.Barcelona i camí de Talló)  
30/05/1997   Modificació de les NSP en relació a les amplades de la caixa d'escala dels edificis  
15/07/1997   Modificació de les NSP per admetre un segon soterrani destinat a aparcament a les zones 5a i 6a  
09/12/1997   Modificació de les NSP als cementiris de Pedra, Cortas, Eller, Beders, Talltendre, Sta Eugenia, Balltarga i Cobarriu  
27/01/1998   Modificació de les NSP per protecció de l'absis de Talló i travessera de Monterros  
03/03/1998   Modificació de les NSP per l'adaptació del Pla especial de protecció dels tossals d'Isòvol i Olopte (PEIN)  
19/06/1998   Modificació de les NSP en relació al pla parcial PP-12 del nucli del Talló  
30/07/1998   Modificació de les Normes subsidiàries del planejament en relació a les activitats ramaderes, articles 177.2 i 181.1  
01/12/1998   Modificació de les NSP en relació a la densitat d'habitatges a la subzona 5a  
12/03/1999   Modificació de les NSP en relació al pla parcial PP7 del nucli del Talló  
16/04/1999   Modificació de les Normes subsidiàries del planejament a l'àrea propera a l'Hort de les Monges i la Muralla  
08/06/1999   Modificació de les NSP en relació a l'article 184 per permetre i regular les construccions als horts  
08/06/1999   Modificació de les Normes subsidiàries del planejament en relació a les distàncies mínimes de granges  
12/07/1999   Proposta correcció d'error material de les Normes subsidiàries del planejament  
25/10/1999   Modificació de les Normes subsidiàries del planejament, en relació als articles 92 i 97  
24/12/1999   Modificació de les NSP relativa a la finca la Closa de Baix d'Eller  
17/04/2000   Modificació de les NSP a l'entorn de la plaça del Castell  
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27/04/2000   Modificació de les NSP per ubicació d'equipaments tècnics  
23/11/2000   Modificació de les NSP a l'àmbit de la serradora, a Riu de Santa Maria  
01/12/2000   Modificació de les NSP en relació a l'amplada del vial d'accés al nucli de Pi  
01/12/2000   Modificació de les NSP per l'ajustament al límit entre la zona 4b i la plaça del Castell  
19/01/2001   Modificació de les NSP per l'ampliació de l'àrea del cementiri municipal de Talló  
04/05/2001   Modificació de les NSP per ajuslar l'alineació de la vialitat en una finca de la carretera de Bellver, al nucli de Pi  
04/05/2001   Modificació de les NSP en relació a les distàncies mínimes d'activitats ramaderes d'aviram i cunícules  
25/05/2001   Modificació de les NSP a Cal Quelonet, d'Eller  
09/07/2001   Modificació de les NSP per delimitar el sòl urbà al front del camí de Cortariu, al nucli de Pi  
28/02/2002   Modificació de les NSP per la millora de la cruïlla de la carretera de Bor a Beders, al nucli de Bor  
31/10/2002   Modificació de les NSP en relació a l'accès a cal Belaigua del nucli d'Orden  
04/11/2002   Modificació de les NSP per concretar els aprofitaments a la zona 7 de sòl apte per urbanitzar (sectors 4 i 5)  
06/11/2002   Modificació de les Normes subsidiàries del planejament per la creació d'una petita zona verda privada al nucli de 
Pedra  
19/12/2002   Modificació de les Normes subsidiàries del planejament relativa al nucli de Nèfol  
20/12/2002   Modificació de les NSP en relació a la ubicació d'un abocador controlat de residus urbans al Pla de les Vinyes  
20/12/2002   Modificació de les Normes subsidiàries del planejament a l'àmbit de ponent del nucli d'Éller  
14/03/2003   Modificació de les Normes subsidiàries del planejament consistent en l'ampliació del sòl urbà a la zona Nord del nucli 
d'Olià  
14/05/2003   Modificació de les Normes subsidiàries del planejament per ampliar el límit del sòl urbà al nucli d'Olià   
15/05/2003   Modificació de les NSP relativa a l'ampliació del sòl urbà a la zona nord-est del nucli de Balltarga  
13/06/2003   Modificació de les Normes subsidiàries del planejament per adaptar i millorar l'accès a la UA-4 i rodalies des de la 
carretera N-260  
09/09/2003   Modificació de les Normes subsidiàries del planejament per concretar les zones 9 i 10, de sòl no urbanitzable, a 
l'entorn d'Ordén i Talltendre, zones 9 i 10  
09/09/2003   Modificació de les Normes subsidiàries del planejament a l'àrea delimitada entre la cruïlla dels carrers de Sant Agustí i 
camí de Talló, al nucli de Riu de Santa Maria  
09/09/2003   Modificació de les Normes subsidiàries del planejament per permutar els usos dels equipaments de centre cívic i de 
dotacions escolars  
29/10/2003   Modificació de les Normes subsidiàries del planejament per definir un nou traçat per a vianants al nucli de Santa 
Maria  
28/01/2004   Modificació de les Normes subsidiàries del planejament al límit nord-oest del nucli de Balltarga  
03/11/2004   Modificació de les Normes subsidiàries del planejament per ampliar el sòl urbà i modificar la ubicació d'una zona 
verda i d'un aparcament al nucli de Nas  
30/01/2006   Modificació de les Normes subsidiàries de planejament en relació amb la reubicació d'una era existent al nucli 
d'Ordèn  
06/02/2006   Modificació de les Normes subsidiàries de planejament per canvi de qualificació de sòl urbà, zona de clau 6a, a 
sistema d'equipament, clau 2, a la parcel·la número 11 del camí de Talltendre  
31/07/2006   Modificació de les Normes subsidiàries de planejament al sector industrial de Codina, UA-4  
26/10/2006   Modificació de les Normes subsidiàries de planejament sobre la rectificació del traçat per a vianants de Ca l'Ignasi de 
Bor  
08/01/2007   Modificació de les Normes subsidiàries de planejament a l'àmbit del camí del Torrent del Cortal del Marc del nucli de 
Bor  
11/06/2007   Modificació de les Normes subsidiàries de planejament per reubicar la zona verda de la UA-5  
11/07/2007   Modificació de les Normes subsidiàries de planejament en referència al redactat de l'article 181.1  
27/07/2007   modificació de les NSP en relació al carrer sota la Muralla  
14/08/2007   Modificació de les Normes subsidiàries del planejament al nucli d'Éller  
21/08/2007   Modificació de les Normes subsidiàries del planejament per ampliació del sòl urbà a la zona nord del camí de 
Talltendre   
29/11/2007   Modificació de les Normes subsidiàries de planejament en l'àmbit de la UA4-A1, Pla de Codina, zona 6d  
18/02/2008   Modificació de les Normes subsidiàries de planejament per adaptació i millora de la cruïlla d'accés des de la carretera 
N-260  
20/03/2008   Modificació de les Normes subsidiàries de planejament en l'àmbit de la UA 6 al passeig Pere Elies  
02/04/2008   Modificació de les Normes subsidiàries de planejament per canviar la separació de les construccións agrícoles als 
límits de la finca, article 177a  
02/04/2008   Modificació de les Normes subsidiàries de planejament per regular els usos hotelers  
04/04/2008   Modificació de les Normes subsidiàries de planejament per canvi edificabilitat i d'ubicació de la zona de verd privat per 
situar-la entre les finques 4 i 5, de cal Domingo del nucli de Santa Magdalena  
11/10/2010   Modificació de les Normes subsidiàries de planejament en referència a la densitat i places d'aparcament de la zona 
4a  
25/10/2013   Modificació de les Normes subsidiàries de planejament de canvi d'ús d'equipament docent a equipament piscina  
03/06/2015   Modificació de les Normes subsidiàries de planejament en relació amb l'ús de planta baixa com habitatge tipologia 6a  
17/08/2016   Modificació de les normes subsidiàries de planejament per ajust d'alineacions del vial carrer Baixada del Molí 

 20 expedients de planejament derivat  

14/12/1988   Pla parcial 6 "la Solana"  
10/07/1996   Pla parcial 11 Balltarga  
09/07/1999   Pla parcial del PP-12 de Talló  
12/07/1999   Pla parcial del PP-7 de Talló  
03/10/2000   Pla parcial Camí de Pedra, al nucli de Bor  
12/11/2002   Pla parcial del sector PP-5  
17/04/2003   Pla parcial del PP-9 del nucli de Riu de Santa Maria  
07/07/2008   Pla parcial urbanístic del sector PP-4, d'ús residencial  
09/08/1996   Pla parcial el Pla de Tomet  (Modificat per: 16/04/1999 Modificació del Pla parcial Pla del Tomet relativa al 
percentatge de pedra; 18/09/2015 Modificació del Pla parcial urbanístic anomenat Pla de Tomet, polígon 2; 19/11/2001, Modificació 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya 

Memòria descriptiva: Informació i ordenació                                                                                            Document per a Aprovació provisional_Juliol de 2020 

 11 

 

núm. 4 del Pla parcial "Pla de Tomet" per permetre la construcció de porxos; 19/11/2001 Modificació núm. 5 del Pla parcial Pla de 
Tomet en relació a la fondària edificable;  10/10/2005  Modificació del polígon 2 del Pla parcial Pla de Tomet) 
29/11/2007   Pla de millora urbana de la finca la Cornelia al nucli de Nas  
03/03/1998   Pla especial de reforma interior a Bor  
01/12/2000   Pla especial "El Pla de Codina-UA4-A2"  
27/01/2004   Modificació del Pla especial el Pla de la Codina als articles 13.4 i 17.9 de les ordenances  
18/09/2003   Pla especial de recuperació del nucli de Nèfol 
25/04/2018,  Modificació del Pla parcial urbanístic anomenat Pla de Tomet, polígon 2 

 

 4 expedients de planejament en sòl no urbanitzable 

9/12/1997   Pla especial per usos del centre de tractament de residus municipals al Pla de les Vinyes  
22/09/1998   Pla especial finca el Pastoral de Bor 
04/05/2007   Pla especial urbanístic per l'execució d'infrastructures a Talltendre  
14/08/2007   Pla especial urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals  

 

6.2. Desenvolupament del planejament anterior. 

El creixement de l’àrea urbana de Bellver i de la resta dels nuclis del municipi no ha exhaurit tot el potencial previst pel planejament 
vigent, especialment als àmbits de planejament derivat dels nuclis de muntanya. 

En aquest punt de la memòria, es comparen planejament general vigent i proposta d’ordenació per a aprovació provisional, atenent al 
fet que és a l’informe d’al·legacions a on se detalla la relació de canvis entre les propostes d’ordenació dels documents d’aprovació 
inicial i aprovació provisional, com tanmateix al Document Resumen relativa a l’avaluació ambiental.  

En aquest sentit, al nucli de Bellver podríem destacar que el document per a aprovació provisional del POUM classifica com a sòl urbà 
el sector de sòl urbanitzable PP-4 que així constava al document d’aprovació inicial donat que aquests sòls estan en procés 
d’urbanització; pel que fa al sector PPU-10 situat a Riu de Santa Maria, el document d’aprovació provisional recull la tramitació recent 
considerant-se adient que aquest àmbit resti delimitat dins un PAU en sòl urbà no consolidat que garanteixi les cessions i urbanitzacions 
pendents; un cas similar al de les antigues Unitats d’actuació UA-2 i UA-3 i les parcel·les urbanes encara pendents d’edificar dels 
àmbits ja urbanitzats dels PP-6 i el Polígon 2 del PPU-Pla de Tomet. Pel que fa al sector PP-1, situat al sud de l’àrea urbana de Bellver, 
el POUM ha procedit a la revisió dels seu límit i dels seus paràmetres urbanístics a la legislació urbanística vigent i ha estat classificat 
com a sector de SUND.   

 

 

Imatge 01. Nucli urbà de Bellver de Cerdanya. TR-NNSSP i ordenació per a l’aprovació provisional POUM Bellver. 

 

Al polígon industrial de Bellver situat a Pla de Codina, s’ha urbanitzat i edificat l’àmbit inferior que limita amb la carretera N-260, restant 
pendent de desenvolupar la part superior. En aquest sentit, el POUM ha revisat els paràmetres urbanístics d’aquests sòls pendents de 
desenvolupar amb l’objectiu d’incorporar nous usos terciaris i de serveis que puguin complementar la dotació de sòls destinats a 
activitats econòmiques comarcals.  



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya 

Memòria descriptiva: Informació i ordenació                                                                                            Document per a Aprovació provisional_Juliol de 2020 

 12 

 

 

Imatge 02. Pla de Codina, Polígon industrial de Bellver. TR-NNSSP i ordenació per a l’aprovació provisional POUM Bellver. 

 

Pel que fa al nucli de Baltarga, aquest presenta un elevat grau de consolidació del teixit, i ha exhaurit el potencial previst al planejament 
vigent als àmbits situats a llevant del nucli: el sector PP-11 i la MP-NSP d’ampliació del sòl urbà. En aquest sentit, el POUM considera 
adient preveure la delimitació de nous sòls d’extensió a ponent, d’acord amb l’estratègia de millora i compleció que assigna el PTPAPA. 

 

Imatge 03. Baltarga. TR-NNSSP i ordenació per a l’aprovació provisional POUM Bellver. 

 

El mateix succeeix amb la Urbanització de Beders, de la qual es calcula resta entre un 10 i un 15% del sòl pendent d’edificar amb 
tipologia d’habitatge unifamiliar aïllat i que el POUM, d’acord amb el PTPAPA, preveu consolidar sense cap nova extensió. Únicament 
es preveu un àmbit de PMU al sud del nucli, als voltats de l’ermita. 

 

Imatge 04. Beders. TR-NNSSP i ordenació per a l’aprovació provisional POUM Bellver. 
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Pel que fa al nucli de Bor, presenta a la banda de ponent del torrent de la Fou de Bor una proporció elevada de sòl urbà pendent 
d’urbanitzar i d’edificar, sobre tot al marge esquerra del carrer del Serrat i fins enllaçar amb la part nord del nucli. Pel que fa al 
desenvolupament del planejament derivat vigent situat a l’extrem sud-est del nucli –sectors PP Camí de Pedra i PERI-Bor–, cal 
assenyalar que aquests han exhaurit tot el seu potencial.  

 

Imatge 05. Bor. TR-NNSSP i ordenació per a l’aprovació provisional POUM Bellver. 

Pel que fa als nuclis de muntanya de Cortàs i Èller, bona part del sòl urbà de llicència directa previst pel planejament general vigent 
situat a ponent es troba pendent d’edificar. En tot cas, cal assenyalar l’elevat potencial d’habitatges previst pel planejament vigent al sòl 
urbà de tots dos nuclis que han condicionat l’aplicació de l’estratègia de millora i compleció prevista pel PTPAPA. 

 

 

Imatge 06. Cortàs. TR-NNSSP i ordenació per a l’aprovació provisional POUM Bellver. 

 

Imatge 07. Èller. TR-NNSSP i ordenació per a l’aprovació provisional POUM Bellver. 
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Pel que fa a l’àmbit de la Farga Vella, el sòl s’ha anant desenvolupant d’acord amb el PERI definit al TR-NNSSP i es troba amb un alt 
grau de consolidació del sòl industrial previst. El POUM delimita un PAU per a garantir la cessió dels sòls públics pendents d’urbanitzar. 

El nucli de Nas resta pràcticament edificat menys a l’àmbit de l’antiga UA situada a llevant del nucli i que el POUM incorpora dins d’un 
polígon d’actuació per tal de garantir la cessió i urbanització del sòl públic previst al planejament derivat que s’ha tramitat en aquests 
anys. 

 

Imatge 08. Nas. TR-NNSSP i ordenació per a l’aprovació provisional POUM Bellver. 

El cas del nucli de Nèfol és diferent a la resta de nuclis de muntanya del municipi en el sentit que es tracta d’un assentament que s’ha 
de desenvolupar d’acord amb el Pla especial de recuperació que es va aprovar definitivament a l’any 2003. En data de redacció de la 
proposta d’aprovació provisional del POUM de Bellver, s’ha anat urbanitzant i edificant l’àmbit sud. D’altra banda, cal assenyalar que el 
PDUC, a la Disposició Transitòria Tercera de les NNUU, corregeix al PTPAPA en el sentit d’incorporar el nucli de Nèfol dins del règim 
del sòl urbà establint l’estratègia de millora urbana i compleció. En aquest sentit, el POUM delimita un polígon d’actuació al nord del 
nucli d’acord amb els paràmetres urbanístics del PERI-Nèfol.  

 

Imatge 09. Nèfol. TR-NNSSP i ordenació per a l’aprovació provisional POUM Bellver. 

Al nucli d’Olià s’ha edificat bona part del sòl qualificat pel planejament vigent a excepció de petites bosses de sòl als àmbits perimetrals. 
En aquest sentit, el POUM revisa els paràmetres urbanístics de la MP del TR-NNSSP 2003 dirigida a ampliar el sòl urbà, i incorpora una 
ampliació de sòl urbà sostinguda per un conveni publicat.   

 

Imatge 10. Olià. TR-NNSSP i ordenació per a l’aprovació provisional POUM Bellver. 
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El nucli d’Ordèn és possiblement el nucli amb el menor grau de consolidació del sòl del municipi de Bellver en el sentit que 
pràcticament manca per edificar el mateix sòl que el ja es preveia al TR-NNSSP, i que el POUM incorpora dins de figures de gestió per 
tal de garantir en un futur la cessió i urbanització dels sòls públics. 

 

Imatge 11. Ordèn. TR-NNSSP i ordenació per a l’aprovació provisional POUM Bellver. 

El cas del nucli de Pedra és singular dins del municipi i la comarca. El TR-NNSSP va delimitar un àmbit de sòl urbà que posteriorment, 
el PDUC va considerar excessiu justificat  

“...pel fet que es tracta d’un nucli de molt escassa edificació, de molt febles condicions d’urbanització i d’elevat valor patrimonial en 
el qual el planejament actual permet un potencial de creixement sobredimensionat.” 

En aquest sentit, el PDUC reconeix  

“...per a l’àmbit grafiat amb la lletra A en el plànol O.4 “Ordenació de Pedra” la seva classificació com a sòl urbà i uns drets 
consolidats d’edificar 9 habitatges. Es reconeix per a l’àmbit grafiat amb la lletra B en el plànol O.4 “Ordenació de Pedra” un 
aprofitament màxim de 22 habitatges. Atès l’elevat nombre d’habitatges de l’àmbit grafiat amb la lletra B en el plànol O.4 
“Ordenació de Pedra”, difícil de materialitzar en un nucli d’acollida amb l’estratègia de Millora i compleció d’acord amb les Normes 
del PTPAPA, es recomana que la transferència de l’aprofitament s’ubiqui al nucli de Bellver o, en tot cas, en un nucli en el qual no 
comprometi el seu valor patrimonial o paisatgístic.” 

D’acord amb aquestes determinacions, el POUM recull la transferència d’aprofitament cap al nucli de Talló, i desclassificant els àmbits 
A i B al nucli de Pedra, que s’han de regir sota el règim del SNU d’acord amb les qualificacions del planejament territorial vigent. 

 

Imatge 12. Pedra. TR-NNSSP, PDUC i ordenació per a l’aprovació provisional POUM Bellver. 

 

El nucli de Pi, d’altra banda, ha estat dels nuclis de muntanya més dinàmics del municipi pel que fa a la construcció de nous habitatges. 
En aquest sentit cal destacar l’elevat grau de consolidació del teixit urbà restant únicament petites bosses pendents d’edificar a l’extrem 
nord oest del nucli, al llarg del carrer del Pedró i als voltants de l’església de Pi. El POUM, atenent a la dinàmica del nucli, considera 
adient desenvolupar un sector de millora urbana amb l’objectiu, entra d’altres aspectes, de millorar la mobilitat interna del nucli. 
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Imatge 13. Pi. TR-NNSSP i ordenació per a l’aprovació provisional POUM Bellver. 

 

A Riu de Santa Maria la proximitat amb al nucli de Bellver el va fer susceptible de integrar al seu sòl dos sectors urbanitzables als límits 
de ponent i de llevant; consolidat el primer, el segon correspon a l’antic PP-10, que si bé al document d’aprovació inicial constava com a 
sector de sòl urbanitzable, al document per a aprovació provisional i vista la seva tramitació, resta delimitada como a PAU en sòl urbà 
no consolidat amb l’objectiu de garantir la cessió i urbanització dels sòls previstos al planejament derivat. El nucli de Riu de Santa 
Maria, al seu límit de ponent, així mateix delimita un subàmbit de sòl urbanitzable compartit amb el nucli de Bellver; aquest subàmbit té 
per objecte canviar l’orientació del camp de futbol existent i donar continuïtat al teixit del sòl urbà consolidat. En tot cas, es manté el 
separador urbà entre Bellver i Riu d’acord amb determinacions del planejament territorial vigent.  

 

Imatge 14. Riu de Santa Maria. TR-NNSSP i ordenació per a l’aprovació provisional POUM Bellver. 
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A Santa Eugènia s’ha desenvolupat el sòl urbà de llevant, mancant per edificar un solar al centre del nucli. De totes maneres, el POUM 
no preveu desenvolupar cap tipus d’actuació urbanística més que les dirigides a garantir la completa consolidació del nucli d’acord amb 
les previsions del TR-NNSP. 

 

Imatge 15. Santa Eugènia. TR-NNSSP i ordenació per a l’aprovació provisional POUM Bellver. 

Pel que fa al nucli de Santa Magdalena, cal assenyalar que s’ha anant desenvolupat mitjançant el planejament derivat, donat que el 
TR-NNSSP va tenir unes previsions de sòl d’extensió molt per sota de les que han estat finalment. En aquest sentit, el POUM, d’acord 
amb les prescripcions del PTPAPA, que assignà a aquest nucli una estratègia de canvi d’ús i reforma, considera que primer ha d’acabar 
de consolidar el sòl qualificat pel planejament derivat. 

 

Imatge 16. Santa Magdalena. TR-NNSSP i ordenació per a l’aprovació provisional POUM Bellver. 

El nucli de Talló, pràcticament ha exhaurit el sòl amb ús d’habitatge previst al planejament vigent amb excepció del PERI situat a 
l’extrem nord-est que havia de transformar l’ús agrícola existent en ús d’habitatge i que el POUM incorpora com a Pla de millora urbana. 
En aquest sentit cal destacar el desenvolupament del PP-7 que ha estat la peça més important en aquest nucli. Tanmateix s’ha 
d’esmentar que el POUM, d’acord amb les normes urbanístiques del PDUC preveu situar part de l’aprofitament transferit des del nucli 
de Pedra. En tot cas, el POUM justifica el potencial al nucli de Talló d’acord amb l’estratègia de creixement potencial prevista pel 
PTPAPA per al nucli de Bellver en el sentit que els nuclis de Talló i de Riu de Santa Maria, per la seva proximitat a l’àrea urbana de 
Bellver, poden participar de la consolidació de la polaritat comarcal sempre i quan es mantingui el separador urbà previst tanmateix pel 
PTPAPA.  

 

Imatge 17. Talló. TR-NNSSP i ordenació per a l’aprovació provisional POUM Bellver. 
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Pel que fa al nucli de Talltendre, en el que pràcticament resta per urbanitzar i edificar el mateix sòl que havia estat determinat al TR-
NNSSP i al planejament derivat tramitat, s’ha incorporat dins d’un pla de millora urbana el sòl urbà de ponent, procedint a revisar els 
paràmetres urbanístics del sòl d’acord amb la realitat i dinàmica del nucli. 

 

 

Imatge 18. Talltendre. TR-NNSSP i ordenació per a l’aprovació provisional POUM Bellver. 

 

El càlcul aproximat del potencial romanent del planejament vigent, en el global del sòl urbà (potencial màxim de 461 habs) més el sòl 
urbanitzable (887 habs), es considera aproximadament en uns 791 habitatges descomptant el total d’habitatges construïts (557), i que 
trobaríem bàsicament al nucli de Bellver de Cerdanya amb els sòls pendents d’edificar del Polígon 2-Pla de Tomet amb un potencial 
màxim de 223 habitatges, seguit pels sectors PP-1, PP-4 i PP-10 amb 40, 96 i 31 habitatges respectivament. La resta es concentraria 
en el sòl urbà consolidat dels nuclis de Cortàs, Nas, Ordén, Talltendre i Pi, sumant entre aquests un nombre aproximat de 250 
habitatges en sòl urbà pendent d’edificar. Finalment, trobaríem la resta en solars urbans d’escassa dimensió als nuclis del municipi, que 
urbanitzats encara resten pendents d’edificar. 

Durant la vigència del TR-NNSSP al terme de Bellver de Cerdanya s’ha tramitat més d’un centenar d’expedients, entre modificacions 
puntuals del planejament vigent i documents de planejament derivat, bàsicament amb l’objectiu d’ajustar i definir nous creixements del 
sòl urbà mitjançant la delimitació d’unitats d’actuació en el cas dels nuclis petits i amb sectors de sòl urbanitzable en el cas de l’àrea 
urbana del nucli de Bellver (veure secció 6.1 d’aquesta memòria d’ordenació i  Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, RPUC  
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/ca/index.html ). De totes aquestes modificacions i tramitacions posteriors del planejament derivat, 
la més important ha estat la del Pla Parcial “Pla de Tomet”, desenvolupada en dues fases per l’INCASOL, que suma un total de més de 
400 habitatges, i que en data de redacció del present document del POUM de Bellver, el polígon 1 està desenvolupat en la seva 
totalitat, mentre que el polígon 2, ja urbanitzat es troba parcialment edificat, i que ha possibilitat generar una veritable centralitat urbana 
amb grans àrees d’esbarjo i d’equipament comunitari. 

 

Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC). 
1 de gener de 2018 (AMB 1 de juliol de 2017)       

   Superficie (ha)       Superficie (ha)    

Total sòl urbà        134,4290   1,33%       

      SUC       128,9957   95,96% 

      SUNC           5,4333   4,04% 

Total sòl urbanitzable          30,3225   0,30%       

      SUD         30,3225   100,00% 

      SUND                 -     0,00% 

Total sòl no urbanitzable     9.957,6579   98,37%       

Total municipi (MUC)    10.122,4094   100,00%       

            

Quadre 1. Classificació urbanística del sòl segons planejament vigent. Font Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) 

 

 

El planejament vigent va delimitar 33 àmbits de transformació urbanística (sectors i unitats d’actuació) amb el grau de desenvolupament 
següent: 
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Codi 
MUC Tipus Nucli  Nom  (NNSS 1985) 

 Sup 
(ha)  

Potencial 
habitatges 

Projectes 
urb + 

parcel.lacio 
Aprov. Def 

Urbanització 
acabada 

Habitatges 
construits Codi POUM 

SUC Residencial Baltarga UA Baltarga 1 (MOD 2001/588) 1,07 9 SI SI 9 SUC 

SUC Residencial Bellver UA1 0,06 11 SI SI 11 SUC 

SUC Residencial Bellver UA2 1,74 57 NO NO 0 PAU-2 

SUC Residencial Bellver UA3 0,4 58 NO NO 0 PAU-3 

SUC Residencial Bellver UA5 1,65 33 SI SI 1 SUC 

SUC Residencial Bellver UA6 0,5 10 SI SI 1 SUC 

SUC Residencial Bellver UA7 0,16 7 SI SI 7 SUC 

SUC Residencial Bellver UA-LA SOLANA 0,58 56 SI SI 56 SUC 

SUC Residencial Bellver PAU CAMI DEL BAC 0,03 3 SI SI 0 
PAU CAMI 
DEL BAC 

SUC Residencial Bellver 
UA CAMI DE TALLTENDRE (MOD 

2002/4794) 
0,45 5 SI SI 3 SUC 

SUC 
Activitat 
econòmica 

Pla de Codina UA4A + B 7,92  INDUS  SI SI 0 SUC 

SUC 
Activitat 
econòmica 

Pla de Codina UA4C 5,58  INDUS  NO NO 0 PMU-BEL-4 

SUC Residencial Èller UA-A (MOD 2002/4773) 0,2 7 NO NO 0 PAU -A 

SUC Residencial Èller UA-B (MOD 2002/4773) 0,91 28 SI NO 0 SUC 

SUC Residencial Nas UA CORNELIA 1,63 56 SI NO 0 PAU-BEL-6 

SUC Residencial Olià UA Nord (MOD 2002/5704) 0,71 16 NO NO 0 PAU-OLIÀ 

SUC Residencial Beders URB BEDERS 8,97 66 SI SI 30 PAU-URB 

Quadre 2. Àmbits de gestió en sòl urbà previstos pel planejament vigent. 

 

Codi 
MUC Tipus Nucli  Nom  (NNSS 1985) 

 Sup 
(ha)  

Potencial 
habitatges 

Planejament 
derivat 

Aprov. Def 

Projectes urb + 
parcel.lacio 
Aprov. Def 

Urbanització 
acabada 

Habitatges 
construits Codi POUM 

01PPU Residencial Bellver PP1 2,45 44 SI NO NO 0 PPU-BEL-2 

02PPU Residencial Bellver PP4 2,63 96 SI SI SI 0 SUC 

03PPU Residencial Bellver PP5 1,6 42 SI SI SI 39 SUC 

04PPU Residencial Bellver PP6 3,1 30 SI SI SI 11 SUC 

05PPU Residencial 
Riu de Santa 
Maria 

PP9 2,15 53 SI SI SI 53 SUC 

06PPU Residencial 
Riu de Santa 
Maria 

PP10 1,25 31 SI SI NO 0 PAU-10 

07PPU Residencial Talló PP7 2,16 22 SI SI SI 22 SUC 

08PPU Residencial Baltarga PP11 1,49 30 SI SI SI 30 SUC 

09PPU Residencial Talló PP12 1,93 19 SI SI SI 19 SUC 

10PPU Residencial Bellver PP2+PP3 PLA DE TOMET 9,32 475 SI SI SI 233 SUC 

11PPU Residencial Bor 
SAU Bor PP Camí de 
Pedra 

1,23 30 SI SI SI 30 SUC 

12PPU Residencial 
Riu de Santa 
Maria 

SAU Riu de Santa Maria 1,02 15 NO NO NO 0 
PAU-RIU DE 
SANTA 
MARIA 

13PMU Residencial Bor PERI Bor 0,7 27 SI SI SI 27 SUC 

14PMU 
Activitat 
econòmica 

La Farga Vella 
PERI Farga Vella -Polígon 
Nord N260 

0,65 - NO NO NO 0 
PAU-FARGA 
VELLA 

15PMU Residencial Talló PERI Talló 0,96 62 NO NO NO 0 PMU-BEL-10 

16PMU Residencial Nèfol PERI Nèfol 2,84 16 SI SI SI 5 SUC 

Quadre 3. Sectors de sòl urbanitzable previstos pel planejament vigent. 
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6.3. Planejament territorial i sectorial 

La Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial de Catalunya defineix els plans estructurals territorials a aplicar a Catalunya, 
que són el Pla territorial general, el Pla territorial parcial i el Pla territorial sectorial. Amb aquests nivells de planificació territorial es 
pretén potenciar i ordenar el creixement del territori i, a la vegada, coordinar les diferents Administracions que tenen competència sobre 
el territori.  

6.3.1.Pla Territorial General de Catalunya  

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), redactat per la Generalitat dins les seves competències en ordenació del territori, va ser 
aprovat per llei el 16 de març de 1995. Classifica el territori segons la seva homogeneïtat i indica les zones congestionades, les de 
desenvolupament i les deprimides; estableix les normes per permetre el desenvolupament d’un sistema de ciutats equilibrades; indica 
les pautes a seguir per al manteniment dels recursos i mitjans naturals del territori, i preveu els grans sistemes d’infraestructures.  

EI Pla defineix uns àmbits d’aplicació i de planificació dels plans territorials parcials, que, d’acord amb la Llei 23/1983, podrà agrupar 
unitats comarcals i en cap cas dividir-les. Els defineix segons criteris de funcionalitat del territori que no s’han de confondre amb els 
àmbits administratius que establirà la divisió territorial de Catalunya, en la definició dels quals intervindran, probablement, altres criteris, 
que són els de funcionalitat. 

 

Imatge 19. Pla Territorial General de Catalunya 

 

6.3.2.Planejament territorial.  

La figura de planejament territorial que incideix al municipi de Bellver de Cerdanya és el Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran 
(PTPAPA en endavant), aprovat definitivament en data 25 de juliol de 2006. L'acord de Govern i la normativa del Pla van ser publicats 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7864, de 7 de setembre de 2006, a l'efecte de la seva executivitat immediata.  

El document es troba disponible en: 
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/territorials_parcials/ptp_de_lalt_pir
ineu_i_aran/  

6.3.3.Plans directors urbanístics.  

El Pla Director Urbanístic de la Cerdanya (PDUC en endavant) aprovat definitivament el 31 de juliol de 2008, publicat al DOGC núm. 
5196, de 18 d'agost de 2008, afecta al terme municipal de Bellver de Cerdanya.  

El document es troba disponible en: 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=218430&fromPage=load  
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6.4. Característiques del territori 

6.4.1.Característiques naturals 

6.4.1.1. Morfologia i relleu 

El municipi de Bellver de Cerdanya (província de Lleida) es troba al centre de la comarca de la Cerdanya (unitat geogràfica depenent 
de les províncies de Girona i Lleida), limita al sud amb la comarca del Berguedà (província de Barcelona) i es troba creuat pel riu 
Segre. Aquest riu divideix el municipi en dues valls, la vall de l’obaga conformada per les serres del Cadí i el Moixeró i el massís de la 
Tosa de Bellver de Cerdanya i la vall de la solana conformada a grans trets pel massís del Puigpedròs i el de la Tossa Plana de Lles-
Perafita. 

Bellver de Cerdanya, donada  la seva extensió, limita amb un nombre destacat municipis de la Cerdanya: Lles de Cerdanya, Prullans, 
Montellà i Martinet, Riu de Cerdanya, Prats i Sansor, Isòvol, Ger i Meranges. Per altra banda, el municipi limita, pel sud, amb tres 
municipis de la comarca veïna del Berguedà: Gisclareny, Bagà i Guardiola de Berguedà.  

 

Imatge 20. Estructura d’asssentaments i vistes de l’àrea urbana de Bellver en el context de la Vall de la Cerdanya 

 

La superfície municipal és de 101,22 km2 (d’acord amb MUC), i es troba a una Altitud de 1.061 metres (coordenades UTM: Longitud (º) 
1,777297;  Latitud (º) 42,371883). Les entitats de població corresponen a: Baltarga, Beders, Bellver de Cerdanya, Bor, Cortàs, Éller, 
Nas, Nèfol, Olià, Ordèn, Pedra, Pi, Riu de Santa Maria, Santa Eugènia, Santa Magdalena, Talló i Talltendre; altres assentaments rurals 
corresponen a Vilella, Coborriu de Bellver i Sant Martí dels Castells. 

El municipi és un conglomerat de diferents poblats, masies aïllades i llogarrets diversos que conformen el municipi més extens de la 
comarca i el segon més poblat. Administrativament pertany a la província de Lleida, encara que els lligams històrics i geogràfics la 
vinculen estretament a Puigcerdà, capital de la comarca, a La Seu d'Urgell i a Ripoll i Vic, més enllà de la Collada de Toses. En aquest 
sentit, cal assenyalar que Bellver es troba a mig camí de Puigcerdà i la Seu d'Urgell. 
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Morfològicament el municipi es divideix en dues parts clarament distingibles: la «plana», part propera a la llera del riu Segre i la 
«muntanya», que sovint s'enlaira fins a acaronar els 3.000 metres. Al nord, pertanyent al Pirineu Axial es troba la Solana, molt seca 
degut a la forta i constant insolació i als materials geològics poc fèrtils. A la banda oposada, ja al Prepirineu s'hi troba l'Obaga, més 
ombrívola i fresca, mirant al sud, separant Bellver de la comarca del Berguedà, muntanyes més modestes pel que a alçada fa referència 
(rarament ultrapassen els 2.500 metres) però amb grans pinedes i avetoses, verdes tot l'any. La Serra del Cadí esdevé una muntanya 
infranquejable i un referent pels habitants i l’activitat turística, amb magnífics paisatges i possibilitats d'excursions i ascensions de 
diferents graus de dificultat. 

 

Imatge 21. Hipsometria i clinometria del municipi de Bellver de Cerdanya. 

La plana cerdana es compon de prats d'herba natural, on sovint pasturen els ramats de vaques i cavalls. Rodejant els prats, en els 
marges hi neixen verns, freixes, pollancres. Espaiats per la plana es troben els pobles, sovint de pagès: Bor, Beders, Pi, Olià, Santa 
Eugènia, Nas, Baltarga, Coborriu, Misserpi, Talló, Vilella, Pedra, la Torre de Cadell i Corcs entre d’altres. 

 

6.4.1.2. Paisatge 

La comarca compta amb un Catàleg de paisatge de l'Alt Pirineu i Aran, elaborat per l'Observatori del Paisatge, lliurat al Departament de 
Territori i Sostenibilitat el 29 de juliol de 2011 i aprovat definitivament el 3 d'abril de 2013 (Edicte de 9 d'abril de 2013, sobre una 
resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat d'aprovació definitiva del Catàleg de paisatge de l'Alt Pirineu i Aran). 

Degut a l’extensió del terme municipal a Bellver es poden direnciar 3 unitats de paisatge: la Vall Cerdana, Cadí i Solana del Baridà. 

 Vall Cerdana 

                            

Imatge 22. Unitat de Paisatge: Vall Cerdana. 
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D’acord amb el Catàleg: 
 
“La closa cerdana és l'estructura més característica del paisatge agrícola de la plana cerdana. Aquesta disposició, en forma de 
malla ortogonal estructurada pels diversos vials, canals i parcel·les, té els seus orígens en l'època romana. Avui, moltes de les 
closes cerdanes estan associades a construccions tradicionals de caràcter agrícola; són els anomenats masos cerdans, construïts 
durant els segles XVIII i XIX. Els masos es van situar en un extrem de les parcel·les, envoltades de feixes arbrades, camins i murs 
de pedra seca. 
També durant l'època romana a la plana es conreaven cereals (alguns d'aquests cultius han arribat fins avui), i hi havia presència 
de ramaderia extensiva i transhumant (predominantment ovina) als estatges muntans. D'altra banda, la vinya ocupava els vessants 
més assolellats, fins i tot a alçades considerables. 
El riu Segre, que creua tota la Vall Cerdana, ha afavorit al llarg de la història el desenvolupament d'un dens entramat de canals i 
séquies per aprofitar l'aigua, principalment per regar els prats i els camps de conreu. Bona part d'aquestes canalitzacions provenen 
del segle VIII, quan aquesta zona va ser ocupada pels musulmans. 
Els pobles cerdans estan distribuïts a redós de la plana, amb Puigcerdà en posició estratègica. Tots aquests nuclis en general han 
patit poques variacions al llarg dels temps fins a la segona meitat del segle XX, període en el qual han proliferat nous creixements 
urbanístics a la solana seguint un model constructiu repetitiu i majoritàriament vinculats amb la pràctica d'esports d'hivern. En 
aquest sentit, la Vall Cerdana va ser, a començament del segle XX i coincidint amb l'arribada del ferrocarril a Puigcerdà l'any 1922, 
un territori pioner del turisme de neu i de muntanya a Catalunya (l'estació d'esquí de La Molina va ser la primera d'obrir-se, l'any 
1909). Durant les dècades següents, la construcció i l'hostaleria van anar prenent el relleu a les activitats pageses com a motors 
econòmics. 
A dia d'avui, el paisatge agrícola i forestal de la Cerdanya encara manté part del seu llegat històric, malgrat haver desaparegut gran 
part de les activitats agrícoles i forestals tradicionals. D'una banda, l'estructura del paisatge en closes encara és ben present, 
mentre que els cereals s'han concentrat principalment a les millors terres del fons de la vall, i s'han mecanitzat. D'altra banda, la 
ramaderia ha canviat la tipologia de bestiar, de l'oví al boví i l'equí, tot dedicant-se a la producció de llet i carn. La silvicultura és un 
sector que en les darreres dècades ha minvat molt, i són poques les serradores que es mantenen actives. Aquests canvis han 
contribuït al creixement del bosc, per bé que s'han mantingut molts prats d'estiu per a la pastura.” 

 

 Cadí: 

                   

Imatge 23. Unitat de Paisatge: Cadí 

 
 
D’acord amb el Catàleg: 
 
“La serra del Cadí és l’element vertebrador d’aquesta unitat i el que la dota de sentit geogràfic i paisatgístic. El Cadí és l’alta 
muntanya calcària dels Pirineus. 
La serralada pròpiament dita s’inicia a l’oest del coll de Bancs i s’allarga fins al coll de Tancalaporta a l’est. Al sud el Cadí té la 
frontera natural amb el Pedraforca, ja dins la Catalunya Central. A l’oest, limita amb la Vansa on té un límit més o menys clar al 
collet de Vacanella, per enllaçar amb el Cadinell i els Cloterons al sud. Pel nord, la veïna i molt relacionada unitat de la Solana del 
Baridà apareix un cop superat el marge dret del riu Segre. 
El paisatge actual del Cadí és un paisatge amb predomini de components naturals lligats al funcionament dels geosistemes i 
ecosistemes. Tanmateix, aquests han nascut d’una situació de partida completament antropitzada que cal conèixer i tenir en 
compte per entendre l’estat actual i la dinàmica futura. El Cadí s’organitza entorn a l’eix de la serralada i tots els paisatges que se’n 
deriven són satèl·lits d’aquesta gran supraestructura. El factor de l’orientació és cabdal per entendre la distribució de la vegetació i 
el factor tectònic per entendre la distribució de pendents i drenatges, en canvi, el factor humà s’ha relegat a la vall del Segre.” 
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 Solana del Baridà 

                   
 

Imatge 24. Unitat de Paisatge: Solana del Baridà 
 
D’acord amb el Catàleg: 
 
“Aquesta unitat comprèn les muntanyes de la solana de l’abrupte Baridà, que s’estén a banda i banda del riu Segre entre la Batllia i 
l’Urgellet. Tot i que el concepte històric del Baridà també inclou els pobles al vessant nord del Cadí, aquesta unitat recull el 
paisatge homogeni que es troba al sud del carener fronterer amb Andorra entre Sant Martí dels Castells, a l’entrada sud de la 
Cerdanya, i l’estret de Mollet al llarg de l’engorjat de Bar, l’anomenat forat de la Seu, però sense arribar mai al fons de la vall. 
Aquesta solana elevada es caracteritza per un relleu molt diferent de la veïna i oposada unitat del Cadí, així com per un conjunt 
forestal i de pastures de condicions completament altpirinenques. La part més septentrional és la més elevada en altitud i 
correspon al límit amb Andorra entre el coll d’Arcavell a l’oest i la Roca de Colom, ja a la frontera amb França, a l’est. 
La Solana del Baridà es caracteritza pel predomini de l’estatge montà i els diversos nuclis de poblament de reduït pes demogràfic. 
Gran part del territori és cobert per terreny forestal i la superfície agrària útil és ocupada gairebé totalment per pastures 
permanents. Entre les escasses terres llaurades destaca el regadiu mitjançant els petits recs que prenen les aigües dels torrents. 
Els conreus principals són els cereals (sobretot sègol i blat) i el farratge, però hi ha també llegums, horta i patates. En el cas de la 
ramaderia, a més del bestiar boví i equí, també hi tenen presència l’oví, el cabrum i la cria de conills.” 

 

6.4.1.3. Climatologia 

D’acord amb la síntesi dels aspectes ambientalment rellevants recollits en l’Estudi Ambiental Estratègic (AEA) del document 
d’aprovació inicial del POUM, destaca la importància de l’eix Est-Oest en que queda dividida la comarca per la vall del riu Segre i que 
li dóna una marcada dissimetria climàtica entre els vessants meridionals, situats al Sud, i els septentrionals del Nord. Les carenes i 
muntanyes elevades, que protegeixen Catalunya de la influència atlàntica i, alhora, impedeixen que l’aire humit del Mediterrani arribi i 
s’estengui per la comarca, queden dividides entre la solana i l’obaga, de diferències climàtiques importants. Aquesta divisió climàtica 
és el resultat de la seva altitud i localització, i és fàcilment observable: la solana fa referència a les costes orientades cap al sud, que 
mantenen el sol quasi tot el dia.  A Bellver de Cerdanya, que presenta les tres unitats geogràfiques (muntanyes de solana i obaga i 
plana),  les principals característiques del clima són la continentalitat i l’escassetat de precipitacions fortes, com a conseqüència de 
l’aïllament que li confereixen les altes muntanyes que l’envolten. Un aspecte remarcable de Bellver de Cerdanya i el context territorial 
de la Cerdanya és el contrast estacional existent al llarg de l’any.  
 
A grans trets, l’hivern a Bellver de Cerdanya està caracteritzat per la presència de la neu, que segons la trajectòria de les 
pertorbacions, s’assentarà en una o l’altra banda de la vall. Si la borrasca és d’origen atlàntic, el gruix més gran de neu es troba a les 
vessants andorranes. Quan la massa de baixes pressions és d’origen mediterrani, la neu es concentra a la Tossa de Bellver de 
Cerdanya i el Cadí. Les baixes temperatures fan que la neu es geli i s’acumuli durant bastants mesos en els cims. Per contra, a la 
solana, a causa precisament de l’abundant insolació que registra, la neu es retira aviat i només fa curtes estades o resta en 
congestes aïllades. A l’hivern és fàcil observar el fenomen anomenat Rufagues (ràfegues de vent del Nord anomenat Rufaca). Es 
tracta d’un vent fred i propi de les muntanyes de la solana, grans aixecaments de masses de neu que pot deixar majors densitats de 
neu en certs sectors dels vessants orientats al Sud, que a sobrevent. A l’hivern no acostuma a ploure; la Cerdanya no té la pluviositat 
de les seves comarques veïnes. Al mes de gener, i fins i tot al febrer, és quan els termòmetres registren les temperatures més baixes, 
i és també quan es donen les mitjanes mínimes pluviomètriques mensuals, i la poca aigua que cau acostuma a fer-ho en forma de 
neu. Durant l’hivern és freqüent també la presència de boires d’irradiació al llarg de la plana, formades en nits de calma pel descens 
de masses d’aire fred. Aquestes boires són indicatives de la inversió tèrmica amb temperatures més baixes al fons de la vall que a la 
part muntanyenca. Pel que fa a la primavera, aquesta s’inicia aproximadament al mes de maig amb l’arribada de les pluges. Aquest 
règim de pluges primaverals s’allarga fins al juliol. Les pluges primaverals converteixen Alp en un paratge fresc i humit, fet que dóna 
lloc a un paisatge verd tant a les pastures com als boscos. L’estiu és una estació fresca; al sol, el calor dura en funció de l’exposició 
de la zona a les brises o rufagues muntanyenques, i la diferència de temperatura entre el dia i la fresca de la nit  sol ser notable. El 
fenomen de canvis bruscos de temperatura són freqüents, sobretot a les tardes, i solen anar acompanyats per tempestes estiuenques 
amb descàrregues elèctriques associades.  A la tardor els dies acostumen a ser càlids i assolellats. Les temperatures esdevenen 
més estables, malgrat les pluges violentes i molt irregulars que poden ser torrencials i omplir les rieres que resten eixutes bona part 
de l’any. L’aigua de pluja de la tardor beneficia les capçaleres de rieres i torrents tributaris del Segre i introdueixen una reserva 
d’aigua a l’hora que els arbres de fulla caduca comencen la muda per encarar l’hivern. La documentació relativa a la sostenibilitat 
ambiental d’aquest POUM completarà aquesta informació en detall. 
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6.4.1.4. Geologia 

La depressió de la Cerdanya és una fossa tectònica sobre la qual s’ha configurat una àmplia vall pirinenca d’orientació ENE-WSW, 
ben diferent a la de la majoria dels eixos de la serralada, que segueixen una direcció N-S. Formada durant el Miocè superior a cavall 
de la Zona Axial Pirinenca, és fruit de l’activitat d’una profunda fractura de salt en direcció, la falla de la Tet; un accident sobre el qual 
també s’han desenvolupat les veïnes fosses del Capcir, Conflent i Roselló, cap al vessant mediterrani i amb el que guarda relació la 
petita fossa de la Seu d’Urgell, a l’extrem oest. 
La formació de fosses tectòniques en el marge oriental de la placa Ibèrica és el resultat d’un camp d’esforços distensius durant el 
Neogen, i que s’estèn molt més enllà, entre el mar del Nord i el mar d’Alborà. El resultat d’aquesta etapa distensiva és la formació de 
les grans estructures geològiques que han configurat la Mediterrània occidental (Anadón i altres, 1989). 
L’estructura interna de la fossa de la Cerdanya és clarament asimètrica, de forma que el recobriment miocènic reposa en discordança 
sobre els materials del sòcol hercinià en el marge septentrional, i en el marge meridional el contacte és de tipus mecànic, mitjançant 
plans de falla. És a causa del moviment en salt normal de les fractures del marge sud, sincrònic al rebliment de la fossa, que els 
materials deposicionals es van basculant cap al sud i sud-est, provocant l’aparició o aflorament dels materials més moderns adosats a 
aquesta banda meridional de l’estructura (Roca, 1992). 
L’evolució del relleu després de la distensió i rebliment neògens ve marcada per l’acció dels procesos relacionats amb les 
oscil·lacions climàtiques quaternàries i pel descens del nivell de base, en obrir-se la sortida de la conca de l’Ebre al Mediterrani. Les 
morfogènesis glacial, periglacial i fluvial han donat lleugers retocs a les parets i al fons d’una vall oberta, els grans trets arquitectònics 
de la qual van ésser definits per la tectònica distensiva precedent. Aquesta vall constitueix la capçalera d’un dels rius sudpirinencs 
més destacat i vigorós: el Segre. 
 
D’altra banda, més de la meitat de les coves de la comarca es troben al municipi de Bellver de Cerdanya. S’hi ubiquen les dues coves 
conegudes més importants de la Cerdanya: la Fou de Bor i la Cova d’Anes.  

 La Fou de Bor està situada al serrat de la Quera, prop de Bor i dins del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Aquesta surgència 
semifòssil és una de les més rellevants de Catalunya. Actualment se li coneixen més de 3.170 galeries en una laberíntica 
xarxa subterrània. 

 La cova d’Anes es localitza prop de la casa del mateix nom i és la cavitat més important de la solana cerdana. La seva 
boca d’accés es situa dins el terme municipal de Prullans, tot i que la major part de recorregut discorre pel terme de Bellver 
de Cerdanya. Té un recorregut total de 385 metres i una de les galeries considerada en el moment del seu descobriment 
una de les més belles de Catalunya i amb importància tant pel valor espeològic com arqueològic. La manca d'una gestió 
eficaç i la facilitat d'accés i recorregut de la gruta han estat i segueixen essent encara les causes del seu deteriorament. 
 
 

 
 

Imatge 25. Mapa Geològic de Bellver (Mapa Geológic de Catalunya) i vista de l’interior de la Cova d’Anes. 
 

 

6.4.1.5. Hidrologia 

El riu Segre, com a tal, és l’eix vertebrador de la comarca i el que l’uneix amb França i l’Alt Urgell, però no pot separar-se el Segre de 
tot l’entramat de rius i rieres que li donen cos, això fa que siguin tractats conjuntament com un gran sistema fluvial. 
A nivell hidrogràfic cal destacar la presència del riu Segre que separa els dos grans blocs muntanyosos de la comarca i del municipi. 
La Cerdanya és la capçalera hidrogràfica del riu Segre, on aquest riu neix i recull les aigües de la conca superior. La comarca de la 
Cerdanya forma part d’una única conca hidrogràfica, la conca del Segre, riu que neix en territori francès proper a la comarca, 
concretament al paratge conegut com el Clot de la Culassa, al nord-oest del Coll de Finestrelles, i que recorre la plana ceretana. 
Abans d’entrar a la Cerdanya, el Segre passa pel terme de Llívia, pel bell mig del nucli, i passat Bourg-Madame (França) entra en 
territori català pel sud-est del nucli de Puigcerdà. El Segre, al seu pas per la plana de la Cerdanya travessa gran part dels termes 
municipals de la comarca, recollint les aigües de rius i torrents tributaris, entre els quals els podem destacar els següents: el Riu 
Aravó, el Rec de Devesa de Niula, la Ribera d’Alp, la Valirota, el Riu de Querol, el Riu de la Llosa, el Riu Duran, els torrents de 
Malpas i de les Pereres i els torrents de la Mata i l’Òs. El pas del riu Segre pel terme municipal de Bellver de Cerdanya, ni cap dels 
seus afluents, alimenta cap de les zones humides de l’inventari oficial de la Generalitat de Catalunya presents a la Cerdanya. 
 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya 

Memòria descriptiva: Informació i ordenació                                                                                            Document per a Aprovació provisional_Juliol de 2020 

 26 

 

Bellver de Cerdanya compta amb un gran nombre de cursos hídrics que aporten una riquesa natural, no només en quant a la 
biodiversitat, sinó també riquesa ecològica al municipi. El principal exponent hidrològic del terme és el riu Segre, la conca del qual, tal 
i com s’ha mencionat amb anterioritat, és una gran referència a nivell comarcal. El riu Segre és tributari del riu Ebre i, la seva conca, 
ocupa bona part del territori nord-occidental català. Al seu pas pel municipi de Bellver de Cerdanya, aquest gran curs hídric, veu 
incrementat el seu cabal, ja no només pel desgel que va acumulant al llarg del seu pas per la comarca, sinó també per l’aport d’aigua 
per part d’una sèrie de torrents i rius que li són tributaris. L’orientació de tots aquests torrents, està perfectament ordenada en el 
territori, així mateix, podem classificar-los segons estiguin situats a la solana o a l’obaga. Cursos fluvials més importants situats a la 
solana: Torrent Llevador, Torrent de la Farga Vella i Torrent d’Ulldebou. Cursos fluvials de més rellevància situats a l’obaga: Torrent 
de Pi, Torrent de Carcades, Torrent de Riell, Rius d’ingla i Santa Maria, Torrent de la Fou de Bor i Torrent de la Bavosa. Cal destacar 
que el plànol d’informació I.05.01 recull l’inventari de torrents del municipi.  
 

6.4.1.6. Vegetació i fauna 

Dins la vegetació de la Cerdanya es poden trobar 3 estatges de vegetació: alpí, subalpí i montà. L’estatge alpí es troba per sobre de 
2200 m i la seva vegetació correspon als prats alpins. Aquests prats, quan es desenvolupen sobre substrats silicis, corresponen a 
comunitats de l’aliança Festucion airoidis, mentre que els que ho fan sobre sòls bàsics o neutres corresponen a comunitats de 
l’aliança Festucion gautieri (=Festucion scopariae). L’estatge subalpí apareix entre 1600 (2000) i 2200 m i pertany, quan es 
desenvolupa sobre substrats no carbonatats, al domini de vegetació de la pineda de pi negre (Rhododendro-Pinetum uncinatae); 
sobre substrats carbonatats correspon al domini de la pineda de pi negre calcícola (Pulsatillo-Pinetum uncinatae). 
Les comunitats arbustives més importants són el matollar de neret (Saxifrago-Rhododendretum) als indrets obacs i el matollars de 
bàlec (Genisto-Arctostaphyletum) a les solanes. A més, també es troben pastures secundàries, que pertanyen a l’aliança Nardion 
quan es desenvolupen sobre sòls de reacció àcida i a les aliançes Festucion gautieri, Mesobromion i Primulion quan ho fan sobre sòls 
bàsics o neutres. L’estatge montà es troba per dessota dels 1600 (2000) m i pertany al domini de vegetació de la roureda de roure 
martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis), encara que actualment en general són pinedes de pi roig (Pinus sylvestris). Les comunitats 
arbustives, desenvolupades sobre tot als vessants més o menys inclinats, pertanyen a les aliances Mesobromion, Xerobromion, 
Aphyllanthion i Ononidion, depenen de les condicions de pH i humitat del sòl. Els prats de dall (aliança Arhenatherion) ocupen les 
planes. Al fons de la vall, i als indrets amb alts nivells freàtics, es troben restes, sempre molt fragmentàries, de salzedes (Saponario-
Salicetum), vernedes (Alnetum catalaunicae) i freixenedes (Brachypodio-Fraxinetum). 
 

6.4.2. Riscs naturals i geològics 

6.4.2.1. Inundabilitat 

El municipi destaca per la presència del riu Segre i diversos rius i torrents tributaris, fet que implica l'existència de riscs d'inundacions 
en diversos àmbits del municipi. 
 

 
 

Imatge 26. A. Zona de flux preferent; B. Període de retorn de 10 i 50 anys; C. Període de retorn de 100 i 500 anys del riu Segre. (Veure plànols 
d’informació I.05 del POUM de Bellver de Cerdanya) 
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Pel que fa a la delimitació de les zones inundables amb períodes de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys cal destacar la influència que té, 
sobre el territori, el pas per la comarca del riu Segre. De fet, aquest curs hídric és l’únic element de la xarxa hidrogràfica de la 
Cerdanya del qual estan cartografiades les zones inundables amb períodes de retorn de 10 a 500 anys. Així doncs,al terme de Bellver 
de Cerdanya es disposa de la delimitació de les zones inundables associades a períodes de retorn, amb una distància mitjana des del 
llit del riu, d’aproximadament 600 metres d’amplada de mitjana.  
 
En relació a les zones potencialment inundables, s’estableixen 3 categories pels punts de perill segons la seva inundabilitat: perill 
d’inundació baix, perill d’inundació mig i perill d’inundació alt. Es cataloguen amb Perill d’inundació baix aquelles zones en les que les 
inundacions poden produir danys aïllats a un habitatge, instal·lació comercial, industrial, agrícola i/o afecció d’algun servei aïllat; perill 
d’inundació mig correspon a aquelles zones en les que les inundacions poden produir danys a petits nuclis habitats, petites 
instal·lacions comercials, industrials, agrícoles, ramaderes i/o afecció d’alguns serveis; perill d’inundació alt correspon a aquelles 
zones en les que les inundacions poden produir danys a nuclis de població, grans instal·lacions comercials, industrials, vies de 
comunicació i/o serveis bàsics per a la població. 

 

 

 

Imatge 27. Zones inundables. Zona de flux preferent, períodes de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys (SNCZI, SIT-EBRE) 

D’acord amb determinacions contemplades en un segon informe emès per l’ACA en data 23 de maig de 2019, –en el qual se 
sol·licitava l’elaboració d’estudis d’inundabilitat de detall de diversos àmbits situats en diferents nuclis susceptibles de patir riscos 
d’inundació–, s’ha procedit a incorporar als plànols d’informació (I.05.04 i I.05.05) i als plànols d’ordenació dels nuclis de Bor, Farga 
Vella, Pedra, Pi i Riu de Santa Maria, la zona de flux preferent (ZFP), així com les zones inundables per a T-100 anys i T-500 anys. 
Aquesta informació resta inclosa tanmateix a les fitxes normatives de cadascun dels sectors i àmbits de gestió esmentats per l’ACA al 
seu informe de maig de 2019, i fa servir les bases de cobertures de l’Estudi d’inundabilitat annexat en aquest POUM. 
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Imatge 27-b. Zones inundables. Zona de flux preferent, períodes de retorn de 100 i 500 anys (Font: Estudi de delimitació de zones inundables, 
SOTASÒL per al POUM de Bellver de Cerdanya) 

Pel que fa al nucli de Bor, s’observen riscos d’inundabilitat a la banda est (PAU-BOR-1, PAU-BOR-2 i PMU-BOR-1) i nord del nucli 
(sòl urbà directe qualificat com a 22). En aquest sentit, els sòls de gestió i de desenvolupament hauran de definir mesures per 
canalitzar el curs d’aigua aprofitant, sobre tot, el PMU-BOR-1 que té com objecte, millorar la mobilitat al nucli, i que contempla un pas 
per sobre del torrent. Pel que fa als nuclis de Pedra i de Farga Vella, caldrà que la vialitat incorpori les mesures necessàries per evitar 
els riscos d’inundabilitat, mitjançant la canalització dels marges dels torrents en el seu contacte amb el sòl urbà.  
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En quant al nucli de Pi, si bé els àmbits en SUNC no resten afectats per rsicos d’inundabilitat, sí que ho estan les parcel·les en sòl 
urbà consolidat que limiten amb el torrent de Pi. En aquest sentit, l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya haurà de canalitzar i reforçar 
les lleres per tal de reduir els possibles impactes pels retorns de 100 i 500 anys.  

Pel que fa a Riu de Santa Maria, únicament el PPU-RIU-1, situat a l’extrem sud del nucli, està afectat per riscos d’inundabilitat i amb 
l’objectiu de reduir, el POUM ha proposat concentrar les reserves d’espais lliures a la banda del torrent, incorporant a més mesures 
correctores per minimitzar riscos potencials. A l’igual que en Pi, hi ha una part significativa de sòl urbà consolidat susceptible de patir 
riscos d’inundació per a retorns de 100 i 500 anys. En aquest sentit, l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya haurà de garantir la 
implantació de mesures correctores en les marges de la llera i canalitzar el flux d’aigua.  

 

Imatge 28. Trams de Risc (Visor CHE); trams de la xarxa fluvial de l’Ebre, als quals se li han assignat un nivel de risc d’inundació 
d’acord amb la classificació definida dins de l’avaluació dels risc d’inundació del Sistema Nacional de Cartografia de Zonas 

Inundables de la Demarcación del Ebro. 
 

6.4.2.2. Incendis forestals 

Bellver de Cerdanya està classificat com a municipi d’Alt Risc d'Incendi. 

Segons el Mapa de perill bàsic d'incendi forestal a Bellver de Cerdanya, l’àmbit amb més risc d’incendi forestal es concentra a la 
meitat nord (orientació solana), a l’entorn dels nuclis de Talltendre, Ordèn i Cortàs, on apareixen taques de territori amb risc moderat. 
La vessant obaga del Cadí- Moixeró presenta menys risc d’incendi forestal, amb domini de grans taques de superfície amb risc baix 
intercalades amb taques amb risc moderat. 

Segons dades del Departament de Territori i Sostenibilitat el Terme Municipal de Bellver de Cerdanya NO ha patit cap incendi forestal 
en el período 1986-2016. 
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6.4.2.3. Riscos geològics 

D’acord amb l’Estudi d’identificació de riscos geològics (EIRG) annexat al document d’aprovació provisional del POUM de Bellver 
de Cerdanya, s’apunten en aquesta memòria una sèrie de conclusions.  

En relació al risc per despreniment, cal destacar al nucli de Bellver “el vessant de sota el castell, sobre el Camí del Bac, el nucli de 
farga, el sector de l’església de Sant Julià de Pedra, i molt localitzadament un punt al nucli d’Ordèn i un altre al de nucli d’Éller.  

Pel que fa al risc d’esllavissades, l’EIRG el considera baix a les àrees estudiades. Un aspecte similar a la perillositat natural enfront 
els esfondraments, considerats amb “una incidència molt baixa o negligible”.  

En relació als riscos geotècnics, l’EIRG considera “necessari que els estudis geotècnics de les obres i/o projectes que es duguin a 
terme en terrenys amb nivells netament lutídics (identificats com a grup B a l’EIRG) incloguin una avaluació de l’expansivitat de les 
lutites.  

 

Imatge 29. Susceptivilitat d’esllavissades. EIRG POUM Bellver de Cerdanya. 

 

 

6.4.2.4. Risc sísmic 

La situació de la Cerdanya en l’eix pirinenc, una zona de complexa història geològica i encara dinàmica, determina l’existència d’un 
risc sísmic.La Cerdanya es troba situada a la unitat geològica del Pirineus aquests estan formats per els massissos granítics i la sèrie 
paleozoica que constitueixen la zona Axial, i per les sèries mesozoica i paleògena, que constitueixen les unitats al·lòctones de 
cobertura. El principal episodi tectònic de formació dels Pirineus desenvolupant un cinturó d’encavalcaments i plecs es va produir des 
de l’acabament del Cretaci fins al Miocè (50- 25 MA). La part central i oriental, on es troba situada Catalunya, es caracteritza per un 
sistema d’encavalcaments format per l’apilament d’unitats estructurals limitat per un sistema imbricat asimètric d’encavalcaments 
dirigits cap al N i cap al S (amb un major escurçament en la vessant sud ~100 km). Dins d’aquest context, durant el període extensiu 
d’edat oligocena superiormiocena inferior es va configurar la depressió intramuntanyosa neògena de la Cerdanya. 

D’acord amb el mapa de zones sísmiques de Catalunya (ICGC), Bellver de Cerdanya se situa en la zona de risc sísmic d’intensitat 
VIII segons l’escala MSK (veure en detall l’EIRG del POUM de Bellver de Cerdanya). En aquest sentit, cal que l’Ajuntament de Bellver 
de Cerdanya elabori un Pla d’Actuació Municipal (PAM) per risc sísmic d’acord amb el que estableix el pla especial d’emergències 
sísmiques a Catalunya (SISMICAT). 

 

 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya 

Memòria descriptiva: Informació i ordenació                                                                                            Document per a Aprovació provisional_Juliol de 2020 

 31 

 

 

6.4.2.5. Risc d’allaus 

Les allaus, com a fenomen específic de zones d’alta muntanya, juntament amb les característiques geogràfiques i orogràfiques de la 
Cerdanya, constitueixen un risc específic a considerar. Tot seguit s’exposen un parell de figures il·lustratives de la distribució d’aquest 
risc en el context dels Pirineus catalans i de la Cerdanya. En el cas de la Cerdanya aquest risc es concentra en les parts més 
elevades de la serralada pirinenca (municipis de Lles de Cerdanya, Bellver de Cerdanya, Meranges, Ger i Guils) i al llarg de les cotes 
més elevades de la Serra del Cadí Moixeró (municipis de Montellà-Martinet, Bellver, Riu de Cerdanya, Urús i Alp) ; en alguns punts, 
però, aquest risc arriba fins a cotes mitges (municipis de Prullans i de Bellver de Cerdanya). El Pla Director Urbanístic de la Cerdanya 
inclou aquestes zones en zones de protecció, segons esmenta la seva documentació ambiental.  

 

Imatge 30. Visor de riscos geològics (ICGC) 

 

Imatge 31. Mapa de zones d’allaus 1:25.000 (10) Segre nord – La Llosa 

6.4.3.Espais protegits 

El municipi disposa d'una elevada diversitat d'espais protegits: espais naturals de protecció especial (Parc Natural del Cadí-Moixeró i de 
la Reserva Natural Parcial de Segre- Prullans), espais inclosos en la xarxa Natura 2000 (Riberes de l'Alt Segre), en el PEIN (Tossals 
d'lsòvol i Olopte i del Riu Duran), o en ambdós figures de protecció ( Serres del Cadí – el Moixeró, Tossa Plana de Lles - Puigpedrós), 
set boscos d'utilitat pública, dues zones humides de l'Inventari de zones humides de Catalunya, i diversos espais de connexió 
identificats en el planejament de rang superior i que recull les normes urbanístiques del POUM. 

TALLTENDRE 

BELLVER DE 
CERDANYA 
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6.4.3.1. Xarxa Natura 2000 i espais d’interès natural 

Natura 2000 és una xarxa ecològica europea d'àrees de conservació de la biodiversitat. Consta de Zones Especials de Conservació 
(ZEC) establertes d'acord amb la Directiva Hàbitat i de Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) designades en virtut de la 
Directiva Aus. La seva finalitat és assegurar la supervivència a llarg termini de les espècies i els tipus d'hàbitat a Europa, contribuint a 
detenir la pèrdua de biodiversitat. És el principal instrument per a la conservació de la natura a la Unió Europea. 

 
1.Prepirineu Central català; 2.Tossa Plana de Lles-Puigpedrós; 3. Riberes de l'Alt Segre; 4. Riu Duran 

 
 
 
El Sistema d’espais naturals protegits de Catalunya és una de les peces cabdals que sustenten la conservació de la biodiversitat al 
nostre país. El patrimoni natural de Catalunya és excepcionalment divers a causa de la seva situació geogràfica, que abasta tant l'alta 
muntanya com els espais fluvials, litorals i marins, els hàbitats agraris humanitzats, les zones humides, els boscos, bosquines, prats i 
pastures. Aquest entramat bàsic del territori ha de poder conviure i sobreviure a les exigències de la societat i conservar-ne els valors. 
 

6.4.3.2. Espais d’interès geològic 

L'Inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya (IEIGC) és una selecció d'afloraments i llocs d'interès geològic que en conjunt 
testimonien l'evolució geològica del territori català i que el POUM recull al seu catàleg de béns a protegir.  
Al municipi de Bellver es localitza el lloc d’interès del Camp d'en Mixela. L’aflorament de Camp d’en Mixela es troba ubicat en la part 
plana i més deprimida de l’anomenada Petita Cerdanya. Concretament, se situa en el talús dret del petit torrent de Vilella que, amb 
una orientació N-S, baixa des del turó format per graves miocenes de Santjoan. 
 

     

GEOZONA 135 MIOCÈ DEL CAMP D´EN MIXELA  
Vista general del Torrent de Vilella i de Camp d'en Mixela. Noti's la presència dels petits afloraments al talús del torrent. Foto: E. Roca. 
El rebliment miocè de la fossa de la Cerdanya inclou una sèrie de sediments lutítics grisos que enregistren el desenvolupament d’un llac 
profund en l’extrem sud de la depressió. En aquests sediments es freqüent trobar-hi restes de vegetals molt ben preservades (principalment 
fulles) i nòduls d’anapaïta, un fosfat que, sota la forma de geodes, només es troba a la Cerdanya i en molt poques altres contrades del món. 
Aquests sediments amb fulles i fosfats, a la Cerdanya, només afloren ocasionalment en petits afloraments situats enmig dels prats que 
envolten pel sud el poble de Bellver de Cerdanya i han estat molt explotats per col·leccionistes de minerals i aficionats a la Paleontologia. De 
tot aquest conjunt d’afloraments, destaquen per la seva qualitat i dimensions els situats en el torrent de Vilella en l’indret anomenat Camp d’en 
Mixela. 

 
 

1 

2 
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6.4.3.3. Zones humides 

 

Les basses de Gallissà són unes basses artificials formades en una antiga activitat extractiva restaurada l'any 2002 com a zona 
humida per la Fundació Territori i Paisatge i l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya. Estan situades aigües avall de Bellver, al marge 
esquerre del riu Segre, en un indret on -a primers de segle- el riu formava un meandre amb diversos braços. Després de realitzar-s'hi 
una extracció d'àrids, aquest sector va experimentar fortament els efectes dels aiguats de l'any 1982, que van arrasar gran part de la 
vegetació de ribera. Més tard, la zona es va convertir en un abocador il·legal de runes, que va ser clausurat l'any 2000 per la llavors 
Junta de Residus. Finalment, l'any 2002, va arribar la restauració de l'indret com a zona humida, recuperant les basses generades per 
l'activitat extractiva. 
L'espai consta de 3 basses principals: la bassa dels Tirons, la bassa de les Encantades i la bassa de l'Estacada. Al seu costat, 
especialment al costat de la Bassa dels Tirons, apareixen algunes basses de dimensions molt reduïdes, pràcticament unides amb la 
bassa principal. 
Els estanys i les molleres d'Engorgs formen un bell circ d'origen glacial situats a certa altitud, al voltant de 2530 m, amb el Puigpedrós 
(2914 m) a l'est i el Pic de Calm Colomer (2969 m) a l'oest com a punts més alts de la conca. Formen un conjunt relativament 
nombrós d'estanys petits, essent els de més superfície l'estany Llarg (1.7 ha) i els estanys Aparellats, amb una àrea propera a 1 ha. 
 

6.4.3.4. Boscos d’utilitat pública 

Els boscos patrimoni de les administracions publiques a Bellver de Cerdanya són els següents: 

FOREST CUP TIPUS  TITULAR 

MUNTANYA DE PI 45 Entitat Municipal Descentralitzada 

VILA I BATLLIA 48 Entitats locals 

MUNTANYA DE RIU 79 Entitats locals 

PINATELLA 9 Generalitat de Catalunya 

BOSC 17 Generalitat de Catalunya 

LA SOLANA 47 Entitats locals 

SOLA I COMES 81 Entitats locals 

SANTA EUGÈNIA 46 Entitats locals 

 

 

6.4.4.Usos del sòl 

A final del segle XX l’aprofitament dels conreus que ocupa més superfície a la Cerdanya és la producció de farratges, seguida de la de 
cereal. La zona cerealística és la del pla mentre que els pendents s’aprofiten quasi exclusivament per a cultius herbacis. 
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Imatge 32. Mosaic territorial dels sòls agrícoles. A l’esquerra horts periurbans a l’àmbit del Segre i a la dreta parcel·les destinades a la producció de 
blat de moro.  

6.4.4.1. Regadiu 

Conreus amb aprofitament farratger. 

A les zones de regadiu predomina el prat de dall, implantat fa anys a partit de sembres de pradenques o per degeneració de 
camps de lleguminoses. 

La producció anual és baixa (de 7000 a 9000 Kg MS/ha) i de mala qualitat, resultat d’adobats escassos, en ocasions sòls mal 
drenats i en general prats envellits constituïts per comunitats herbàcies adaptades a aquestes condicions però en definitiva poc 
productives des d’un punt de vista agrícola. 

L’aprofitament és fa en fenc o ensitjat. Moltes vegades les infrastructures per a ensitjar no són les millors ni tampoc la tècnica 
usada, la qual cosa repercuteix en el rendiment lleter tant en quantitat com en qualitat, ja que l’ensitjat representa fins el 40 % de 
la racció en les vaques lleteres. En els casos més desfavorables, els costos d’explotació dels conreus herbacis superen els preus 
de mercat penalitzant fortament els resultats econòmics, sobre tot si l'alimentació del bestiar es basa exclussivament en 
l'autoconsum. 

Com a solució més rendible, degut als incentius de la PAC i a que proporciona un aliment de millor qualitat, sobre tot en vaques 
d'alta producció, als municipis del pla la producció ha evolucionat al cultiu de blat de moro, obtenint un millor rendiment 
agronòmic per hectàrea (12000 Kg MS/ha). En parcel·les de regadiu es conreen varietats de cicle curt (FAO 150-200), ja sigui 
com a únic conreu o en alternança amb un cereal d’hivern (sègol o triticale) que s’ensitjarà a la primavera, o bé es recol·lectarà a 
l´estiu següent per a gra. 

La meitat de la superfície de blat de moro es conrea de manera tradicional, és a dir, cada pagès llaura i passa el cultivador ell 
mateix. La sembra sol fer-se mitjançant empreses de serveis. 

Des de l'any 1996 es va imposant l’actuació d’empreses de serveis que fan sembra directa allà on el precedent cultural és el prat. 
La sembra directa és una tècnica poc agressiva amb el sòl i permet treballar en parcel·les que degut a un alt nivell d’humitat no 
suportarien el conreu tradicional. Suposa, a més a més, una disminució en el temps invertit en la sembra i en millora dels 
resultats. Aquests punts són factors claus per a poder aconseguir un doble conreu, tenint en compte tant la climatologia com el 
curt període lliure de gelades. Representa també una disminució de la mà d’obra, permetent usar la maquinària més adient en 
cada cas. A més evita la tradicional descapitalització de les empreses que podria provocar-se per la compra de maquinària tan 
especialitzada. 

El blat de moro farratger, el cereal i el prat ensitjat es destinen a vaques de llet en sistemes d’alimentació de racció completa; i els 
pasturers i el fenc, a vaques eixutes i a les de recria. 

En definitiva, els darrers anys ha disminueix la mà d'obra destinada a la part agrícola i s'especialitzat la part lletera degut a que 
en les explotacions rendibles els ingressos de la llet representen més del 80% dels totals de l'empresa. 

A tall il·lustratiu, un pagés amb 500.000 litres de quota lletera i 10 ha de blat de moro-cereal, pot plantejar-se si és millor 
especialitzar-se com a ramader, millorant el maneig del bestiar i produint llet d’alta qualitat, situació que l’obligaria a recórrer a 
empreses de serveis per a conrear, o bé conrear les terres ell mateix treient hores de dedicació a la granja. 

Conreu per aprofitament com a cereal gra. 

Dins l'alternativa de cereal aprofitat per gra, i com a conseqüència dels incentius de la PAC, s’ha introduït el conreu d'oleaginoses 
en alternança al monocultiu del cereal gra, en particular del gira-sol. Però ni els rendiments agronòmics (1500 kg gra/ha al 14 % 
d’humitat) ni finalment els econòmics han estat tan favorables com en el cas del blat de moro. Aquesta introducció permet 
realitzar el desherbatge necessari en les parcel·les després d’uns anys de cultiu exclussiu de cereal. 
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6.4.4.2.  Secà 

Com a conseqüència de l'aplicació de la PAC, al secà ha disminuït la superfície de veça, trepadella i alfals en benefici de la de 
cereal (sègol, blat, triticale) aprofitat per a gra o ensitjat i destinat a vaques eixutes i recria, vaques de vedell o en explotació mixta 
de vaca de llet. La part farratgera herbàcia ha sofert una extensificació i es destina fonamentalment a la pastura per vaca de 
carn. 

 

6.4.4.3.  Altres conreus 

El conreu de productes com els naps de Cerdanya, inclosos en plans de promoció, poden ajudar a la diversificació i a millorar la 
rendibilització de la superfície agrària, si bè encara són quantitativament poc importants. 

El conreu de plantes medicinals o petits fruits es troba també en fase incipient i cal encara resoldre problemes de tecnificació tant 
en la producció com en la comercialització. 

6.4.5. Estructura d’assentaments. 

Bellver, situat on comença a eixamplar-se la plana cerdana, està envoltat d’un seguit de nuclis de població que ressegueixen el marge 
de la plana de Bellver, alguns dels quals han crescut, a partir de nuclis rurals petits, en forma d’urbanitzacions. 

Del total de 20 nuclis de població, 9  tenien menys de 20 habitants en 2013 i 8 en 2017 segons els censos. La població total en 2013 
era de 2.185 habitants, xifra que ha baixat a 2019 fins als 1.937 habitants, amb una clara tendència al decreixement, amb una pèrdua 
de població del 11,3%. No obstant, Bellver de Cerdanya, com a municipi turístic, disposa d’un elevat parc de segones residències, 
situant el percentatge d’habitatge principal en el 40% del total (Idescat). 

El nucli de Bellver de Cerdanya ocupa menys de l’1% de la superfície total del terme municipal (101,22 km2 segons MUC) i alberga el 
71% del total de població. La densitat absoluta del municipi és d’uns 20 habitants/km².  

En el terme municipal el consum de sòl per a urbanitzacions (creixements en forma d’àrees especialitzades de baixa densitat amb 
tipologia d’habitatge unifamiliar seguint un model de suburbi enjardinat) s’ha registrat principalment als nuclis de Bellver, Talló i Riu de 
Santa Maria, encara que a Beders es localitza una de les urbanitzacions més importants en quant a extensió de sòl de la comarca, 
juntament amb les urbanitzacions d’El Pla (Prats i Sansor), Tartera (Das) i les urbanitzacions del Golf (Bolvir i Guils). Una part 
significativa del sòl urbà està ocupat per teixits residencials de segona residència, en forma de “pletes” que reprodueixen el model 
d’unitat tipològica ceretana (clau 21 del sòl urbà), amb habitatges que romanen tancats bona part de l’any. Així, una vegada superats 
els beneficis immobiliaris inicials, aquests sòls no generen activitat econòmica a la comarca i comporten grans despeses als 
ajuntaments a l’hora de garantir uns serveis urbans de qualitat tant al llarg de l’any com als curts períodes de màxima ocupació.   

L’estudi del potencial d’habitatges que encara es podrien edificar als sectors urbanitzables i als àmbits de gestió en sòl urbà encara no 
consolidats per l’edificació, sembla demostrar que les reserves de sòl previstes pel planejament urbanístic vigent admeten encara uns 
potencials d’edificació considerables, concentrats principalment al nucli de Bellver, si bé hi ha reserves encara a bona part dels nuclis 
de muntanya grans i petits, en quasi tots els casos en règim de sòl urbà. Les previsions demogràfiques no fan pensar en la necessitat 
de nous sòls d’extensió, no obstant aixó les estratègies de creixement potenciat proposades pel planejament territorial vigent (PTPAPA i 
PDUC) indiquen la voluntat que el POUM garanteixi, dins d’una estratègia a mig i llarg termini, la reserva de sòls per ubicar futures 
demandes d’habitatge principal, com així mateix, garantir l’obtenció de reserves de sòl per a sistemes d’espais llliures i d’equipaments.  

 Imatge 33. Estructura funcional de Cerdanya.  
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6.4.6.Infraestructures viàries territorials 

L’eix viari principal que permet l’accés a Bellver de Cerdanya és la carretera nacional N-260 (i N-260R). Aquesta via connecta en sentit 
nord cap a Puigcerdà i en sentit sud cap a la Seu d’Urgell. 

Així mateix, la C-16 (també identificada com a E-9) és la carretera de menor recorregut en la superfície comarcal, però sens dubte la 
més important per tal de garantir les principals connexions amb la Catalunya Central a través del túnel del Cadí. 

De les carreteres secundàries, la LP-4033a uneix els nuclis de Baltarga amb el nucli principal de Bellver de Cerdanya. Per accedir a la 
resta de nuclis, el municipi disposa d’una xarxa de carreteres i camins secundaris. 

Pel que fa a les comunicacions ferroviàries, el municipi no en disposa. 

6.4.7.Context territorial  

Integrat a la subcomarca de la Batllia, Bellver és un dels municipis més extensos i amb major pes específic de la Cerdanya. S'estén per 
la obaga fins a la serra del Moixeró (Penyes altes de Moixeró, 2.276m), a partir de la qual un conjunt de serrats baixen fins a la plana, i 
a la solana, amb una orografia molt accidentada, el terme arriba fins al cim del Bony del Manyer (2.788m). Als dos marges del Segre i 
aflueixen diversos rius, com el de Santa Maria i el Duran, i torrents com el de Pi, el de la Fou de Bor, el de la Bavosa i el de la Farga 
Vella. Hi ha un total de vint nuclis que des de la plana s'enfilen per les dues vessants de la vall, així com nombrosos masos disseminats 
pel terme. El nucli de Bellver es troba en un posició central a la plana, dalt d'un turó i al marge del Segre. El seu creixement ha estat 
bàsicament amb plurihabitatges de mitja densitat que han mantingut la compacitat del nucli, reproduint el model de tipologia ceretana. 
La resta de pobles s'estructuren de manera similar als de la resta de la comarca: el creixement que han tingut a partir d'un reduït casc 
antic s'ha basat en habitatges de segona residència, ja sigui amb la tipologia edificatòria ceretana o habitatge unifamiliar aïllat. Això s'ha 
accentuat sobretot als nuclis de l'obaga, més propers a Bellver que no pas els quatre pobles de la solana situats en cotes altes i d'accés 
més complicat. 

 

Imatge 34. Vista del nucli de Bellver 
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Imatge 35. Estructura territorial de Bellver de Cerdanya  
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 Imatge 36. Vista del nucli urbà de Bellver de Cerdanya, amb el casc antic a la dreta  
 

 
 

 
 

Imatge 37. Vista del casc antic de Bellver i dels creixements suburbans d’alta densitat 
 
 

 
 

Imatge 38. Vista dels nuclis de muntanya (solana) de Talltendre (esquerra) i d’Ordèn (dreta) (Font: Jordi Capitán) 
 

 

 
 

 Imatge 39. Vista de dues àrees d’activitat econòmica territorial. El polígon industrial de Pla de Codina (esquerra) i el càmping Solana del Segre 
(dreta)  
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 Imatge 40. Vista del patrimoni etnogràfic i cultural. Masia en la vall del Segre (esquerra) i Església romànica a Cortàs (dreta). 

L'estructura viària es fonamenta amb l'eix La Seu-Puigcerdà de la N-260, des d'on tres ramals accedeixen a Ordén i Talltendre, a Cortàs 
i Éller, i el principal, que  connecta amb Bellver. A l'obaga, des d'aquest nucli surten tot un seguit de vials locals que comuniquen amb la 
resta de pobles.  

Com a segona població cerdana que és (després de Puigcerdà), Bellver té els serveis bàsics coberts, com són una escola de primària, 
una escola bressol, un centre d'assistència primària, una farmàcia, bombers, correus, un poliesportiu cobert,...així com tot un ventall 
d'allotjaments de diverses categories (incloent un parell de càmpings als marges del Segre, cases de colònies i refugis de muntanya), 
comerços de variada temàtica (els dijous s'hi celebra el mercat setmanal) i restaurants, una hípica, un camp de tir, així com diverses 
empreses relacionades amb el ram de la construcció. 

A l'oest del terme, a tocar de Prullans i al marge de la N-260, hi ha la zona industrial, mentre que a la carretera de Cortàs i Éller es troba 
l'abocador comarcal de residus municipals que es troba al final de la seva vida útil; els residus generats a Cerdanya, molt probablement 
seran exportats a la veïna Andorra.  

Finalment, al marge del Segre proper al nucli de Bellver es troba el parc fluvial del Gallissà. 

 

6.5. Aproximació històrica i població  

D’acord amb l’Enciclopèdia Catalana: 

“El 1365 a la vila de Bellver hi havia 129 focs, que es reduïren dràsticament a la fi de l’edat mitjana i als primers anys de l’edat 
moderna (58 h el 1553). Al segle XVIII, la població (bellverencs), que ja s’havia refet una mica (995 h el 1718), es reduí altre cop. 
No va ser fins poc abans de mitjan segle XIX que s’inicià una clara recuperació, que amb alguna breu oscil·lació, es mantingué fins 
els anys setanta del segle XX: el 1842 hi havia 641 h, 2.012 h el 1857, 1.617 h el 1887, 1.524 h el 1920, 1.433 h el 1940, 1.555 h el 
1960 i 1.732 h el 1970. D’aleshores ençà hi ha hagut una recessió gradual fins a finals de segle, amb 1.708 h el 1981, 1.549 h el 
1991 i 1.535 h el 1996”. 

Seguint amb una breu ressenya del context històric del municipi recollida a l’Enciclopèdia Catalana: 

“Al segle X aquest territori constituïa el pagus de Talló, que juntament amb la vall de la Llosa formà a la baixa edat mitjana la 
sotsvegueria de Baridà. Amb la fundació de Bellver de Cerdanya (1225), aquesta població esdevingué el centre del territori. 
Aleshores hom establí una batllia, d’on deriva el nom de la subcomarca. 
Al pla, entre els segles X i XI havien sorgit una gran quantitat de poblats i parròquies, gràcies als boscos i a les bones condicions 
del terreny, però aquesta proliferació de petits nuclis habitats en termes de jurisdicció del bisbat d’Urgell, o del monestir de Cuixà, 
sotmesos als interessos i dominis dels vescomtes i comtes de Castellbò, Urgell, Foix o Cerdanya, perjudicava la unió dels 
pobladors per a la defensa de les seves vides i propietats. 
El 26 de desembre de 1225, de Puigcerdà estant, el comte Nunó Sanç, de Rosselló i Cerdanya, atorgà una carta de poblament i 
franqueses a fi d’atreure pobladors al puig de Bello videre, situat al Baridà, a l’adjacència de Santa Maria de Talló. El lloc, 
encinglerat sobre el Segre, esdevingué un punt estratègic a la frontera amb el comtat d’Urgell. El comte, amb la fundació de 
Bellver, devia pretendre també l’establiment d’una administració particular per al país del Baridà, que seria l’origen de la 
sotsvegueria de Baridà. Aquests privilegis, que s’inspiraven en la carta de Puigcerdà del 1182, foren confirmats per Jaume I, que 
ordenà també que el camí de la Seu d’Urgell a Puigcerdà passés per Bellver. El mateix monarca, dos anys més tard, concedia a la 
vila de Bellver l’exempció de la quèstia reial en canvi de la construcció d’una muralla amb les seves torres i fossats. Els sobirans 
posteriors confirmaren i fins i tot ampliaren aquests privilegis. Així, Jaume II de Mallorca, el 1277, va confirmar les consuetudines et 
libertates que havia atorgat el seu pare. Sanç de Mallorca va concedir a la universitat, ja organitzada, el municipi amb cònsols i 
prohoms, l’escrivania pública de la vila. Pere el Cerimoniós prometé als seus habitants l’exercici de la jurisdicció civil o criminal dins 
la vila, a més de confirmar les antigues franqueses, el 1344. Joan I també les va ratificar. 
 
Durant la guerra contra Joan II, el lloctinent general Joan de Beaumont adreçà una lletra a Pere Joan Ferrer, capità i governador 
dels comtats de Rosselló i Cerdanya, ordenant-li que als castells de Bellver, Querol i Bar i a la Torre Cerdana es recollissin tots els 
homes, amb llurs béns i vitualles, de tots els altres castells, a fi que no se'n poguessin emprar els enemics del senyor rei. Durant la 
guerra dels Segadors, el 1654 Bellver fou ocupada pels francesos, que hi portaren tota mena de vexacions i danys; segons un 
memorial del 1658 dels habitants de Bellver, es diu que essent abans una vila gran i populosa, aleshores hi havia a penes vint-i-
cinc cases miserables. Per l’article 48 del tractat dels Pirineus, el rei de França es comprometé a tornar al rei d’Espanya part del 
comtat de Cerdanya, dins la qual hi havia Bellver, Puigcerdà, Querol i el castell de Cerdanya. La indefensió en què restà la frontera 
s’expressa en el fet que tres anys després el castell de Bellver, amb una guarnició de 70 homes, era un dels escassos punts 
fortificats que la podien defensar. 
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Bellver fou ocupat encara altres vegades pels francesos, del 1691 al març del 1698, en què fou retornada a Espanya per la pau de 
Rijswijk, i el 1701 durant la guerra de Successió, pel duc de Noailles. Durant la Guerra Gran, els francesos ocuparen la vila el 8 
d’agost de 1794 i dotze dies després fortificaren Monterrós, Torrelles i Talltendre, i no foren foragitats fins el 27 de juliol de 1795.” 

En l’articulació del municipi de Bellver d’avui cal assenyalar dates del tot importants: El 1553, Bellver de Cerdanya, va incorporar els 
nuclis de Nas i Ordèn; el 1717, Bor i Nèfol; el 1787, Beders i Santa Eugènia de Nerellà; el 1857, Baltarga, Cortàs, Olià, Pi, Pedra i 
Coborriu de Bellver; el 1965, Éller i Talltendre; el 1975, Riu de Pendís; i el 1997 es va desagregar Riu de Pendís que va prendre el nom 
oficial de Riu de Cerdanya. 

 

 

Imatge 41. «La Cerdanya: mapes i itineraris de Catalunya, València i Balears, fulla I» / Cartografia Ferrer de Franganillo, Dolcet, Farré & Bescós delin, 
1927 (Font: Cartoteca digital IGCC) 

 

La Guerra Civil espanyola afectà a Bellver de Cerdanya a l’igual que a la resta de l’Estat, iniciant un període de nou despoblament 
provocat per la pobresa que assolà a tot el territori i especialment als àmbits més rurals, amb una migració important cap a Barcelona i 
les seves rodalies. Al conjunt de les terres cerdanes es produí una nova etapa d’expansió, que es veié reforçada especialment a Bellver 
amb l’inici del període democràtic, a mitjans de la dècada dels anys setanta. A partir de l’any 1983, amb l’aprovació de les Normes 
Subsidiàries de planejament, es va poder planificar i dotar de planejament actualitzat els sis municipis lleidatans de la comarca: Bellver 
de Cerdanya, Lles de Cerdanya, Montellà i Martinet, Prats i Sansor, Prullans, i Riu de Cerdanya, donant inici a un període de progrés 
social i econòmic al conjunt del territori que permeté un fort desenvolupament del sòl urbà i una profunda transformació a tots els nivells. 

L'obertura del Túnel del Cadí a principis de la dècada dels 80 suposà el final d'una etapa d'aïllament històric del municipi i de la 
comarca. La facilitat de comunicacions va modificar l'economia del poble. El sector primari tradicional del país es va anar substituint per 
activitats turístiques i/o per la construcció i els seus derivats. Avui es troben poques cases de pagès i no es produeix un relleu 
generacional de les explotacions. Malgrat tot, el Catàleg de masies impulsat per l’Ajuntament i aprovat definitivament en data de 18 de 
maig de 2006 permet posar en valor el patrimoni etnogràfic rural acumulat en el marc d’un desenvolupament local sostenible i 
responsable al territori.  

El ritme de creixement de població del municipi de Bellver de Cerdanya obté una considerable empenta a partir de l’any 1999, després 
d’un període d’estancament. A partir d’aquest moment inicia un creixement moderat que arriba a suposar un 33% fins a l’any 2012. Des 
de l’any 2013, i en ple context de crisi, el municipi experimenta un retrocés demogràfic significatiu. 

Bellver de Cerdanya és el segon municipi en termes de població a la comarca de la Cerdanya, situat per sobre d’Alp i Llívia. Puigcerdà, 
com a capital de comarca és el municipi més poblat. 
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Nom de l'ens Població 
2005 

% Població 
2013 

% Població 
2017 

% 
%         

(2005-
2013) 

%         
(2013-
2017) 

Assentament 

Beders 14 0,77 27 1,24 23 1,17 92,86 -14,81 urbà 

Baltarga 38 2,1 48 2,2 47 2,38 26,32 -2,08 urbà 

Bellver de Cerdanya 1.314 72,64 1.550 70,94 1.401 71,01 17,96 -9,61 urbà 

  Bellver de Cerdanya - - 1.474 67,46 1.334 67,61 - -9,50 urbà 

  Disseminat de Bellver de Cerdanya - - 76 3,48 67 3,40 - -11,84 rural 

Bor 94 5,2 128 5,86 104 5,27 36,17 -18,75 urbà 

Coborriu de Bellver 20 1,11 8 0,37 9 0,46 -60 12,50 rural 

Cortàs 18 1 19 0,87 17 0,86 5,56 -10,53 urbà 

Éller 15 0,83 18 0,82 23 1,17 20 27,78 urbà 

Nas 17 0,94 27 1,24 27 1,37 58,82 - urbà 

Olià 16 0,88 24 1,1 22 1,12 50 -8,33 urbà 

Ordèn 10 0,55 8 0,37 6 0,30 -20 -25,00 urbà 

Pedra 13 0,72 13 0,59 14 0,71 0 7,69 urbà 

Pi 84 4,64 138 6,32 111 5,63 64,29 -19,57 urbà 

Riu de Santa Maria 95 5,25 103 4,71 94 4,76 8,42 -8,74 urbà 

Sant Martí dels Castells - - - - - - - - rural 

Santa Eugènia 11 0,61 12 0,55 19 0,96 9,09 58,33 urbà 

Santa Magdalena 7 0,39 10 0,46 9 0,46 42,86 -10,00 urbà 

Talló 31 1,71 38 1,74 34 1,72 22,58 -10,53 urbà 

Talltendre 5 0,28 6 0,27 6 0,30 20 - urbà 

Vilella 7 0,39 8 0,37 7 0,35 14,29 -12,50 rural 

Nèfol - - - - - - -   rural 

Bellver de Cerdanya 1.809 100 2.185 100 1.973   20,78 -9,70   

 
Quadre 4. Entitats de l’Ens de Bellver de Cerdanya 2005-2013-2017. Font: Municat (Sistema d’informació d’administració local) 

 

La població màxima del municipi es va enregistrar l’any 2012 amb 2.300 habitants, comptant els habitants del nucli urbà de Bellver i el 
de tots els agregats. Els efectes de la crisi i l’envelliment progressiu de la població constitueix un dels problemes al qual s’enfronta el 
municipi, fins a tal punt que el retrocés demogràfic ha estat en poc més de 5 anys de 327 persones, un 14,21%, fins assolir la xifra de 
1.973 habitants a l’any 2017. 

 

 

Gràfica 1. Evolució de la població a Bellver de Cerdanya 1998-2017. Font: IDESCAT 
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Gràfica 2. Estructura de la població a Bellver de Cerdanya 2017 (persones per sexe). Font: IDESCAT 

Pel que fa a la piràmide demogràfica municipal, s’aprecia un nombre destacat de població jove en edat de treballar amb edats 
compreses entre els 35 i els 44 anys i sobre els quals recau en gran mida el desenvolupament de l’economia local; l’envelliment 
generalitzat del conjunt de la població a Catalunya i en el context europeu, es pot abservar a Bellver, en el fet que la població de 
persones de més de 65 anys (428 persones, 21,69% del total)  es molt similar al de la població jove de fins a 29 anys (510 persones i 
25,85% del total). En aquest sentit, l’estructura demogràfica permet establir lectures equilibrades sobre la població activa i depenent, 
encara que, per garantir la sostenibilitat del municipi, en termes demogràfics, cal impulsar l’increment de la població infantil i l’arrelament 
de les noves generacions a un territori que pugui fer compatibles la qualitat de vida amb bones perspectives laborals i de 
desenvolupament professional. Aspectes clau, al menys, en molts dels municipis d’alta muntanya que molt sovint pateixen els efectes 
de la despoblació i desertificació social i econòmica del territori.  

 

Gràfica 3. Població a Bellver de Cerdanya per lloc de neixement 2000-2017 (%). Font: IDESCAT 

En quant a l’origen  de la població (2017), cal assenyalar el pes de la població de fora de la Cerdanya que s’ha arrelat en els darrers 
anys a Bellver; malgrat tot, en els anys posteriors a la crisi financera de 2008, una part significativa de la població estrangera que havia 
arribat a la comarca -i en particular a Bellver-, atreta pel dinamisme del sector de la construcció, ha anat perdent progressivament 
presència al municipi, encara que sense arribar als nivells dels anys 2000-2002. En aquest sentit, una part significativa d’aquesta 
població estrangera, fonamentalment de la mateixa Unió Europea, ha pogut redreçar la pèrdua de llocs en el sector de la construcció 
cap al sector serveis o cap al sector agrícola i ramader, constituint un dels recursos que pot garantir en el futur la sostenibilitat del camp.  

Respecte de les migracions a Bellver, cal destacar l’impacte que ha tingut la crisi de 2008 en la mobilitat de les llars, sobre tot a la resta 
de Catalunya, però també pel que fa a les migracions externes, associades aquestes, en molts casos, a la població estrangera que 
havia arribat al municipi en els anys 2005-2007. El saldo migratori total deixa entreveure l’impacte de la població que va decidir marxar 
del municipi en els anys més durs de la crisi (2011), amb un repunt positiu fins a l’any 2017 i moviments pendulars dins al moment, 
encara que amb una línia alcista pel que fa als propers anys, un cop estabilitzat el context econòmic territorial. En aquest sentit, 
l’activació, encara que lluny dels anys del “boom” del sector de la construcció, pot ser un dels molts motius de l’arrelament de la 
població amb un territori amb moltes oportunitats productives per davant.  
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Gràfica 4. Migracions a Bellver de Cerdanya 2005-2017 (%). Font: IDESCAT 

 

 

Segons es recull al PDUC: 

“La immigració ha estat lligada a una economia estacional, com és el sector turístic i la construcció, generant un despoblament en 
els nuclis urbans més petits motivats per la falta de serveis, accessibilitat i reducció de les explotacions agrari – ramaderes; en 
canvi aquesta circumstància a mantingut i ha augmentat la població en els nuclis amb certes funcions de capitalitat. El turisme ha 
desenvolupat la creació d’un elevat parc de segona residència, amb la problemàtica de estar buit la major part de l’any, obligant al 
manteniment de serveis per a àrees del territori sense habitants”. 
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Bellver de 
Cerdanya 

Cerdanya Catalunya 

Creixement total. 2011 644 4.609 1.176.733 

Creixement total (mitjana anual) (taxa per 
1.000 habitants). 2001-2011 

33,28 28 16,98 

Creixement natural (mitjana anual) (taxa 
per 1.000 habitants). 2001-2011 

-0,15 2,85 3,04 

Creixement migratori (mitjana anual) (taxa 
per 1.000 habitants). 2001-2011 

33,44 25,15 13,94 

 
Quadre 5. Creixement total de població 2001-2011 (%). Font: IDESCAT 

 

Finalment, encara que les xifres contemplen el creixement fins a l’any 2011, cal assenyalar el poder de Bellver en relació a la resta de la 
comarca en la capitalització dels increments demogràfics, malgrat tenir un creixement natural molt per sota del conjunt del territori cerdà 
i català. En aquest sentit, Bellver, com a polaritat funcional de la comarca darrera de Puigcerdà, constitueix un valor que el POUM ha de 
potenciar i privilegiar, al mateix temps que consolidar el municipi com un lloc en el qual assolir un alt nivell de qualitat de vida i gaudir 
d’uns serveis urbans de primer ordre.  

6.6. L’habitatge  

L’habitatge a la Cerdanya ha estat un motor del desenvolupament de la seva economia, fonamentalment un cop desplegada la 
infraestructura viaria territorial del túnel del Cadí als anys 80 que va reduir considerablement  les distàncies físiques i mentals respecte 
de l’àrea metropolitana de Barcelona, i sobre tot per a una classe urbana mitja-alta emergent  que va trobar oportunitats d’accedir per 
primer cop a una segona residència en un indret privilegiat i per a molts, encara desconegut; aspectes aquests que van permetre 
consolidar activitats especialitzades en torn als esports de neu i el turisme de natura. Amb tot, la saturació del mercat de l’habitatge va 
tocar sostre a la Cerdanya cap a l’any 2005, moment de màxima construcció d’habitatges i en el que d’una altra banda, es donava inici 
a la redacció del nou Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya (POUPM), que havia de revisar i unificar el planejament 
dels municipis de Girona (PICC) i de Lleida (TR-NNSSP), i en el qual Bellver de Cerdanya va formar part dins del document d’avanç de 
pla (novembre 2006).   

 

Gràfica 5. Edificis destinats a ús d’habitatge 1900-2011. Font: IDESCAT 

 

Encara que els anys del “boom” del sector de la construcció van ser importants al conjunt de la Cerdanya, el canvi en el model de 
consum de l’habitatge de segona residència es va produir unes dècades abans, als anys 70, encara que no va ser fins a la dècada dels 
90 en que es va disparar el consum dels habitatges no principals i una pèrdua generalitzada del substrat humà arrelat al territori en 
benefici d’una població flotant que s’ha tendit a concentrar en unes poques setmanes a l’hivern i en els mesos d’estiu.  

La presència d’una bossa important d’habitatges de segones residències constitueix un dels reptes que pot condicionar i friccionar la 
redacció del POUM de Bellver, en el sentit de dimensionar nous creixements en un context de marcada estacionalitat de la població i 
sense garantir que els nous habitatges previstos puguin contribuir a arrelar a nova població de manera permanent al territori.  D’acord 
amb el cens d’habitatges de 2011 (INE), 6 de cada 10 habitatges del municipi de Bellver de Cerdanya resten buits una bona part de 
l’any. Establint un potencial de població màxima sobre la base de les 2.258 persones que habitaven en 2011 al municipi en els 1.047 
habitatges (2,15 persones per habitatge), la població potencial al municipi podria sobrepassar els 5.600 habitants. En aquest sentit, 
garantir la qualitat dels serveis urbans al municipi constitueix un dels reptes, mes encara quan una part important del sòl urbà de 
llicència directa encara resta pendent d’edificar.  
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Habitatges familiars % 

principals 1.047 40,27 

no principals   

secundaris 1.116 42,92 

buits 437 16,81 

total 1.553 59,73 

total 2.600 100,00 

Habitatges col·lectius 3   

Quadre 6. Edificis destinats a ús d’habitatge 2011. Font: IDESCAT 

 

 

Gràfica 6. Ritmes de construcció d’habitatges, 1992-2017. Font: IDESCAT 

 

La gràfica 7 resumeix el fervor constructiu dels anys 2000 i la caiguda absoluta a nivells de nul·la activitat dels anys posteriors a la crisi 
de 2008. En el cas de Bellver, però, la diferència respecte a la Cerdanya s’aprecia justament en els habitatges destinats a protecció 
oficial, i en el que cal destacar el pes important del sector «Pla de Tomet» desenvolupat per l’INCASOL en varies fases i que encara 
resta pendent d’edificar en alguns àmbits, justament amb habitatge de protecció. 
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Gràfica 7. Règim de tinença d’habitatges principals, 2011. Font: IDESCAT 

 

Indicadors dels habitatges com ara el règim de la tinença, el nombre d’habitatges per edifici, l’any de construcció, la grandària de les 
peces, i d’altres mes (IDESCAT), encara han d’ésser detallats i actualitzats en el marc d’un nou cens d’habitatges. En molts casos, les 
xifres corresponen a l’any 2001 i no contribueixen a generar un relat adient per a un POUM redactat en ple any 2018. En aquest sentit, 
l’equip redactor del POUM de Bellver de Cerdanya, considera necessari que la lectura sobre el habitatges es porti a terme des dels 
potencials previstos al planejament vigent i a la realitat existent que ha estat mesurada amb un elevat grau de detall, i que serà aportada 
en punts successius d’aquesta memòria d’informació i ordenació.  

A la comarca de la Cerdanya, i al  municipi de Bellver de Cerdanya, es poden distingir fins a quatre tipologies d’habitatge: l’habitatge uni 
o plurifamiliar entre mitgeres, l’habitatge plurifamiliar aïllat, l’habitatge unifamiliar aïllat i la masia cerdana.  

Pel que fa a l’habitatge uni o plurifamiliar entre mitgeres, Bellver de Cerdanya, així com la resta dels municipis de la comarca, 
conserva un casc antic fortament consolidat i densificat, a on les edificacions formen una unitat física contínua, a on els habitatges entre 
mitgeres i l’alineació de façana coincideix amb l’alineació de carrer (clau 11). Però també a les zones d’expansió del nucli antic que 
s’han format en èpoques més recents i que presenten una tipologia en edificació contínua entre mitgeres que defineixen una trama 
viària més adequada a la circulació rodada, amb una continuïtat de les edificacions, i aon l’alineació de façana coincideix amb l’alineació 
del carrer o espai públic (clau 12). A banda d’aquestes tipologies, és la edificació tradicional ceretana (clau 21, i la nova ceretana clau 
22) la més important, i correspon a una edificació que  participa d’aspectes de l’edificació aïllada i d’altres de l’edificació alineada a vial. 
La seva consolidació a la Cerdanya fan que hagi de ser considerada com un tipus d’ordenació diferenciat, amb paràmetres propis 
(veure normes urbanístiques del POUM). Es pot definir breument com un habitatge en una única parcel·la en la qual destaquen com 
elements singulars l’edificació, l’era i la tanca. Aquesta tipologia ceretana es troba en tots i cadascun dels nuclis urbans del municipi i 
per si mateixa suposa el 37% de tot el sòl d’aprofitament privat de llicència directa del municipi. 

Aquesta tipologia representa pràcticament el 40% de tot el sòl urbà d’aprofitament privat del municipi i d’acord amb els seus paràmetres 
urbanístics té un potencial d’aproximadament 3.000 habitatges, concentrats en el casc antic i creixements suburbans immediats a l’àrea 
urbana de Bellver de Cerdanya i en el cor de cadascun dels petits nuclis de l’obaga i de la solana.  

 

 

Imatge 42. Vista de la Plaça Major de Bellver (esquerra) i d’un exemple d’unitat tipològica ceretana en un nucli de muntanya (dreta) 
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La tipologia d’habitatge plurifamiliar aïllat és un exemple estès en els municipis més poblats de la comarca com ara Puigcerdà, Alp, 
Martinet i Montellà i per descomptat en Bellver de Cerdanya com a segona polaritat funcional del territori. En aquest sentit les 
edificacions d’aquesta tipologia (clau 31 i subzones) es concentren en dos indrets de l’àrea urbana de Bellver. El primer en el front del 
Barri de la Carretera a la carretera N-260 i el segon a l’àmbit de Pla de Tomet, fonamentalment en els sòls desenvolupats per 
l’INCASOL. Aquesta tipologia suposa el 10,58% del sòl urbà d’aprofitament privat del municipi i genera un potencial aproximat de 849 
habitatges, principalment d’una dimensió compresa entre els 75  i els 120 m2 de superfície.   

 

 

Imatge 43. Vista de nous habitatges a l’àmbit de Pla de Tomet (esquerra) i edificacions plurifamiliars del carrer Barcelona (dreta). 

 

A diferència dels municipis de la Cerdanya gironina, amb una major extensió de sòl especialitzat en teixit residencial de baixa densitat 
en forma d’urbanitzacions com ara El Pla (Prats i Sansor), Tartera (Das), el Golf (Guils-Bolvir), els municipis lleidatans no compten amb 
una presència significativa d’habitatge unifamiliar aïllat. En el cas de Bellver de Cerdanya, aquesta tipologia es troba a la Urbanització 
Beders i a l’àrea periurbana nord (Barri de la Carretera) i sud, a l’àmbit de Monterròs i limitant amb el sòl no urbanitzable de Pla de 
Talló. Aquesta tipologia (clau 32 i subzones) solen tenir una parcel·la superior als 400 m2. A llarg del Passeig Pere Elies es poden 
trobar bons exemples d’arquitectura dels anys 40 i 50 signada per Josep Maria Sostres i que queden recollits en el Catàleg de béns a 
protegir del POUM. En Bellver, aquesta tipologia suposa el 9,24% del sòl urbà de llicència directa amb aprofitament privat del municipi i 
genera un potencial màxim de 166 habitatges, molt per sota -amb una ocupació similar del sòl-, per exemple que els sòls qualificats per 
a ús d’habitatge plurifamiliar aïllat.  

 

 

Imatge 44. Vista d’arquitectura residencial dels anys 50 signada per Josep Maria Sostres al carrer Pere Elíes. 

 

Finalment, les masades cerdanes en sòl no urbanitzable (la major part d’aquestes) queden recollides en el Catàleg de Masies del 
POUM que incorpora el Pla especial aprovat definitivament l’any 2006.  Segons recullen els autors de l’estudi sobre la casa ceretana al 
llibre “Cada casa és un mon” (Generalitat de Catalunya, 2007), rarament existeixen cases de pagès aïllades: 

“Les poques cases aïllades que trobem estan ubicades a la plana i sovint estan associades amb la gran propietat. Els cerdans s’hi 
refereixen amb el terme de masades, potser en al.lusió a la superfície que ocupen i a la quantitat d’estructures constructives que 
les constitueixen: pallers, graners, badius, estables, corts... Alguns cops, la casa aïllada s’ha construït a partir d’una de les antigues 
torres fortificades que formaven l’estructura de vigilància i defensa del “País de Cerdanya”, una zona que ha tingut una condició 
fronterera des de l’època de formació del Principat.” 

En aquests casos la torre va ser el refugi per a la fixació d’un assentament humà que, amb el pas dels segles, no ha acabat esdevenint 
un poble”. Casos com aquests serien la Torre d’Estoll al municipi de Fontanals i la Torre de Grus al municipi d’Urús. 

 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya 

Memòria descriptiva: Informació i ordenació                                                                                            Document per a Aprovació provisional_Juliol de 2020 

 48 

 

“En altres ocasions, però, ens trobem amb una masada que respon al model de casa aïllada construïda enmig de les terres que 
formen l’explotació agrícola patrimoni de la família. Són masos sempre ubicat a la plana, molts al municipi de Puigcerdà, on les 
famílies més riques de Cerdanya venien les grans propietats.(...) Es tracta de construccions que expressen arquitectònicament el 
poder econòmic i el prestigi social de les famílies que les han construït.” 

En Bellver de Cerdanya podem trobar el Mas d’en Pons (Coborriu), la Torre de Cadell (a la carretera de Bor a Bellver), o la Casanova 
(Pla de Santa Maria), entre d’altres (veure PEU Catàleg de masies en vigor i el Catàleg de béns a protegir d’aquest POUM), i que 
arriben fins als nostres dies com a referències clau per entendre el ric passat agrícola de l’economia agrícola i ramadera de la Vall del 
Segre.  

 

 

Imatge 45. Torre de Cadell (esquerra), La Casanova (centre) i Mas d’en Pons (dreta). 
 
 

 

Imatge 46. Usos del sòl de l’àrea urbana de Bellver, Riu de Santa Maria i Talló. (Veure plànol I.08 del POUM). 
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6.7. Ocupació de les llars 

Els redactor del POUM de Bellver de Cerdanya no consideren adient integrar l’anàlisi sobre l’ocupació de les llars al territori 
municipal donat que les bases de dades censals han quedat del tot desfasades en el temps i es fa difícil establir un relat coherent 
amb dades dels anys 2001 i 2011 (IDESCAT, INE), i més encara atenent als canvis que ha experimentat la societat cerdana des 
del canvi de mil·lenni i des de l’impacte de la crisi de 2008 que encara s’allarga en els hàbits de consum del sòl i dels habitatges. 
Malgrat això, deixem constància de les úniques xifres disponibles, en les quals s’aprecia l’important increment en la dècada 2001-
2011 pel que fa a les llars que va anar acompanyada d’un descens de la ràtio de persones per llar fins a les 2,14 persones llar de 
l’any 2011; un aspecte que té a veure amb l’aprimament de la unitat familiar, bé per la baixa natalitat i d’altra amb un fet molt 
generalitzat al paisatge dels municipis de muntanya com Bellver, amb una important taxa de persones grans que viuen soles.  

 

  llars pers/llar 

2011 1.047 2,14 

2001 649 2,44 

1996 541 2,8 

1991 498 3,00 
 

Quadre 7. Estructura de les llars, 1991-2011. Font: IDESCAT, INE 

6.8. Activitat econòmica i dinàmiques socials.  

Tal i com descriu el PTPAPA: “les comarques de l’Alt Pirineu i Aran han passat, en cinquanta anys, d’unes economies basades en 
l’agricultura, la ramaderia, el bosc i, en menor grau, en l’explotació hidroelèctrica, a unes economies fonamentades en el turisme i la 
construcció. El procés de canvi del model econòmic que viu l’àmbit és d’una transcendència enorme, encara prou recent i, sens dubte, 
no acabat. És normal, doncs, que es constatin desajusts, riscos i incerteses; i és més que necessari, en aquest context, que el territori 
es doti dels elements de planificació estratègica i d’ordenació territorial necessaris per a garantir Aprovació definitiva que el 
desenvolupament que s’hagi de produir sigui sostenible i al servei dels habitants que resideixen a l’Alt Pirineu i a l’Aran.” “(...)La segona 
residència apareix com un element decisiu del model i, si bé en una primera fase esdevé un element dinamitzador del turisme alpí i 
possibilita la implantació del turisme d’hivern, posteriorment esdevé un factor distorsionador del model”. 

Una altre font que va analitzar l’activitat econòmica cerdana ha estat  el Pla director urbanístic de la Cerdanya (PDUC), que remarca «el 
preocupant desequilibri sectorial de la comarca, caracteritzada (en el moment de la seva redacció) pel pes excessiu de la construcció, el 
monocultiu del turisme, la feblesa de la indústria i la davallada progressiva de l’agricultura». El PDUC continua insistint en què la 
Cerdanya «és una comarca en la qual l’evolució d’una economia tradicional cap a una economia turística es troba molt avançada. El 
model turístic de la Cerdanya és el model tipus alpí, que alterna turisme blanc a l’hivern amb turisme verd a l’estiu, amb una forta 
implantació d’habitatge secundari i una economia dependent de la construcció. Segons el PTPAPA, en aquesta zona pirinenca la 
prioritat és ordenar els creixements urbanístics i fomentar la diversificació econòmica, la interrelació dels sectors i el desacoblament del 
turisme i la construcció en favor del primer». 

A grans trets, la situació econòmica i social de la comarca, i que comparteixen bona part dels municipis, entre ells Bellver de Cerdanya, 
és podria resumir de la manera següent: 

- Coexisteix un decreixement i envelliment de la població a l’hora que un important volum de població flotant de 
marcada estacionalitat lligada al turisme blanc. En el cas de Bellver de Cerdanya, el retrocés demogràfic ha estat 
evident, amb una pèrdua de població des de l’any 2012 de 327 habitants. Nuclis rurals com Coborriu comptava 
en 2005 amb 20 habitants, mentre que en 2013 la xifra baixava fins a 8. Pel contrari, nuclis com Santa 
Magdalena, amb una població censada de 10 habitants en 2013 disposa d’un potencial de 70 habitatges, que 
amb una ràtio de 2,5 persones/habitatge, podria encabir fins un màxim de 175 habitants, i que posa en evidència 
l’efecte disgregador de les segones residències als nuclis de muntanya.  

- El sector primari, tot i continuar tenint un cert pes, continua retrocedint amb les implicacions ecològiques, 
paisatgístiques i turístiques que això comporta. En un context de canvi climàtic i d’inèrcies a estacions cada 
vagada més seques, la presència d’un sòl arbustiu i d’una manca de gestió responsable dels boscos pot 
esdevenir en un risc per a la sostenibilitat de l’economia i la societat.  

- El sector industrial roman feble, malgrat el POUPM de la Cerdanya, d’acord amb les determinacions del PTPAPA 
i PDUC ha delimitat una reserva de sòl per a activitat econòmica en la pràctica totalitat dels municipis afectats; 
en tots casos, en data de redacció del POUM de Bellver no s’ha desenvolupat cap d’aquests sectors. Pel que fa 
a Bellver, el nucli veí de Prullans, va delimitar un sector de sòl urbanitzable a tocar del polígon industrial de Pla 
de Codina que no s’ha desenvolupat.  

- Els serveis, amb el temps, han esdevingut la base de l’economia cerdana. El turisme i la construcció associada 
al turisme i la segona residència són els motors principals de l’economia, derivant en una millora progressiva de 
les infraestructures urbanes i territorials com dels serveis, però deixant veure la seva vulnerabilitat en moments 
d’incertesa econòmica com la que s’ha venint produint des de l’impacte de la crisi de 2008.  
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Des del punt de vista social, l’impacte positiu més important del creixement del turisme ha estat sobre la demografia, aturant i capgirant 
la pèrdua de població que s’estava produint des de meitat del segle XX i rejovenint l’estructura de la població. No obstant, els efectes de 
la crisi han accelerat processos migratoris cap a altres indrets del territori i de l’estat en busca d’oportunitats laborals. En aquest sentit, 
la població que ha pogut arrelar al territori, constitueix el substrat a partir del qual re-pensar el model d’economia local sostenible, 
responsable i racional de la comarca per a les properes dècades.  

Malgrat sobresurten clarament els impactes socials positius del turisme com la millora d’infraestructures, de serveis i d’equipaments, no 
deixen de produir-se efectes negatius com la pèrdua d’identitat deguda als canvis accelerats, la des-estructuració social que ocasiona 
l’elevat pes de la població flotant, l’ocupació estacional i el creixement d’un teixit urbà especialitzat, amb un elevat pes de la segona 
residència, buida bona part de l’any. 

Des del punt de vista ambiental, el turisme de muntanya té impactes positius, com la contribució al manteniment de l’activitat agrària a 
través del turisme rural, la rehabilitació del patrimoni arquitectònic tradicional o la contribució a la creació, l’afermament i l’ampliació 
d’espais naturals protegits. 

Entre els impactes ambientals negatius del turisme destaquen els derivats del condicionament de dominis esquiables, la urbanització de 
nova planta associada al turisme de tipus alpí consumidora de sòl i de paisatge i la híper-freqüentació del medi natural. 

L’anàlisi del sostre edificat darrerament, revela que majoritàriament s’ha construït sostre residencial i molt poc sostre per activitat 
econòmica. Una certa industrialització semblaria adequada i possible, sense col·lisions amb la vocació turística i com a suport d’una 
certa artesania i dels petits magatzems i tallers a generar en els nuclis tradicionals, activitat econòmica de petit format que fixa població 
en aquests nuclis. 

Sobre el turisme blanc planen les incerteses de haver tocat sostre pel que fa a la demanda i s’hi afegeix la preocupació d’anticipar-se 
als efectes negatius que pugui comportar un escenari anunciat de canvi climàtic, cosa que passa per una diversificació de l’activitat 
econòmica i una oferta més clarament desestacionalitzada. 

 

6.8.1. Població activa i ocupació 

D’acord amb l’IDESCAT, la població activa correspon a persones de 16 anys i més que tenen ocupació o estan disponibles i fan 
gestions per incorporar-se al mercat de treball. Per població desocupada s’entén a aquelles persones de 16 anys i més que no 
treballen, cerquen feina i estan disponibles per treballar. Inclou els que cerquen la primera feina i els que ja han treballat anteriorment. 
Per població inactiva les persones de 16 anys i més que no han treballat i no cerquen ocupació o no estan disponibles per treballar: 
les que exclusivament treballen a la llar, estudiants que no treballen, jubilats o retirats de l'activitat econòmica, incapacitats per treballar i 
altres. Per població ocupada aquelles persones de 16 anys i més que han treballat en una ocupació de forma remunerada, com a 
mínim una hora durant la setmana de referència, per compte propi o d'altri, incloent-hi les persones temporalment absents que esperen 
la seva reincorporació. Cal destacar el subcol·lectiu de la població ocupada assalariada que s'obté classificant la població segons la 
situació professional. 

 

Gràfica 8. Taxa d’atur enregistrat a Bellver 2006-nov 2018;  
Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat. 09/2018. Font IDESCAT 
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A Bellver de Cerdanya, com a la pràctica totalitat de la resta del país, els efectes de la crisi financera s’han anat traduint en una pèrdua 
generalitzada de llocs de feina, en el cas de la Cerdanya lligada al sector de la construcció i sobre tot en els serveis. En aquest sentit, la 
taxa d’atur es va doblar a l’any 2007-2008 passant d’un 3,11% fins a un 7,3%, amb dos pics màxims als anys 2009 (primer any posterior 
a l’esclat financer) i 2012, aquest últim, amb una conjuntura generalitzada de lenta recuperació, que encara no ha assolit els nivells 
previs a l’any 2008. Pel que fa als afiliats a la Seguretat Social (9/2018) es manté la proporció generalitzada d’una major ocupació 
laboral entre els homes que entre les dones en pràcticament un 18%. 

En quant a la cotització segons sector productiu, la població afiliada a la Seguretat Social majoritàriament roman integrada en el sector 
serveis, encara que a Bellver el pes de la construcció representa una tercera part del total, molt per sobre de la resta de la Cerdanya i 
de Catalunya. Sectors com la industria i la agricultura són mol minoritaris entre la població afiliada a la Seguretat Social. En quant a la 
afiliació al règim d’autònoms cal assenyalar el pes important de l’activitat lligada al camp, com ara l’agricultura i ramaderia, que 
representa una tercera part dels treballadors autònoms, per exemple dels lligats al sector serveis. Pel que fa a la indústria, els afiliats 
continuen sent minoritaris, un aspecte clau sobre el qual qüestionar i revisar les polítiques de promoció econòmica lligada a una 
possible indústria logística i/o de transformació, un dels reptes a curt termini de la comarca i que podria complementar la riquesa 
generada amb el sector primari i fer menys depenent a la població a les fluctuacions del sector serveis davant incerteses socials, 
econòmiques i mediambientals.  

 

Gràfica 9. A) Afiliacions al règim general de la S.S. segons ubicació del compte de cotització. Per sectors. 
09/2018;  B) Afiliacions al règim d'autònoms de la S.S. segons ubicació del compte de cotització. Per sectors. 

09/2018. Font IDESCAT. 

                    

Gràfica 10. Atur registrat per sectors productius (2005-2017) a Bellver de Cerdanya. Unitats: mitjes anuals.  
Font IDESCAT 
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Mentre que la indústria i l’agricultura no han experimentat retrocessos en la taxa d’atur, el sector de la construcció ha estat el primer en 
patir entre els anys 2007-2009 el major increment de població aturada. El sector serveis, per la seva importància en el context comarcal 
i municipal, ha estat el que ha experimentat un increment més destacat i per un període de temps més llarg, des de l’any 2006 fins al 
2012, moment a partir del qual les xifres macro comencen a remuntar, si bé no en la creació de llocs de feina directa i de qualitat, al 
menys en evitar la destrucció dels llocs de treball existents, un aspecte que s’ha anat mantenint, no sense dificultats, de manera més o 
menys gradual fins al 2016 i 2017. La pèrdua de capacitat econòmica de les llars, sobre tot en la vulnerable classe mitja emergent de 
començament de les dècades de 2000, ha incidit en un consum més ajustat de l’oci, aspecte clau per entendre la davallada en els preus 
del sòl en la comarca. 

El municipi de Bellver de Cerdanya hauria de poder implementar estratègies de desenvolupament local en aquells sectors d’activitat que 
s’han mostrat més robustos davant cicles de crisi recent. El polígon industrial de Pla de Codina pot esdevenir en el revulsiu que 
necessita el territori per incrementar la taxa de població activa amb serveis d’alt valor afegit i ben connectada amb infraestructures d’alta 
capacitat. En el mateix sentit, la protecció i impuls de l’activitat agrícola i ramadera, en un context de creixent incertesa i relats sobre els 
reptes de la sobirania alimentària, constitueix el substrat a partir del qual arrelar al territori les noves generacions i garantir una 
conservació proactiva de la biodiversitat.  

6.8.2. Dinàmiques de mobilitat 

Els desplaçaments al conjunt de l’àmbit pirinenc es realitzen majoritàriament en vehicle privat, a causa de l’extens terme comarcal i de 
les nucleitzacions municipals sobre tot les que queden enclavades en l’orografia de les serralades de la vall del Segre i que fan difícil 
qualsevol tipus de transport que no sigui el vehicle propi. Mentre que a Bellver de Cerdanya el transport col·lectiu tant sols l’utilitza el 
0,52% de la població, a la Cerdanya suposa l’1,23% i a l’Alt Pirineu i Aran l’1,49% (Dades de 2001, IDESCAT). Xifres molt allunyades, 
d’altra banda del context metropolità de Barcelona, Girona, Lleida i Tarrogona, com així de les grans capitals de comarca. 

 

Gràfica 11. A) Parc de vehicles, per tipus 1997-2017; B) Índex de motorització de Bellver de Cerdanya 1997-2012. 
Font IDESCAT 

Com aspectes destacables de la lectura sobre el parc de vehicles a Bellver cal assenyalar l’ús molt generalitzat de camions i furgonetes, 
en moltes ocasions lligades a l’activitat microempresarial, però també per les dures condicions de l’estructura viaria local i territorial al 
llarg dels mesos d’hivern condicionada a més per l’orografia, per la qual cosa, es fa molt necessari disposar de vehicles amb tracció.  

 

 

Gràfica 12. Parc de vehicles, per tipus (%) 2017 a Bellver, Cerdanya i Catalunya. Font IDESCAT 
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En les dinàmiques de mobilitat quotidiana als municipis d’alta muntanya, a banda dels desplaçaments de la llar a la feina, cal destacar el 
pes de la mobilitat escolar, com és el cas, d’aquells nuclis més petits fora del radi d’acció d’un equipament escolar. En el cas de Bellver 
de Cerdanya, la pràctica totalitat dels escolars, fins a secundària, que estudien a Bellver viuen al municipi i fonamentalment a l’àrea 
urbana. Un cop passen a batxillerat, als cicles formatius de grau mitjà i superior la major part va cap a Puigcerdà. El trajecte 
d’aproximadament uns 20 kilòmetres pot durar entre 15 i 20 minuts. La consolidació de Bellver com a polaritat funcional dins la 
Cerdanya podria anar acompanyada d’una descentralització progressiva de graus superiors, però la dimensió i dinàmica demogràfica 
existent no contribueix a reforçar aquest missatge. En tot cas, el reforç del transport públic entre Bellver i Puigcerdà, tant per a la 
població escolar, com també per a la població activa, constitueix un repte que ha de facilitar reduir la dependència al vehicle privat a 
mitjà i llarg termini. En tot cas, l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada que incorpora el POUM de Bellver de Cerdanya, determina 
les actuacions que han de ser prioritzades en el marc d’una mobilitat racional i sostenible al territori. 

 

 

Gràfica 13. Mobilitat de la població escolar no universitària a Bellver de Cerdanya (2011-2018) (2018). Font IDESCAT 
(1) Llocs d'estudi localitzats = Residents que estudien al municipi + No residents que estudien al municipi + No consta 

residència i estudien al municipi.(2) Alumnes residents = Residents que estudien al municipi + Residents que estudien a 
fora del municipi. 

 

6.8.3. La xarxa d’equipaments 

Segons es recull al Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran (PTPAPA), 

“Els dos equipaments bàsics a l’hora de fixar població, d’establir un nucli familiar, són els sanitaris i els educatius. L’organització 
territorial sanitària de l’Alt Pirineu i Aran s’estructura en 8 àrees bàsiques de salut, cadascuna de les quals compta com a mínim 
amb un Centre d’Atenció Primària i una àmplia xarxa de consultoris locals. Pel que fa a l’atenció hospitalària, actualment hi ha 4 
hospitals –a Vielha, a Tremp, a la Seu d’Urgell i a Puigcerdà. Aquests hospitals són de nivell bàsic i tenen com a hospitals de 
referència principals l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i l’Hospital de la Fundació Althaia de Manresa en el cas de la Cerdanya. 
Així mateix s’han desplegat recursos de l’atenció de la salut mental i drogodependències i d’atenció sociosanitària. Tanmateix 
actualment no hi ha places d’internament sociosanitari a Aran i Alta Ribagorça. En els darrers anys s’ha establert una línia de 
col·laboració amb les estructures sanitàries d’Andorra i, més recentment, s’han establert acords amb el govern francès per a la 
construcció d’un nou hospital a Puigcerdà, concebut com a hospital transfronterer, el qual donarà atenció també als ciutadans de la 
Cerdanya francesa. 
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És fàcil d’entendre que el baix pes demogràfic i la seva fragmentació territorial fan difícil acostar més del que ja s’ha fet els serveis 
a la població, però, en canvi, encara hi ha camí a recórrer per acostar la població als serveis, per fer-los més accessibles. La xarxa 
d’heliports en l’àmbit sanitari, el transport escolar públic en l’àmbit educatiu i el transport a la demanda i la millora de les 
infraestructures de comunicació en tots dos casos són bàsics per a la consecució d’aquests objectius. També cal promoure 
solucions imaginatives per a atendre els infants més petits en nuclis petits on l’escola bressol no és possible o dotar el sistema 
educatiu d’una major flexibilitat i mantenir l’escola unitària si els habitants d’un poble petit ho volen, per exemple.” 

 

Pel que fa als equipaments esportius de Bellver, la Secretaria General de l’Esport defineix en el seu cens les següents instal·lacions:  

 

 

  Bellver de Cerdanya   Cerdanya 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pavellons 1 1 1 1 1 1 1 1 1   5 6 6 6 6 8 8 8 8 

Pistes poliesportives 1 1 1 1 1 2 2 2 2   24 25 25 25 25 32 32 32 31 

Camps poliesportius 2 2 2 2 2 2 2 2 2   10 10 10 10 10 12 12 12 14 

Sales esportives 1 1 1 1 1 2 2 2 2   24 24 24 24 24 29 29 29 32 

Frontons 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Pistes de tennis 3 3 3 3 3 3 3 3 3   37 37 37 37 37 35 35 35 33 

Pistes d'esquaix 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 4 4 4 4 1 1 1 1 

Pistes de pàdel 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9 9 9 9 9 16 16 16 26 

Piscines a l'aire lliure 2 2 2 2 2 3 3 3 5   37 37 37 37 37 38 38 38 68 

Piscines cobertes 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 4 4 4 4 5 5 5 11 

Pistes d'atletisme 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pistes de petanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0   21 21 21 21 21 23 23 23 23 

Espais singulars 10 10 10 10 10 11 11 11 12   205 208 208 208 208 264 263 263 256 

Altres espais 14 14 14 14 14 15 15 15 15   89 89 89 89 89 83 84 84 97 

Total 34 34 34 34 34 39 39 39 42   469 474 474 474 474 547 547 547 601 
 

Quadre 8. Cens d’equipaments esportius a Bellver i a la Cerdanya 2009-2017. Font IDESCAT 

 

Nom instal·lació      

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 

Resum tipus d’instal·lació:   1 CAM     

CAMP DE TIR SANTA MAGDALENA 

Resum tipus d’instal·lació:   1 TIR     

CIRCUIT DE MOTOCROS 

Resum tipus d’instal·lació:   1 CIR     

ESCOLA MARE DE DÉU DE TALLÓ 

Resum tipus d’instal·lació:   1 ALT     1 SAL     

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 

Resum tipus d’instal·lació:   1 PAV     1 POL     2 ROC     1 SAL     

PISCINA MUNICIPAL 

Resum tipus d’instal·lació:   1 PAL     

REFUGI GUARDAT CORTALS DE L'INGLA 

Resum tipus d’instal·lació:   1 AAE     

ZONA ESPORTIVA CARRER DE TRAVY 

Resum tipus d’instal·lació:   1 ALT     1 SIN     
 

AAE-Àrea d'activitat esportiva, ALT-Altres espais petits, ATL-Pista d'atletisme, BIC-Carril i circuit de bicicleta, CAM-Camp, 
CIR-Circuit de motor, CON-Altres espais convencionals, ESQ-Pista d'esquaix, FRO-Frontó, GOL-Camp de golf, PAD-

Pista de pàdel, PAL-Piscina a l'aire lliure, PAV-Pavelló, PCO-Piscina coberta, PET-Pista de petanca, POL-Pista 
poliesportiva, ROC-Rocòdrom, SAL-Sala, SIN-Altres espais singulars, TEN-Pista de tennis, TIR-Camp de tir 
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 Camp de Futbol Municipal:  

o Situat a l’Av. Cerdanya, s/n 25720 Bellver de Cerdanya. Instal·lació propietat de l’Ajuntament de Bellver de 
Cerdanya; Gestió per part de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya;  

o Els usuaris són esportistes de competició i Població en general; Règim d’accés lliure amb entrada puntual i 
gratuït. Accessos sense barreres amb recorreguts interiorsi vestidors adaptats. Pel que fa a espectadors aquets 
disposen d’accessos sense barreres, recorreguts interiors i serveis adaptats.  

o Espai a l'aire lliure de 91 m x 48 m (4.368 m2), amb gespa natural. Aquest equipament compta amb espais 
complementaris: Vestidors (4 Col·lectius i  1 Individuals) de superfície  150 m2. Altres instal·lacions són 1 servei 
públic, bar, i control d'accés. 

 Camp de tir Santa Magdalena: 

o Situat a la Ctra. de Santa Magdalena, s/n 25720 Bellver de Cerdanya, al nucli de Santa Magdalena; propietat 
Ajuntament de Bellver de Cerdanya i Gestió per part de la Societat de Caçadors La Batllia; obert a la població en 
general, en règim d’accés lliure amb quota periòdica de soci o abonat. No es detallen aspectes sobre 
accessibilitat.  

o L’espai esportiu està integrat pel camp de tir al plat a l'aire lliure i d’uns 100 m²; amb gespa natural i en el que es 
practica el tir d'hèlixs. La instal·lació compta amb bar, restaurant, control d'accés, oficines, i saló d'actes. 

 Circuit de motocròs:  

o Situat a la Ctra. de Santa Magdalena, s/n 25720 Bellver de Cerdanya, al nord del nucli de Santa Magdalena, 
Propietat i gestió per part de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya i obert a la població en general i accés lliure 
gratuït. 

o L’espai esportiu consta d’un circuit de motocròs a l'aire lliure d’una superfície de 6.500 m2, amb paviment de terra. 

 Escola Mare de Déu de Talló: 

o Situat al carrer de Travy, s/n 25720 Bellver de Cerdanya, al nucli de Bellver; propietat de l’Ajuntament de Bellver 
de Cerdanya i gestió per part de l’Escola Mare de Déu de Talló; instal·lacions amb ús restringit per als alumnes de 
l’escola.  

o Aquesta instal·lació disposa de pistes petites (<400 m2) de 17 m x 15 m. (255 m2), amb gespa natural en la que 
es poden practicar el futbol sala. Tanmateix disposa d’un recinte amb tancaments fixos de 9,8 m x 6 m. (58,8 m2) 
amb paviment sintètic-rígid per a l’expressió corporal. Aquest recinte disposa de restaurant, zona infantil, control 
d'accés, oficines i sala de lectura. 

 Pavelló esportiu municipal: 

o Situat al carrer de Travy, s/n 25720 Bellver de Cerdanya, al nucli de Bellver; propietat i gestió per part de 
l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya. Instal·lacions obertes a la població en general amb régim d’accés lliure 
gratuït. Les instal·lacions disposen d’accessos sense barreres i de recorreguts interiors adaptats per als 
espectadors.  

o Pel que fa als espais esportius, el pavelló compta amb: 

 Una pista bàsica poliesportiva amb tancaments fixos de 36,33 m x 17,16 m. (623,56 m2) amb paviment 
de fusta-rígid per a activitats de futbol sala, bàsquet, voleibol,  hoquei sala, handbol i mini volei.  

 Una pista doble poliesportiva a l'aire lliur de 36 m x 24 m. (864 m2) amb paviment de formigó amb 
tractament superficial per a la pràctica d’activitats de futbol sala, handbol, bàsquet lliure 3x3, bàsquet i 
voleibol.  

 Un rocòdrom en recinte amb tancaments fixos de 9,44 m d'alçada i una superfície d’escalada de 27,94 
m2, amb paviment sintètic-elàstic preparat per a l’escalada esportiva.  

 Un rocòdrom boulder en recinte amb tancaments fixos de 3 m d'alçada i una superfície d’escalada 
de18 m2 amb paviment sintètic-elàstic apte per a l’escalada esportiva.  

 Altres sales en recinte amb tancaments fixos de 11,49 m x 7,62 m. (87,71 m) amb paviment de fusta-
rígid per a activitats de gimnàstica artística i rítmica. Tanmateix, per al condicionament físic (activitats 
dirigides). Cardiovasculars (activitats en cinta, elíptica, rem,...). Musculació i tonificació. 

o Les instal·lacions compten amb espais complementaris formats per vestidors (2 Col·lectius. 1 Individuals) amb 
una superfície de 75,00 m2 i de grades amb 192 Seients. Pel que fa als serveis, disposa de bar, control d'accés, 
oficines, i d’infermeria. 
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Imatge 47. Vista de la pista bàsica poliesportiva del pavelló esportiu municipal de Bellver de Cerdanya.  
 

 Piscina municipal: 

o Situada al carrer Adreça C. del Berguedà, s/n 25720 al nucli de Bellver de Cerdanya. Propietat i gestió per part de 
l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya. Instal·lacions obertes a la població en general, en règim d'accés lliure amb 
entrada puntual. Les instal·lacions tenen accessos sense barreres i recorreguts interiors i vestidors adaptats. Els 
espectadors tenen tanmateix accessos sense barreres i recorreguts interiors i serveis adaptats.  

o Pel que fa als espais esportius, disposa d’una piscina a l'aire lliure de 30 m x 20 m. (600 m2) i una profunditat 
variable entre 1,80 - 1,05 m. L’estat d'ús és per servei estacional. Els vasos compten amb paviment de lloseta i és 
apta per a la natació recreativa. 

o Les instal·lacions compten amb espais complementaris com ara vestidors (2 Col·lectius) de 60,00 m2, Serveis 
públics i control d'accés. 

 Refugi guardat Cortals de l'Ingla: 

o Instal·lació situada al Parc Natural del Cadí-Moixeró 25720 Bellver de Cerdanya, al sud del nucli de Santa 
Eugènia. Refugi propietat i gestionada per part de la Federacio d'Entitats Excursionistes de Catalunya. 
Equipament obert a la població en general en règim d'accés lliure amb entrada puntual. 

o Àrea d'activitat esportiva situada al sender de gran recorregut (GR) a  l'aire lliure per a la pràctica de 
l’excursionisme esportiu.  

o Com a espais complementaris compta amb un refugi guardat amb 22 Places, i  altres serveis com el bar, 
restaurant i control d'accés. 

 Zona esportiva carrer de Travy: 

o Instal·lació situada al carrer de Travy, s/n 25720 al nucli de Bellver de Cerdanya. Propietat i gestió per part de 
l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya. Equipament obert a població en general en règim d'accés lliure gratuït, amb 
accessos sense barreres per a esportistes i espectadors. 

o Els espais esportius estan formats per pistes petites (<400 m2) a l'aire lliure de 22 m x 14 m. (308 m2) amb 
paviment de sorra per a la pràctica del volei platja. Tanmateix compta amb espais singulars com un camp de 
monopatí i patí en línia (skate park) a l'aire lliure i paviment de formigó amb tractament superficial.  

Bellver ha desenvolupat en els darrers anys una nova centralitat lligada a activitats de lleure a l’àmbit de l’escola Mare de Deu de Talló, 
amb un pavelló esportiu ben equipat amb piscina, pista poliesportiva entre d’altres aspectes, i molt bé integrat amb unes peces d’espai 
lliure que permten establir una transició amable front el sòl no urbanitzable del Pla de Talló i respecte dels nous desenvolupaments 
urbans de l’àmbit de Pla de Tomet. La previsió de nou sòl destinat a equipaments en el marc del desenvolupament del POUM ha d’anar 
dirigida a reforçar i implementar la qualitat de vida de la població amb noves instal·lacions dotacionals.  

D’acord amb l’actualització del Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (aPIEC, maig 2017), cal destacar el 
paper del MIEM com un dels instruments per concretar i programar les necessitats específiques de cada municipi, justificant que 
determinades instal·lacions necessiten una massa poblacional mínima que justifiqui la seva viabilitat, com qualsevol altre equipament 
comunitari. Segons l’aPIEC, “aquesta massa crítica es pot assolir agrupant les necessitats dels habitants de diferents municipis o nuclis 
de població”, obrint la porta a la cooperació supramunicipal. Els àmbits de planificació esportiva (APE) es conformen per l’agregació de 
nuclis i entitats de població de diferents municipis (àmbits de cooperació municipal, o ACM) d’acord amb els següents criteris: 
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 Cada ACM formarà com a mínim un APE, sempre que presenti una estructura nodal definida, formada per un nucli amb 
polaritat i per altres entitats de població relacionades amb aquest nucli.  

 Dins dels ACM que tinguin més d’un nucli amb polaritat subcomarcal o complementària, o que siguin un subcentre 
intermunicipal, es podran reconèixer més d’un APE, sempre que aquests nuclis estiguin situats fora de la conurbació del 
nucli principal del ACM o es necessitin més de 15 minuts per desplaçar-se per carretera fins a aquest nucli.  

 Als ACM que tinguin un conjunt de nuclis aïllats, situats a més de 30 minuts del nucli principal, es podran reconèixer altres 
APE sempre que continguin com a mínim un nucli amb polaritat estructurant. 

D’acord amb les determinacions derivades de l’informe emès pel Consell Català de l’Esport (CCE) al document d’aprovació inicial del 
POUM de Bellver, cal que l’Ajuntament redacti el mapa d’instal·lacions i equipaments (MIEM) per tal de determinar de manera rigorosa 
les “condicions urbanístiques de les insta·lacions esportives i quatificar les reserves de sòl necessàries per atendre les necessitats 
d’equipaments” futures. En el cas de Bellver, la ràtio orientativa estaria situada entre els 4,5 i 5 m2/habitant. Primer de tot, no obstant, 
cal analitzar el règim de sòl i la qualificació prevista tant al planejament vigent com al document per a aprovació provisional del POUM 
de Bellver de Cerdanya. Com es veu al quadre següent, cal destacar que el POUM preveu integrar el camp de futbol municipal dins el 
sector de sòl urbanitzable PPU-BEL-1 amb l’objectiu de millorar la implantació i orientació del terreny de joc. Tanmateix, el POUM 
integra dins del PEU-BEL-3 l’àmbit del circuit de motocròs i del camp de tir amb l’objectiu d’establir i regular els usos i activitats en el sòl 
no urbanitzable. La resta d’instal·lacions resten qualificades pel POUM com a equipaments esportius (EQ1), equipament docent (EQ2) i 
com espais lliures (VP) en el cas del skatepark del carrer de Travy. 

  Planejament vigent   AP_POUM Bellver_ 2018 

Nom instal·lació      Règim  Qualificació   Règim  Qualificació 

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL Sòl no 
urbanitzable 

clau 2, 
Equipaments 

  Sòl urbanitzable 
delimitat (PPU-BEL-1) 

clau EQ, 
Equipaments Resum tipus d’instal·lació:   1 CAM       

CAMP DE TIR SANTA MAGDALENA Sòl no 
urbanitzable 

clau 9, Rústec 
  

Sòl no urbanitzable 
clau 93, valor natural 

i connexió Resum tipus d’instal·lació:   1 TIR       

CIRCUIT DE MOTOCROS Sòl no 
urbanitzable 

clau 9, Rústec 
  

Sòl no urbanitzable 
clau 93, valor natural 

i connexió Resum tipus d’instal·lació:   1 CIR       

ESCOLA MARE DE DÉU DE TALLÓ 
Sòl urbà 

clau 2, 
Equipaments 

  
Sòl urbà 

clau EQ2,           
Equipament Docent Resum tipus d’instal·lació:   1 ALT     1 SAL       

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 
Sòl urbà 

clau 2, 
Equipaments 

  
Sòl urbà 

clau EQ1,           
Equipament Esportiu Resum tipus d’instal·lació:   1 PAV     1 POL     2 

ROC     1 SAL     
  

PISCINA MUNICIPAL 
Sòl urbà 

clau 2, 
Equipaments 

  
Sòl urbà 

clau EQ1,           
Equipament Esportiu Resum tipus d’instal·lació:   1 PAL       

REFUGI GUARDAT CORTALS DE L'INGLA Sòl no 
urbanitzable 

clau 10, Parc 
Forestal 

  
Sòl no urbanitzable 

clau 96, PEIN i Xarxa 
Natura 2000 Resum tipus d’instal·lació:   1 AAE       

ZONA ESPORTIVA CARRER DE TRAVY 
Sòl urbà 

clau 2, 
Equipaments 

  
Sòl urbà 

clau VP,                           
Espais lliures Resum tipus d’instal·lació:   1 ALT     1 SIN       

 
Quadre 9. Relacions amb la qualificació del sòl entre planejament vigent i document de POUM per a aprovació 

provisional.  

Pel que fa al compliment de l’estàndard orientatiu, d’acord amb les superfícies contemplades a les fitxes del Cens d’Equipaments 
Esportius (CEE), la ràtio en Bellver és superior als 5 m2 per habitant, arribant fins els 7,02 m2 per habitant.  

  Superfície CEE     

Nom instal·lació      m2sl     

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 4.368,00     

CAMP DE TIR SANTA MAGDALENA 100,00     

CIRCUIT DE MOTOCROS 6.500,00     

ESCOLA MARE DE DÉU DE TALLÓ 313,80     

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 1.603,21     

PISCINA MUNICIPAL 660,00     

REFUGI GUARDAT CORTALS DE L'INGLA -     

ZONA ESPORTIVA CARRER DE TRAVY 308,00     

  13.853,01   1.973 habitants (2017) 

  7,02 m2 per habitant > 5 m2 
 

Quadre 10. Estandard orientatiu d’equipaments segons CEE  
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En quant a les previsions de nou sòl per a instal·lacions esportives al municipi, cal assenyalar que el document per a aprovació 
provisional del POUM qualifica com a sistema d’equipament esportiu (EQ1) la peça de sòl en la que se situen la piscina municipal i el 
pavelló esportiu municipal, amb una superfície de 9.540 m2. Pel que fa al sòl urbanitzable, el POUM preveu una reserva de sòl al sector 
PPU-BEL-1 a l’àmbit de l’actual camp de futbol municipal amb una superfície de 9.927 m2 que ha de permetre canviar l’orientació actual 
est-oest del terreny de joc cap a una millor orientació nord-sud. Finalment, el POUM preveu delimitar el PEU-3 en sòl no urbanitzable 
amb l’objectiu de fer compatibles els usos i activitats actuals amb la protecció del sòl; encara que l’àmbit del PEU no vol dir que aquest 
sigui entermanet destinat a equipament esportiu, el PEU podrà determinar la necessitat d’ampliar les instal·lacions existents sempre i 
quan es garanteixin criteris de sostenibilitat en l’ocupació del sòl. Dit això, i com a referència, cal destacar que les reserves de sòl per a 
sistemes d’equipament esportiu en sòl urbà i sòl urbanitzable arriben als 19.467 m2 de superfície, que d’acord amb la població de 1.973 
habitants (2017) dóna una ràtio orientativa de 9,86 m2 per habitant; aquesta ràtio quedaria superada destinant nou sòl al PEU-3. 

  Superfície _POUM 2020     

Qualificació del sòl m2sl     

Sòl urbà. Sistema d'equipament esportiu EQ1 9.540,00     

Sòl urbanitzable. Sistema d'equipament esportiu EQ 9.927,00     

Sòl no urbanitzable (PEU-3) 252.657,00     

  19.467,00   1.973 habitants (2017) 

  9,86 m2 per habitant > 5 m2 
 

Quadre 11. Estandard orientatiu d’equipaments segons document de POUM per a aprovació provisional  
 

Pel que fa als equipaments culturals, el municipi de Bellver no en disposa d’arxius, museus, coleccions, sales de cinema ni de teatres 
ni auditoris. Respecte de las biblioteques públiques, la Cerdanya en disposa de 2 centres, una a Puigcerdà i l’altre a Bellver. Les dues 
biblioteques especialitzades se situen en Puigcerdà. Novament, la reserva de nou sòl destinat a equipaments en el marc de 
desplegament del nou POUM hauria d’ajudar, al menys, a repensar les necessitats de la població en matèria d’equipaments culturals.  

En un context d’envelliment progressiu de la població, els equipaments per al benestar esdeven cabdals. Els centres de dia per a gent 
gran ofereixen els serveis d'acolliment diürn i d'assistència a l'activitat de la vida diària per a persones grans amb dependències. 
Aquests serveis es poden prestar en un establiment específic o bé com a servei integrat en els espais assistencials generals i en el 
programa funcional d'activitats diürnes d'una residència. Els destinataris són persones grans que necessiten organització, supervisió i 
assistència tècnica en el desenvolupament de les activitats de la vida diària, i que veuen completada la seva atenció en el seu entorn 
social familiar. En aquest sentit, Bellver disposa d’una residència per a gent gran d’inicativa pública amb una capacitat de 30 places. 
Una xifra del tot important donat que en el conjunt de la Cerdanya la capacitat total és de 115 places. Tanmateix diposa d’un centre de 
dia per a gent gran amb una capacitat de 15  places, d’un total de 25 places per a tota la Cerdanya. Respecte de la població depenent, 
el municip no disposa de centres residencials, ni d’atenció adaptats per a persones amb discapacitat. En tot cas, Bellver aposta per la 
inclusió de col·lectius vulnerables d’una manera decidida i compresa.  

Relatiu als equipaments sanitaris, Bellver disposa d’un Centre d’Atenció Primària i d’una farmàcia. En tot cas, al llarg dels darrers anys 
Puigcerdà ha anat implementant la seva capacitat hospitalària amb l’entrada en funcionament, per exemple del Hospital de la Cerdanya, 
l’únic Centre de Salut transfronterer d’Europa i gestionat per les administracions de Catalunya i França i que dóna atenció a la població 
de Cerdanya i el Capcir. En tot cas, la comarca, com a unitat funcional, disposa d’una capacitat de 64 llits d’aguts, 52 llits sociosanitaris, 
2 incubadores, donant un total de 118 llits i una ràtio de 6,7 llits per cada 1.000 habitants i de 3 llits d’aguts per cada 1.000 habitants.  

Finalment, respecte dels equipaments orientats a la promoció turística de la comarca cal destacar, més enllà de la capacitat 
hotelera, el paper de les àrees d’acampada i de les estacions d’esquí i la seva àrea d’influència directa. En el cas de Bellver de 
Cerdanya, existeixen dos àrees d’acampada consolidades: el càmping Solana del Segre (primera categoria i 900 places) a ponent de 
l’àrea urbana de Bellver, i el càmping Bellver (segona categoria i 348 places)  justa l’àmbit de l tossal de Baltarga. Aquestes dues 
instal·lacions es troben actualment en sòls potencialment inundables del riu Segre i el POUM haurà de vetllar per l’acompliment de les 
determinacions en matèria de correcció paisatgística i de reducció de riscos hidrogeomorfològics previstos per la legislació ambiental 
vigent.    

Segons es recull al PDUC sobre les àrees d’acampada de la Cerdanya: 

“Els càmpings són equipaments amb unes característiques molt particulars. Són equipaments turístics realitzats en sòl no 
urbanitzable que, en teoria, no són permanents i han d’oferir una alternativa d’oci que afecti menys al medi. Són més econòmics 
que la residència en un hotel o en un apartament, tot i que a vegades clients dels càmpings acaben dotant-se de tantes comoditats 
que aquesta idea originària de mobilitat s’acaba perdent. 
 
Segons la normativa de càmpings, aquests tenen diferents qualificacions segons els serveis que ofereixen. Aquest fet provoca que 
els càmpings d’alta qualificació arribin a tenir moltes construccions afegides en el seu entorn: pistes esportives, piscines, 
supermercats, i serveis com l’escomesa d’aigua, contenidors de deixalles, etc. 
 
En determinades zones d’interès natural, la ubicació del càmping i la categoria que pot assolir ha d’estar equilibrada amb la 
fragilitat de l’espai natural en qüestió. En les àrees fràgils i els connectors, per tal de mantenir la seva qualitat paisatgística, les 
condicions per a l’assentament d’àrees d’acampada hauran de ser molt restrictives. 
 
El cas més alarmant en aquests moments és el del càmping de Prullans (Càmping del Torrent del Prat de Vià) i el de Lles (càmping 
del Temple del Sol). Aquests càmpings han de millorar molt les seves condicions per tal que aquestes zones no vegin menys 
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valorat el seu potencial paisatgístic, a més d’adaptar-se a les autoritzacions de Turisme i de l'Agència Catalana de l'Aigua”. 

 

                  

Imatge 48. Càmping Solana del Segre (esquerra) i Càmping Bellver (dreta) 

 

Respecte dels allotjaments turístics, el que s’aprecia a Bellver de Cerdanya és el pes de les pensions i hostals, com també dels 
establiments de 2 estrelles que bàsicament han ajustat el nombre de llits al llarg del període 2003-2017. A nivell comarcal, el pes de 
municipis com Bolvir, Guils de Cerdanya i Fontanals a la vila de Puigcerdà ha afavorit el desenvolupament d’establiments hotelers de 
major categoria. En aquest sentit, es pot apreciar que si bé les pensions i hostals continuen sent majoritàries a la comarca, des de l’any 
2006 el nombre de llits en establiments de 3 estrelles supera progressivament al dels hostals i es converteix en l’allotjament, per així dir, 
preferit dels turistes que visiten la comarca. També, l’entrada d’establiments de més de 5 estrelles des de l’any 2009 apunta a una 
estratègia de posicionament de la comarca com destí turístic de qualitat que pot complementar els ingressos turístics procedents del 
turisme de muntanya que molt sovint prefereix establiments de menor categoria però en nuclis ben integrats amb el patrimoni natural i 
etnogràfic de la comarca 

 

Gràfica 14. Allotjaments turístics i nombre de places a Bellver de Cerdanya 2003-2017. Font IDESCAT 
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Gràfica 15. Allotjaments turístics i nombre de places a la Cerdanya 2003-2017. Font IDESCAT 

 

Des de l’any 2013 el municipi de Bellver de Cerdanya compta amb un establiment de turisme rural en una masoveria amb capacitat per 
a 9 persones, una xifra allunyada i que pot créixer dins una estratègia de revitalització dels nuclis i assentaments rurals de muntanya 
que, en el conjunt de la Cerdanya, arriba fins a les 385 places en un total de 55 establiments censats.  

 

 

6.9. Infraestructures per a la mobilitat 

Pel que fa a l’anàlisi de la infraestructura per a la mobilitat cal prendre com una unitat la comarca de la Cerdanya. En aquest sentit, el 
territori cerdà disposa d’una potent xarxa viària territorial que la connecta amb l’àrea metropolitana de Barcelona. D’altra banda, el 
territori compta amb una xarxa d’infraestructura ferroviària i d’un aeròdrom que actualment està desenvolupant un Pla Director 
Urbanístic en tràmit d’aprovació definitiva.  

6.9.1. Xarxa viària territorial  

Tal i com recull el PTPAPA hi ha 5 eixos viaris que entrellacen l’Alt Pirineu i Aran amb la resta de Catalunya, dels quals l’Eix del Segre, 
l’Eix del Llobregat i l’Eix del Ripollès entren a dins del propi àmbit de la Cerdanya i que com veurem a la figura següent aporten la major 
càrrega viària de tot aquest territori. 

 

 

Imatge 49. Xarxa viària estructurant de l’Alt Pirineu i Aran. Font PTPAPA 
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El PTPAPA descriu: 

“L’eix del Segre, estructurat per la carretera C-14 de la Generalitat i l’N-260 de l’Estat entre Adrall i Puigcerdà, ressegueix el riu 
Segre vertebrant les comarques de l’Alt Urgell i de la Cerdanya. El pes de la Seu d’Urgell, la població més gran de l’àmbit de l’Alt 
Pirineu i Aran i, sobretot, d’Andorra, expliquen que en la actualitat aquest sigui l’eix més important, quant a intensitat de trànsit, de 
l’àmbit. Actualment, l’eix del Segre esdevé el camí de molts vehicles que es desplacen des de l’àrea metropolitana de Barcelona 
cap a Andorra, degut a que és l’alternativa al pas pel túnel del Cadí, i conseqüentment al pagament del peatge malgrat el camí 
mínim per efectuar aquest recorregut és efectivament el de l’eix del Llobregat i el túnel del Cadí.  
 
En el seu tram cerdà, l’eix travessa, sense adaptació urbana, els nuclis de Martinet, Ger, Bolvir i tota l’àrea residencial de baixa 
densitat que s’estén a l’oest de Puigcerdà. Tot i que Bellver de Cerdanya, on entronca el ramal provinent de l’E-9 i el túnel del Cadí, 
i el nucli urbà d’All es voregen, la via ho fa d’una manera molt propera i amb accés des dels voltants, com si es tractés d’una 
travessera. Per atènyer la Tor de Querol i recuperar l’eix del Pimorent cap a Tolosa, cal vorejar tot Puigcerdà per la seva ronda sud 
i els nuclis francesos de la Guingueta d’Ix, Ur i Enveig. El segon accés més frecuentat per accedir a la Cerdanya és l’Eix del 
Llobregat i el túnel del Cadí (la carretera C-16 de la Generalitat, també reconeguda com a eix Transeuropeu amb el nom d’E-9, 
entre Barcelona i Tolosa).  L’eix del Llobregat, un cop travessat el peatge del túnel del Cadí, situat a la boca nord del mateix, gira 
cap al nord-est, circumval·la els nuclis d’Urús, Das, Alp i el Vilar d’Urtx fins a enllaçar amb l’N-152 que ve de Ripoll i, amb aquest 
nom i titularitat, arriba fins a Puigcerdà i la frontera amb França. El tercer accés en importància és el de l’Eix del Ripollès, per la 
collada de Toses (carretera N-152), un eix que, funcionalment, tant pot ser considerat la prolongació cap el nord de la C-17 
procedent de Barcelona com part de l’eix Pirinenc que uneix el cap de Creus amb Aragó”. 

 

                 

Imatge 50. Xarxa viària estructurant de la Cerdanya i vista del Túnel del Cadí.  

6.9.2. Xarxa viària comarcal 

La xarxa secundària de carreteres està conformada per un conjunt de vies asfaltades i camins de fàcil circulació vinculades als eixos 
vials estructurants de la Cerdanya com les carreteres N-260 i N-260R, C-16, N-152 i N-154. En els darrers anys s’ha produït una millora 
en els accessos als nuclis més poblats, com el de Bellver, mitjançant les rotondes i una millora de la senyalització.  

Aquest tipus de via serveix per a connectar als nuclis localitzats als marges elevats de la vall amb les poblacions i serveis situats a la 
plana del riu Segre. 

Pel costat de la solana: 

- LV-4036. Transcorre des de Martinet fins a Lles de Cerdanya amb perllongacions fins als nuclis de Músser, Arànser i Viliella. 

- LV-4037. Transcorre des de la N-260 fins al nucli de Prullans amb perllongacions fins als nuclis d’Ardòvol i Coborriu de la Llosa. 

- GIV-4032. Transcorre des de la N-260 fins al nucli d’Olopte amb perllongacions fins als nuclis de Cortàs i Éller. 

- GIV-4031. Transcorre des de la N-260 a l’alçada de Ger fins al nucli de Meranges, amb perllongacions amb Grèixer i Girul. 

- GIV-4035. Transcorre des de la N-260 al seu pas pel nucli de Sant Martí de Cerdanya, just a l’entrada de Puigcerdà, fins al nucli 
de Guils de Cerdanya, passant per Saneja. 

Pel costat de l’obaga: 

- LV-4055. Transcorre des de la N-260 al seu pas pel nucli de Martinet fins al nucli de Montellà. 

- GIV-4036/1. Petita via que transcorre des de la E-09(S/N) fins al nucli d’Urús. 

- GI-400. Via de caràcter alpí que transcorre per una banda des del nucli de Das i per l’altra des del nucli d’Alp fins a la Collada de 
Tosses connectant al seu pas amb els nuclis de  Masella i La Molina i amb les seves respectives instal·lacions esportives.  

- GIV-4034. Transcorre des de la carretera E-09(S/N) fins al nucli d’Urtx. 

- GIV-4082.  Carretera que transcorre paral·lela a la riera d’Alp i que connecta el nucli antic de La Molina i la seva estació de 
ferrocarril amb la carretera E-09(S/N) i la GIV-4033. 
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D’una altra banda, al fons de la vall tindríem un seguit de carreteres d’interconnexió municipal que transcorren des del municipi de 
Fontanals de Cerdanya fins a Bellver de Cerdanya. 

- GIV-4033. Transcorre des de la N-152 al seu pas pel nucli d’Urtx fins al nucli d’El Vilar d’Urtx per després una vegada travessat el 
nucli d’Alp arribar fins a la Urbanització Tartera, al municipi de Das, posteriorment adoptant el nom de LP-4033b i LP-4033a en 
quant arriba al municipi de Bellver de Cerdanya. 

- LP-4033b. Transcorre des de la C-16 fins al nucli de Prats i la Urbanització El Pla. 

- LP-4033a. Transcorre des de la N-260R a prop del nucli de Baltarga fins al nucli de Bellver. 

6.9.3.Xarxa de camins 

La xarxa de camins de la Cerdanya es bastant extensa, facilitant l’accés a bona part del territori. La realització d’un inventari dels 
camins rurals, camins i pistes forestals per part de l’Àrea de Gestió Sostenible del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, proporciona una gran quantitat d’informació tal com tipologies 
dels diversos trams, titularitats, amplada i més punts d’interès. 

“La funció que realitza aquesta xarxa de camins és important al ser complementària a la de carreteres i facilitar l’accessibilitat a les 
zones del territori mes difícils, permetent i facilitant el desenvolupament de les diferents tasques pròpies de l’agricultura, la 
ramaderia i la forestal”. 

Segons recull el PDUC la Cerdanya disposa d’una xarxa de camins sumant un total de 1.067,5 km. De longitud i que es distribueixen 
en: 

- Camins rurals: 593,6 km. 

- Camins forestals: 167,9 km. 

- Pistes forestals: 305,5 km. 

Dins de la categoria general de camins, podem distingir un dels grans recorreguts històrics a peu europeus com es el Camí de Sant 
Jaume, anomenat L’Strata Ceretana, i altres com la Ruta dels Segadors d’àmbit català.  

D’altra banda, els itineraris que aquest camins rurals i pistes forestals ofereixen,  moltes vegades queden inclosos en part de senders 
de gran recorregut o GR, com és el cas dels que ens trobem al Parc Natural del Cadí-Moixeró: 

- GR 150: Sender circular que dóna la volta al Parc visitant-hi gran varietat indrets i pobles. GR 150-1: Variant que segueix la 
carena. 

- GR 107 o també anomenat Camí dels Bons Homes (de Berga a Montsegur): Travessa el Parc longitudinalment passant per 
Gósol, Bagà i Bellver de Cerdanya, tot seguint les traces que els càtars van deixar a la zona. GR 107-3 Variant que va cap a 
Tuixén. 

- GR 7 (d’Andorra a Fredes): Travessa el Parc de nord a sud de la Seu d’Urgell cap a Tuixén. 

- GR 4 (de Puigcerdà a Montserrat): També travessa el Parc de nord a sud des d'Alp a Falgars i la variant GR 4-2 passa per Bagà. 

- GR 11 gran recorregut que travessa tot el Pirineu espanyol d’oest a est, passant per Andorra fins al Cap de Creus, deixant al seu 
pas Meranges, Guils de Cerdanya, Puigcerdà  i Fontanals de Cerdanya. 

 

 

Imatge 51. Xarxa de camins de la Cerdanya i vista de la senyalització al seu pas pel municipi de Bellver  
 

Pel que fa als camins ramaders a la comarca, cal assenyalar que a nivell oficial no existeix un inventari exhaustiu ni actualitzat de 
camins ramaders. El  Centre Tecnològic Forestal de Solsona ha realitzat un projecte de senders a la Cerdanya en el qual una de les 
categories es refereix als camins ramaders. No hi ha, però, cartografia digitalitzada del projecte de senders. El POUM recull aquest fet 
en la contestació al document de referència emès en el marc d’informació pública del document d’avanç del POUM de Bellver. 
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En els darrers anys, iniciatives esportives com l’Ultra Pirineu, han posat a Bellver en el centre del running europeu. Corredors 
internacionals com Tom Owens o Marc Lauenstein arriben per primera vegada (2017) a Bellver de Cerdanya per conèixer el traçat 
d'una marató alpina molt ràpida, que els permetrà demostrar el seu potencial al costat d'atletes nacionals com el guanyador del 2016, 
Ismail Razga, a més de la presència d’en Kilian Jornet. 

6.9.4. Xarxa ferroviària 

L’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i Aran té dos accessos ferroviaris d’ample ibèric (1,668 m): el que des de Lleida arriba a Tremp i la 
Pobla de Segur, al Pallars Jussà, i el que des de Barcelona arriba a Puigcerdà i la Tor de Querol, a la Cerdanya. Mentre que el primer 
acaba a la Pobla, el segon connecta amb la línia francesa que porta a Tolosa. La resta de comarques de l’àmbit territorial no disposen 
de connexió ferroviària. 

 

 

Imatge 52. Xarxa ferroviària a Catalunya i Cerdanya. 

Constatades les deficiències històriques d’aquesta línia ferroviària –pensada en un primer moment per al transport del carbó des de les 
mines d’Ogassa i Sarroca fins a Barcelona a finals del segle XIX i més tard la seva ampliació des de Ripoll fins a Puigcerdà durant les 
primeres dècades del segle XX amb una única via de forta pendent superior al 4%– fa pensar en les dificultats per tal de proposar un 
augment de la capacitat d’aquesta via de molt baixa velocitat en el transport de mercaderies. Aquest fet indica, com assenyala el PDUC 
en que la única opció possible per aquesta línia es el seu manteniment per al transport de viatgers, únicament condicionant punts  de la 
via per tal de reduir una mica les gairebé 3 hores del trajecte des de Puigcerdà fins a Barcelona, malgrat les inversions destinades a 
millorar determinats trams de la línia dels darrers anys. 

Segons recull el PTPAPA: 

“La línia ferroviària que uneix Barcelona amb Puigcerdà i la Tor de Querol és de via única des de Montcada i té 158 km de longitud 
que, en l’actualitat, es realitzen en 2.53 o 3.13 hores amb una velocitat mitjana de 54 km/h. Pel que fa a la Cerdanya, la línia ofereix 
sis expedicions diàries en cada sentit només per a viatgers, perquè les fortes rampes i els reduïts radis de corbament del tram 
entre Ribes de Freser i Puigcerdà (a destacar el túnel helicoïdal de Toses) no permeten el trànsit de mercaderies. 
 
Dins l’àmbit territorial té parada en quatre estacions que són: la Molina, Urtx-Alp, Queixans i Puigcerdà.El tram entre Vic i 
Puigcerdà presenta deficiències pel que fa a la infraestructura, la via i la catenària, que no permeten assolir les velocitats 
comercials que el traçat permetria, i també pel que fa a la senyalització, blocatges i la seguretat dels passos a nivell. 
 
La línia de Puigcerdà enllaça Barcelona amb la Tor de Querol, població on la línia entronca amb la línia ferroviària francesa que, 
des d’aquesta població, arriba fins a Tolosa. Aquest fet dota la via de possibilitats fins ara poc explotades i d’un potencial gens 
menystenible. De moment, problemes generats per una insuficient integració de la gestió d’ambdues línies i la diferència d’ample 
de via existent entre ambdues línies fan que la funcionalitat transfronterera que caldria esperar sigui avui encara molt pobra”. 

6.9.5. L’Aeròdrom de la Cerdanya 

L’Aeròdrom de la Cerdanya es va fundar el 1971 per l’Aeronàutica del Segre i va tenir varis gestors fins que va passar a ser propietat 
del Consell Comarcal de la Cerdanya que forma part, juntament amb la Generalitat de Catalunya, del consorci responsable de 
l'aeròdrom. Actualment funciona com una subseu de l'Aeroclub Barcelona Sabadell i ocupa dues parcel·les cadastrals als municipis de 
Das i Fontanals de Cerdanya. En total l’aeròdrom actualment té una extensió de 40,01 Ha. 

L’aeròdrom disposa d’una pista de denominació 07-25 que té 1.150 metres de llargada i 23 d’amplada. Està asfaltada i té senyalització 
horitzontal i radiobalisa NDR. Disposa també d’un carrer de rodada que connecta la pista amb la plataforma d’estacionament 
d’aeronaus de 7.000 m2. Disposa de servei de combustible però només és utilitzat pel concessionari. Hi ha una petita terminal per 
acollir passatgers, amb un bar i un restaurant que estan en servei. Hi ha hangars on es guarden planejadors, ultralleugers i avions a 
motor. Així mateix, hi ha també una segona pista d’herba de 800 metres de longitud per 40 d’amplada que en aquest moment no és 
operativa.  
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En l’actualitat s’està redactant el Pla Director Urbanístic Aeroportuari (PDUA) de l’aeròdrom amb l’objecte de qualificar la zona de servei 
de l’aeròdrom segons la seva titularitat, detallar les servituds aeronàutiques que afecten els terrenys de l’entorn, ordenar tot l’àmbit i 
especificar les condicions que s’han de respectar per al funcionament de la infraestructura, fonamentat en allò establert en l’article 5 de 
Llei 14/2009, de 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries. 

 

 

Imatge 53. Vistes de l’Aeròdrom de la Cerdanya 

 

6.9.6. El transport públic comarcal 

A nivell de l’àmbit funcional de l’Alt Pirineu i Aran, segons recull el PTPAPA: 

“La mobilitat a les comarques de l’Alt Pirineu i la Val d’Aran té una magnitud i una estructura espacial tals que els serveis de 
transport per carretera són en molts casos la única alternativa eficient de transport públic. No obstant això, els condicionants 
orogràfics d’aquestes comarques incideixen molt directament en les possibilitats de comunicació en transport públic per carretera. 
 
Els tres eixos nord-sud que canalitzen en termes globals la majoria del trànsit de l’Alt Pirineu, a les valls del Segre, el Noguera 
Pallaresa i el Noguera Ribagorçana, fan que les poc nombroses connexions intercomarcals es realitzin gairebé de forma exclusiva 
entre aquelles que es troben dins el mateix eix de comunicació. Les tres valls queden separades per ports de muntanya que 
dificulten o impossibiliten la circulació regular dels vehicles. Cap servei regular d’autobús travessa el coll del Cantó (1725 m 
d’altitud) per comunicar Puigcerdà i La Seu d’Urgell amb les altres quatre capitals de l’Alt Pirineu. Entre Puigcerdà i La Seu 
d’Urgell, al llarg de la N-260, l’eix del Segre, hi circulen tres serveis diaris per sentit. 
 
El port de la Bonaigua (2072 m) suposa també una barrera per a la comunicació de l’eix Tremp-La Pobla de Segur-Sort, pel que 
només hi circula un servei diari entre la vall d’Àneu i la Val d’Aran: formant part de la línia Barcelona-eth Pont de Rei, travessa el 
port de la Bonaigua en l’època estiuenca, entre el 15 de juny i el 30 de setembre, no oferint aquest servei la resta de l’any.“ 

A la comarca de la Cerdanya, operen un seguit de línies de forma regular: Quatre línies d’autobús operades per tres companyies 
diferents circulen a la Cerdanya. La línia principal discorre al llarg de la N-260, i forma part del trajecte Lleida-Puigcerdà per La Seu 
d’Urgell. Aquesta línia, que ofereix tres serveis diaris per sentit, té parada a Martinet, Prullans, Bellver de Cerdanya, Isòvol, All, Ger, 
Bolvir i Puigcerdà. Una altra línia important és la que uneix Llívia amb Barcelona passant per Puigcerdà. Aquesta línia té parada a les 
poblacions de Manresa, Gironella, Berga, Bagà i Alp, entre d’altres, i ofereix un total de dos serveis diaris en dies feiners i un servei diari 
per caps de setmana i dies festius. Existeix també una línia que té un servei per sentit i dia per baixar a La Seu d’Urgell des dels nuclis 
muntanyencs de Lles, Arànser, Músser i Travesseres, passant per Martinet. Aquesta línia és de les tradicionals de viatgers i 
mercaderies (les lleteres). Per últim, el trajecte Puigcerdà-Ripoll-Girona ofereix un servei diari d’anada i tornada per la collada de Toses 
i el túnel de Capsacosta, que passa pels municipis de Llívia, la Molina, Ribes de Freser,Campdevànol, Ripoll i Olot. Aquest trajecte està 
reforçat durant els mesos d’estiu i tots els divendres I dissabtes de l’any per un servei diari de la ruta Ripoll-Llívia, que uneix les 
poblacions de Campdevànol, Castellar de n’Hug, la Molina i Puigcerdà.  

Cal destacar, a part, l’existència d’alguns serveis de transport a demanda tutelats pel Consell Comarcal, amb rutes que tracten de 
superar l’aïllament d’alguns nuclis, especialment del sector més occidental. Hi ha cinc rutes vinculades als mercats de Bellver de 
Cerdanya i Martinet, així com d’accés a les pistes d’esquí alpí i nòrdic, l’anomenat Bus Blanc. 

El PDUC recull, per la seva banda, un apartat enumerant els altres serveis de transport públics regulats: 

A part, la problemàtica general com assenyala la memòria del PDUC sobre el transport públic a la Cerdanya, és la falta de 
coordinació entre els horaris dels diferents serveis i la escassa rendibilitat dels recorreguts que fan queixar a les companyies 
concessionàries, de forma més greu al transport escolar, que fan coincidir els horaris dels autobusos amb l’horari d’entrada als 
centres escolars. 

Finalment, el PDUC destaca l’absència de cap tipus d’enllaç de transport públic per tal de connectar les dues cerdanyes- francesa i 
catalana- en un moment en el que la mobilitat per raons de feina o turística va en augment. 
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6.10. Xarxes de serveis urbans 

6.10.1. Aigua 

A nivell hidrològic, les aigües emmagatzemades en el subsòl i les cursos hídrics que flueixen pel municipi Bellver de Cerdanya 
pertanyen a la Conca hidrogràfica de l’Ebre (CHE), entre ells, el riu Segre, que part del seu recorregut discorre pel municipi. Tots ells 
són afluent de l'Ebre. 

El principal ús al que es destinen les aigües subterrànies és al subministrament, si bé és una quantitat molt semblant a l’emprada per la 
indústria.Tot i que el nombre de fonts utilitzades per a la captació d’aigua és important, hi ha un notable número de pous, dels quals 
se’n desconeixen les característiques tècniques.  

A nivell municipal, Bellver de Cerdanya disposa de 8 xarxes d’abastament d’aigua potable per tal d’abastir els diversos nuclis de 
població repartits pel municipi, a excepció d’Ordèn, Pedra, St. Martí de Castells, Sta. Eugènia, Sta. Magdalena i Tallendre que no tenen 
xarxa. 

El conjunt de xarxes està format per 9 dipòsits d’aigua situats en diferents punts de la geografia del terme municipal. Aquests dipòsits 
s’alimenten a partir de 10 captacions diferents d’aigua de les quals 3 corresponen a pous i les altres restants són fonts o manantials. Tot 
i que les xarxes són de propietat municipal, l’empresa gestora és SOREA.  

6.10.2. Gas 

Bellver de Cerdanya disposa d'una xarxa de gas canalitzat (GLP), que dona servei a prop de 1.600 habitants de la localitat. Aquesta 
xarxa permet fer arribar el gas a nuclis urbans petits i de difícil accés. La seva instal·lació va suposar una inversió de 300.000 euros i va 
ser inaugurada l’any 2006. 

Aquesta xarxa de gas soterrada de 9 quilòmetres de longitud és una obra totalment compatible amb un futur funcionament amb gas 
natural. 

L’any 2015 Bellver es va incorporar a la xarxa de subministrament de gas natural. 

6.10.3.Biomassa 

El municipi disposa d’una Instal·lació de caldera de biomassa en sistema de calefacció centralitzada per a diversos edificis públics al 
nucli de Bellver de Cerdanya. La instal·lació es va inaugurar l'octubre del 2009. A l’hivern combustiona unes 450 tones d'estella i 
produeix 1.8 MW tèrmics amb un estalvi de 195.000 litres de gasoil i no emissió de diverses tones de CO2. 

La xarxa co-finançada per l'ICAEN, dona servei al pavelló d'esports i festes, el CEIP, la llar d'infants, el centre cívic, i a l'estiu a la 
piscina. La biomassa és de producció municipal, donat que es disposa de 50ha de bosc que cal mantenir net. La instal·lació està 
telegestionada. 

Estalvi de CO2: 169 Tm 
Energia generada: 648 Kwh/any 
Potencia: 720 Kw 
Inversió: 531.000,00 € 
El municipi de Bellver de Cerdanya, amb una extensió de prop de 100 km2, té una gran massa forestal, integrada bàsicament per 
pins. La neteja dels boscos és una de les tasques que exigeix una implicació més gran de l’Ajuntament i de les diverses 
administracions, i comporta que es generin grans quantitats de fusta que, atesa la baixa demanda actual del mercat, no tenen cap 
ús. 
Després d'un període de reflexió sobre l'ús al qual destinar aquest recurs, l’Ajuntament va optar l’any 2008 per aprofitar la 
biomassa per a usos energètics mitjançant una petita xarxa de districte que alimenta la majoria d’equipaments del nucli urbà, atès 
que es concentren físicament en una sola illa urbana, cosa que permet augmentar la rendibilitat de la instal·lació. 
En aquesta illa hi ha situades la llar d’infants, el poliesportiu, l’escola i el centre cívic, amb una superfície total d’uns 8.000 m2 
coberts, uns equipaments que necessiten calefacció durant gairebé vuit mesos a l’any. A la mateixa illa hi ha la piscina municipal 
descoberta, cosa que permet ampliar el temps d’explotació de la central de biomassa durant l’estiu per a generar aigua 
climatitzada. 
El projecte constructiu de la central de generació va optar per soterrar-la a tres façanes, deixant-ne una de lliure per accedir a la 
maquinària. L’edifici tipus búnquer de formigó disposa de dos espais diferenciats, un dels quals està ocupat per les dues sitges 
d’emmagatzematge, amb una capacitat total d’uns 200 m3 de biomassa; l’altre espai es destina a les dues calderes de producció, 
amb una potència total de 720 kW (500+220 kW) i els dipòsits d’acumulació, d’uns 16.000 litres. La disposició de l’edifici soterrat 
permet carregar i descarregar les sitges de manera molt ràpida, atès que funciona per gravetat. 
La combinació de les dues calderes dóna l’opció d’esgraonar les potències en funció de les necessitats i demanda d’energia. 
D’aquesta manera, s’aconsegueix que a l’estiu o en èpoques de poca demanda, només operi la caldera de 220 kW que, en una 
fase següent de demanda treballi la de 500 kW i, en èpoques punta, la potència total se situï en 720 kW. Tots els consums, 
temperatures i funcionament es controlen des de les dependències municipals mitjançant un programari creat amb aquesta 
finalitat. 
Font: CULTURA ENERGÈTICA, Institut Català d’Energia DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ 

6.10.4. Energia elèctrica 

A Catalunya, la demanda d’energia elèctrica està molt concentrada en determinades zones del territori degut a l’alt percentatge de 
població que presenten, a la tipologia d’indústria o a la pressió turística estacional, arribant a una demanda superior a 500 GWh. 
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Tot hi així, la majoria de municipis catalans presenten consums municipals inferiors a 25 GWh., entre els quals es troba Bellver de 
Cerdanya. 

La generació d’energia elèctrica es troba més distribuïda arreu de Catalunya que la demanda elèctrica, malgrat que aquesta distribució 
no és homogènia. Bellver de Cerdanya no és productora d’energia elèctrica. 

A la Cerdanya no hi ha cap xarxa de transport elèctrica. Únicament hi ha una xarxa de subtransport de 150÷110 kV provinent de Cercs i 
que finalitza a l’estació transformadora de Puigcerdà. A partir d’aquí es distribueix als diferents municipis per mitjà de les xarxes 
elèctriques municipals. 

6.10.5. Telecomunicacions 

A la comarca, actualment, hi han instal·lades 3 infraestructures del TDT engegades. Dues estan ubicades al municipi d’Alp, l’altre a Ger. 
Resten 4 instal·lacions previstes per el seu funcionament que actualment estan per desplegar. Aquestes es troben situades a Prullans, 
Montellà i Martinet i a Lles de Cerdanya. La posada en funcionament d’aquestes instal·lacions ha de garantir el cobriment previst de la 
TDT. 

Respecte al cobertura de banda ample, a Bellver de Cerdanya es disposa de cobertura de banda Ampla ADSL, de cobertura WiMAX, i 
de disponibilitat comercial de servei WiMAX. 

6.10.6. Sistemes d'evacuació de les aigües residuals o de pluja. 

El municipi  compta amb una depuradora amb capacitat per a donar servei a una població equivalent de 5.009 habitants.  

En l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Bellver de Cerdanya, administrada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), se 
sanegen les aigües residuals provinents de la xarxa de clavegueram del municipi a través d’estacions de bombeig, i per mitjà de 
diferents procediments biològics, obtenint un afluent amb paràmetres de qualitat per tal de ser abocada al riu Segre.  

La principal problemàtica en matèria de sanejament és l'elevada estacionalitat ja que la població estacional és gairebé 6 vegades la 
censada (pot superar els 45.000 habitants) i l'ocupació mitjana no arriba a 30 dies/any. L’ACA, al seu informe emés al document 
d’aprovació inicial del POUM  destaca que l’Ajuntament ha de tenir en compte que les dades de saturació de l’EDAR de l’any 2014 són 
del 87% de saturació en cabal i del 22% de saturació en càrrega. En tot cas, cal que l’Ajuntament impulsi un Pla Director de Sanejament 
per tal de garantir la sostenibilitat i eficiència de la gestió de les aigües residuals generades en el marc de desenvolupament dels 
potencials previstos pel POUM. 

6.10.7. Residus 

L’abocador comarcal controlat de la Cerdanya, està situat al pla de les Vinyes, al municipi de Bellver, consta d’elements que el 
posicionen com un model de infraestructura ecològica. La instal.lacio disposa d’un generador (moli) d’energia eòlica. D’acord amb 
comunicacions del Consell Comarcal, aquesta instal·lació serà clausurada en els propers anys (18/1/2017 Nació Digital): 

Els residus de la comarca deixaran de ser portats a l'abocador de Cortàs, a Bellver de Cerdanya, i seran traslladats al forn 
incinerador d'Andorra, en les pròximes setmanes. La data de clausura de l'abocador comarcal cerdà podria ser el mes de març, 
potser l'abril, segons ha confirmat el president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Ramon Moliner, que ha volgut matisar que la 
mesura depèn de l'acord final que s'arribi amb el Centre de Tractament de Residus (CTRASA). "Aquests dies hem començat a 
parlar però encara no hi ha res concretat", ha especificat.  
La iniciativa és possible després del conveni signat recentment entre la Generalitat de Catalunya i el govern andorrà. L'acte va 
estar presidit pel director general de Medi Ambient i Sostenibilitat d'Andorra, Marc Rossell, i el director de l'Agència de Residus de 
Catalunya, Josep Maria Tost, que van signar aquest conveni que autoritza l'exportació de residus generats a Catalunya al Principat 
d'Andorra per a la valorització energètica.  
La quantitat de residus destinats que arribaran a Andorra provinents de la Cerdanya serà d'unes 10.000 tones anuals. El projecte 
és beneficiós per ambdues parts, segons destaca Moliner "ja que Andorra necessita un augment de la producció d'energia i 
nosaltres tenim un abocador que és al final de la seva vida útil". 

 

6.11. Obres i infraestructures programades i política d'inversions públiques que poden influir en el desenvolupament urbà. 

El PTPAPA preveu una sèrie d’actuacions en infraestructures de comunicació, pel període 2006-2026, que inclouen la construcció i 
millora de carreteres, de ferrocarrils, d’àrees logístiques i d’aeroports. Totes aquestes actuacions suposen una millora de la 
permeabilitat del Pirineu i, per tant, de la seva accessibilitat, i demostra també una aposta per la millora de les comunicacions amb 
transport públic, concretament en ferrocarril. Tot això permet acostar-se més a una xarxa integrada, multimodal i transversal, que 
concep les infraestructures d’una manera més global. Pel que fa a Bellver de Cerdanya, en els darrers anys ha millorat el traçat de la 
infraestructura viària com ara les connexions entre les carreteres N-260 i N-1411, l’accés des de la N-260 a la Farga Vella, i la més 
significativa, l’accés a l’àrea urbana de Bellver a l’àmbit del Barri de la Carretera. La carretera  LP-4033a ha millorat notablement la 
seguretat en el tram des de Baltarga al nucli de Bellver.  

D’acord amb els exercicis comptables aportats per l’Ajuntament dels exercicis 2016 i 2017, les inversions al municipi van assignades a 
garantir una mobilitat segura i eficient, millorant l’estat d’aquelles vies en pitjors condicions; també per a recuperar i protegir el patrimoni 
etnogràfic i arquitectònic del municipi, encara que la partida més important va adreçada a millorar els serveis urbans d’abastament d’un 
dels nuclis de muntanya més petits, com ara Sant Eugènia.  
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Exercici Comptable 2017 Descripció 
Crèdits inicials 

(euros) 

  Millores enllumenat 21.780,00 

  C/Ferm C/Joan Alay 78.650,00 

  Arranjament de carrers 90.000,00 

  Arranjament de camins 64.513,84 

  Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general 254.943,84 

      

  Cementiri 20.000,00 

  Rehabilitació edifici Sequer 5.000,00 

  Rehabilitació casa Sequer 20.000,00 

  Tancament contenidors 2.000,00 

  Dipòsit d'aigua a Èller 200.018,01 

  Xarxa d'aigua potable a Santa Eugènia 44.250,00 

  Maquinaria, instalacions tècniques i utillatge 5.000,00 

  (,,,) (,,,) 

    296.268,01 

      

Exercici Comptable 2016 Descripció Crèdits inicials 

  Infraestructures i béns naturals 127.500,00 

  Edificis i altres construccions 54.610,00 

  Manteniment mobiliari 50,00 

Quadre 12. Exercicis comptables 2016-2017. Font: Ajuntament de Bellver de Cerdanya 

Altres projectes municipals que permeten apreciar el fort compromís de l’Ajuntament per incrementar la qualitat de vida de la seva 
ciutadania han estat l’acabament del parc del Pla de Tomet, la millora de la plaça d’Éller, la finalització de l’espai Bécquer al Barri Vell, 
la finalització d’un magatzem per guardar la maquinària propietat de l’Ajuntament, la creació d’un circuit turístic “Descobreix el Barri 
Vell”, la construcció del dipòsit d’aigua de Nas que garanteix el subministrament i regularitza el servei d'aigua potable, la millora de la 
carretera d’Éller a Cortàs (juntament amb la Generalitat), la creació d’un àrea de coworking (Arrela’t), situat al centre d’interpretació de 
Tallò per a les empreses i emprenedors del municipi o l’arranjament de l’oficina de turisme de la plaça Sant Roc, entre d’altres. 

6.12. Valors del territori 

A més del considerable patrimoni arquitectònic, arqueològic i cultural que es recull en el Catàleg de béns a protegir d’aquest POUM, 
Bellver de Cerdanya compta amb un important patrimoni natural i paisatgístic. Els valors es poden dividir en dos grans grups: els 
culturals, relacionats amb el patrimoni arquitectònic, representat per les masies o masades i les esglésies romàniques escampades pel 
territori, i els valors ambientals referents al patrimoni natural, format per les diverses zones protegides. El patrimoni arquitectònic i el 
patrimoni natural estan molt relacionats entre sí, formant una trama sobre el territori articulada per una xarxa molt important de camins.  

Els monuments i llocs d’interès es troben per tot arreu. És per aquest motiu que s’han estudiat les tipologies edificatòries existents a la 
zona i els trets principals d’identitat i caràcter històric per a preservar i conservar els elements diferencials tradicionals i definir els criteris 
que han de regular la construcció de les noves edificacions amb coherència amb les existents. Així mateix innumerables recorreguts 
històrics i paisatgístics determinen una estructura de comunicacions que cal valoritzar, així com els camins rurals, les carrerades i els 
senders de muntanya. El conjunt configura un paisatge únic de gran valor. Tots aquest valors puntuals s’identifiquen al Catàleg de béns 
a protegir. La seva diversa procedència i estat de conservació, fan necessari un anàlisi acurat que determini exactament el grau 
d’intervenció i els mecanismes de gestió. 
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II. MEMÒRIA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA  
 

1.OBJECTIUS GENERALS DEL POUM DE BELLVER DE CERDANYA  

1.1. Objectius generals d’abast social i econòmic  

D’acord amb les determinacions del planejament territorial de rang superior (PTPAPA i PDUC), moltes d’aquestes compartides per 
l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, agents del territori i la pròpia població, s’enumeren breument els objectius generals que ha 
d’assolir el POUM de Bellver un cop aquest entri en vigor. 

1.1.1. Arrelar la població al territori 

El POUM de Bellver ha de ser un instrument de gestió que contribueixi a fixar, arrelar i a incrementar el pes de la població permanent 
en el territori. El pes de la població que resideix tot l’any a Bellver de Cerdanya és feble, més encara quan s’ha produït una davallada 
des de l’any 2012 fins a l’actualitat en aproximadament unes 327 persones. Aquesta és una realitat compartida per molts municipis de 
muntanya, encara que Bellver ha de potenciar el seu paper com a segona polaritat funcional de la Cerdanya, just darrera la capital, 
Puigcerdà. Amb tot, hi han força indicis que el baix pes demogràfic de l’àmbit no ateny la massa crítica suficient per a garantir un 
dinamisme socioeconòmic prou vigorós, per a garantir la igualtat d’oportunitats amb d’altres territoris, per a crear teixit associatiu, per a 
crear estructures d’autoorganització. En aquest context, la diàspora pirinenca (sovint amb estudis), els residents temporals (sovint 
socialment i econòmicament influents) i els de fora l’àmbit poden tenir, sovint, més veu que els propis residents en el territori. 

1.1.2.Enfortir la cohesió social 

El despoblament secular de l’àmbit, l’emigració selectiva, l’estacionalitat de l’ocupació, la dispersió de la població, l’important pes de 
l’habitatge secundari dins la trama urbana i d’altres factors no contribueixen a cohesionar el teixit social ni a generar un sentiment robust 
de comunitat. L’emigració selectiva dels darrers anys ha derivat en un important envelliment de la població. Tot i que la diàspora 
pirinenca ha de ser considerada un actiu del territori la pèrdua de capital humà associada a la pèrdua de persones amb estudis i 
empenta empresarial ha estat, si més no fins ara, la tònica. Iniciatives com habilitar un espai de coworking per als emprenedors del 
municipi, o millorar els espais associatius municipals són la prova de la necessitat que te el territori de procurar el màxim benestar a una 
població activa que és a tots els efectes el substrat del desenvolupament econòmic local.  

D’altra banda, la immigració ha estat lligada a una economia fortament estacional, com és la del sector turístic o pendular com el de la 
construcció, que, malgrat ha suposat el fre a l’envelliment en algunes àrees de l’àmbit, té un perfil socioeconòmic generalment baix. 
L’emigració ha generat el despoblament de molts nuclis (molt habitatge vacant) i l’explosió del turisme ha generat la creació d’un molt 
elevat parc d’habitatge de segona residència (que d’altra banda resta buit bona part de l’any); una i altra cosa generen nuclis poc vius i 
socialment poc cohesionats. Els recents canvis socioeconòmics derivats de la crisi de 2008 que ha viscut el Pirineu, i el conjunt de la 
societat catalana,  s’acompanyen d’una pèrdua de valors culturals i socials, d’un cert procés d’aculturació d’una població amb un elevat 
patrimoni etnològic encara viu. La dispersió del poblament, el baix dimensionat dels nuclis i les notables dificultats en les comunicacions 
transversals dins la comarca i del municipi no ajuden a assolir la massa crítica suficient per conformar un teixit associatiu fort ni per 
consolidar un sentiment de pertinença a un àmbit superior comú que afavoreixi l’autoorganització. En aquest sentit, el àrea urbana de 
Bellver, si bé està cridada a reforçar su posició territorial en la comarca, també ha de procurar descentralitzar equipaments i dotacions a 
aquells nuclis que, com Pi, han mostrat un cert dinamisme en els darrers anys i que poden ser nuclis amb un nombre major de població 
permanent i cohesionada. 

1.1.3. Millorar l’accès als serveis 

Els principals dèficits que acumula Bellver de Cerdanya són compartits per molts dels municipis d’alta muntanya i explicats en molts 
casos per l’atomització de la població i la petita dimensió dels nuclis urbans, factors que no permeten assolir la massa crítica suficient 
per fer rendibles determinats serveis i que obliguen les administracions a realitzar una sobreinversió per càpita. S’estén la convicció que 
a les regions de muntanya el concepte de benestar i de prestació de serveis requereix un patró diferenciat, més basat en fer 
accessibles els serveis que en portar-los a tot arreu. En aquest sentit el transport escolar, el transport a demanda, la resposta a les 
urgències mèdiques, l’aprofitament de les noves tecnologies de la informació i la comunicació o solucions imaginatives a les necessitats 
dels nuclis petits com la possibilitat de mantenir escola unitària si els habitants ho volen o atendre les necessitats d’escola bressol són 
objectius obligats. Un cas semblant són les xarxes de serveis urbans en els petits nuclis, que fan en molts casos inviables els projectes 
de millora de la xarxa d’abastament, de sanejament i energètic; en aquest sentit, l’Ajuntament de Bellver ha estat conscient de que per 
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atraure a la població i mantenir l’existent el primer és garantir un mínim de qualitat de vida. Nas, Éller i d’altres tants nuclis, han resolt 
els seus dèficits urbans acumulats durant dècades i han entrat al segle XXI, encara que hi ha molta feina per davant en aspectes com 
fer accessible a les llars les telecomunicacions, entre d’altres aspectes.  

1.1.4. Diversificar l’econòmica local 

En municipis d’alta muntanya, i en especial, aquells municipis que han experimentat un creixement del turisme, l’economia sol ser poc 
diversificada i amb un sector primari, en molts casos, excessivament vulnerable, que pot incidir negativament en el principal recurs 
turístic pirinenc: el paisatge natural i humanitzat. En aquest sentit, Bellver, com bona part dels municipis cerdans, hauria de vetllar per 
integrar d’una manera més evident el turisme amb la producció agropecuària i forestal sostenible i donar un valor afegit i d’excel·lència 
al consum (cultural, alimentari, etc) de proximitat i autòcton. També sembla recomanable potenciar un autèntic sector turístic que aprofiti 
el potencial endogen del territori de manera sostenible desvinculant-lo progressivament d’un sector de la construcció que, com s’ha vist 
en els darrers anys, no pot constituir de cap de les maneres el substrat sobre el qual articular i construir el territori. Ni és bona la 
insostenibilitat del model ni és bona la forta dependència actual que té l’economia pirinenca de l’exterior i d’un únic sector d’activitat: una 
i altra contribueixen a reduir la resiliència de la població de cara al futur. És bàsic reforçar el conjunt de les activitats productives, per tal 
d’aprofitar tots els recursos de la muntanya, tot evitant l’excessiva dependència d’un únic recurs productiu o d’una sola branca 
d’activitat. Òbviament, a la franja prepirinenca, aquests desequilibris no són tan manifestos però existeix, per contra, un problema més 
global i imminent: una remarcable atonia econòmica que exigeix una política urgent de dinamització. 

Bellver de Cerdanya només pot competir en qualitat i en elements diferencials de valor afegit més que en quantitat. En aquest context 
una formació de qualitat més lligada a l’estratègia i necessitats econòmiques de la regió i una formació superior que garanteixi 
l’arrelament de la població al territori esdevenen imprescindibles. Tampoc no escapa a ningú que el Pirineu ha de saber aprofitar la seva 
posició transfronterera i la seva posició central d’una euroregió formada per Midi-Pyréneés, Llenguadoc-Rosselló, Aragó i Catalunya. En 
aquesta línia, una escola oficial d’idiomes, per exemple, podria arribar a ser un element de tracció en el territori. L’altra qüestió 
estratègica és saber aprofitar les TIC per superar els condicionants físics i geogràfics de l’àmbit, per atraure activitats creatives d’alt 
valor afegit, per atraure professionals lliberals que actuïn de nodes catalitzadors d’activitat. Finalment, la competitivitat requereix, també, 
prioritzar les infraestructures i serveis que tenen major capacitat dinamitzadora. 

1.1.5. Potenciar el sector primari 

El sector primari és un sector estratègic perquè és el que gestiona el que, segurament, és el principal recurs econòmic del Pirineu, el 
seu paisatge, amb elements tan emblemàtics com la ramaderia extensiva. El sector primari és la base del sector turístic i podria ser, 
també, el motor d’una agroindustrialització ceretana (però també petita indústria artesanal o lligada a les activitats tradicionals del 
Pirineu) que diversifiqués l’economia pirinenca i dones valor afegit als seus recursos principals. Tanmateix, el sector primari desapareix 
a un ritme superior al que s’esdevé al conjunt de Catalunya. La promoció d’un model econòmic integrat en el qual els tres sectors 
s’ajudin i es complementin resulta essencial per a la sostenibilitat del model, juntament amb l’aposta per la qualitat i el valor diferencial. 
Òbviament, fan falta polítiques complementàries com les de preservar el sòl de major interès agropecuari, les millores en la 
comercialització dels productes (marques de valor afegit: bio, DO, marca Pirineus, races i varietats autòctones, artesania, herbes 
remeieres...), el foment del cooperativisme, l’impuls a la ramaderia extensiva (més eficient, mínima inversió i aprofita recurs), el 
reconeixement de l’estatut del treballador pluriactiu (agricultura-turisme, agricultura-construcció: normes laborals adaptades) o el 
reforçament dels subsectors agraris més competitius. 

1.1.6. Integrar el sector secundari  

Impulsar l’activitat econòmica lligada a la transformació de bens encara és un repte que ha d’afrontar el territori. El PTPAPA va 
considerar necessari que cada municipi pugues disposar de sòl per a activitat econòmica, i el POUPM de la Cerdanya va definir un 
seguit de sectors i àmbits. En el cas de Bellver, l’existència d’un polígon industrial d’escala territorial a Pla de Codina permet ser 
optimistes de cara al futur, més encara quan Prullans preveu ampliar per ponent aquest àmbit. En aquest sentit, la industrialització no 
pot ser descartada i ha de ser considerada sense complexos, tal com s’esdevé en altres regions de muntanya europees. El POUM, no 
obstant, ha considerat oportú revisar els usos actuals i ampliar-ne de nous, com ara el terciari, que poden generar una major tracció en 
el territori en el cas de cobrir necessitats de grans empreses, per exemple, en matèria d’instal·lacions logístiques. Per descomptat, 
també caldria impulsar un sector industrial de baix impacte ambiental i paisatgístic i interrelacionat amb els altres sectors econòmics, tal 
com s’ha exposat en apartats anteriors, lligant les activitats transformadores amb els recursos locals. Els nous teixits industrials haurien 
d’anar lligats a les principals polaritats de l’àmbit, ajudant a crear “ciutat”, o gestionant-se supramunicipalment. A banda d’això, l’aposta 
per determinats polígons no exclou la necessitat de permetre l’activitat econòmica de petit format en els nuclis petits.  

1.1.7. Vertebrar el turisme 

Els efectes de la crisi de 2008 encara perduren, i molts municipis han comprovat la elevada vulnerabilitat a la que han quedat exposats 
desprès d’apostar per un sector de la construcció, tan pendular com mancat de valor afegit, al menys front l’economia lligada al 
coneixement. Els ingressos obtinguts per la construcció de segones residències han erosionat en molts casos el territori físic i la 
cohesió social entre els que hi viuen tot l’any i la població flotant. Semblaria un objectiu desitjable la consolidació i desenvolupament, 
com a activitat econòmica destacada, d’un turisme menys depenent de la segona residència i del consum de sòl, un turisme poc 
sostenible, i fins tot en alguns casos sensible amb la realitat, necessitats i anhels de la població que hi viu i treballa cada dia de l’any. La 
planificació estratègica d’un turisme més racional, arrelat a les capacitats del territori i eficient en el sentit de treure profit dels recursos 
existents és del tot possible. Apostar per establiments turístics (rurals i urbans) en lloc del monocultiu d’habitatges per a segones 
residencies genera llocs de treball i complicitats en el territori. En síntesi: el que es tractaria és de poder viure de les rendes del turisme i 
no de les plusvàlues del sòl. 
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El sector turístic pirinenc té en el paisatge i la natura el seu principal valor afegit i hauria d’assumir un major rol en la gestió d’aquest 
recurs. En un turisme de paisatge, o el pagès es dedica al turisme i complementa la seva renda (s’autosubvenciona) o l’hoteler es fa 
pagès i gestiona el seu principal recurs turístic o es crea una ecotaxa mitjançant la qual el turisme paga la gestió del recurs turístic del 
qual viu. En tot cas, sembla un objectiu desitjable aconseguir que la projecció exterior i el desenvolupament turístic que experimenten 
actualment les àrees de muntanya complementin l’agricultura i les activitats transformadores locals. 

El planejament pretén preservar els recursos turístics (patrimoni natural, arquitectònic i paisatgístic), frenant el creixement distribuït, 
delimitant clarament els espais oberts que han de quedar fora del desenvolupament urbanístic i donar directrius i normes per a la 
preservació del paisatge. El POUM de Bellver té la voluntat ferma d’ajudar a diversificar l’oferta (oferta lligada a la comercialització 
d’itineraris especialitzats, ecoturisme, turisme rural, etc.) fent possible la creació de la infraestructura turística necessària (per exemple 
un museu nacional pirinenc o equipaments en espais naturals) i ha d’afavorir un major percentatge del sòl classificat per activitat 
econòmic turística, unes mínimes ràtios d’hotels, per exemple, en relació amb l’habitatge secundari. Fins i tot, el POUM proposa les 
ràtios i les garanties adequades, per a permetre la implantació de “polígons” de la indústria turística, noves polaritats no residencials 
d’elevat atractiu turístic: centralitats turístiques esportives o sanitàries (clíniques i residències), o culturals, o de natura, o científiques 
(observatori astronòmic, geocampus), etc.  

El POUM promou, també, una ordenació de l’accessibilitat al medi natural, creant el que es coneix com a “pots de mel”, llocs amb la 
infraestructura i el disseny adient per a acollir i satisfer les necessitats del gran públic, mentre s’evita fer accessible, especialment de 
manera motoritzada, la totalitat del territori. Mentre l’asfaltat de les pistes entre nuclis habitats sembla necessària, convé restringir 
seriosament l’obertura de noves pistes d’accés públic. 

1.2. Objectius a assolir en matèria d’espais oberts 

El POUM de Bellver de Cerdanya, a les seves normes urbanístiques, dóna compliment estricte als objectius fixats pel planejament 
territorial vigent en matèria de protecció i potenciació del sistema d’espais oberts en tant en quant: 

- Delimita i determina la protecció especial d’aquells espais oberts que actualment ja estan protegits sectorialment per la legislació 
ambiental i d’aquells altres que cal preservar pel seu valor com a peces i connectors d’interès natural i agronatural o com a sòls 
d’alt valor agrícola productiu i també per la seva funció específica en l’equilibri mediambiental, com és el cas de les àrees de 
recàrrega dels aqüífers.  

- Delimita i determina la protecció territorial d’aquells espais oberts que sense assolir el grau de valors naturals, agraris i 
mediambientals que tenen els sòls de protecció especial convé preservar de la transformació del territori perquè: constitueixen 
àrees extenses inadequades per al seu desenvolupament urbanístic per raó del seu risc; tenen un elevat valor paisatgístic, 
identitari, d’estructuració territorial o d’interès social; tenen un elevat potencial per a activitats econòmiques estratègiques 
compatibles amb el sòl no urbanitzable; o es tracta d’àrees que per raons de localització, connectivitat, topografia i condicions 
han de ser reservades per a possibles infraestructures o equipaments d’interès estratègic en el futur.  

- Delimita i qualifica el sòl no urbanitzable d’acord amb la legislació urbanística vigent establint a on és desitjable que es concentrin 
les actuacions admissibles en sòl no urbanitzable.  

- Fixa l’exclusió normativa del desenvolupament urbà i de l’edificació en terrenys incompatibles o inadequats, sigui quin sigui el 
règim de protecció; cosa que inclou el sòl afectat per riscos greus i el sòl de domini públic.  

- Estableix un marc de directrius normatives per a un planejament urbanístic municipal proactiu del sòl no urbanitzable orientat a 
garantir l’equilibri amb la natura, la qualitat de vida i el desenvolupament econòmic sostenible. En especial, disposicions relatives 
al sòl d’elevat valor agrícola i ramader; al sòl de valor ambiental, ecològic i científic; al sòl de valor paisatgístic i patrimonial; i al 
sòl que pot tenir un paper rellevant en l’estructuració de l’espai en termes d’eficiència, sostenibilitat i qualitat de vida.  

- Estableix normes generals relatives a les edificacions i instal·lacions en sòl no urbanitzable i, en general, a la transformació del 
sòl en els paisatges rurals.  

1.3. Objectius a assolir en matèria d’assentaments humans 

El POUM de Bellver de Cerdanya dóna compliment estricte als objectius fixats pel planejament territorial vigent en matèria de millora de 
les condicions de vida presents i futures en els assentaments humans en tant en quant: 

- Contribueix a assolir la Meta 11 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides: «assolir que les 
ciutats i assentaments humans esdevinguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles». Tanmateix a donar estricte compliment de 
les determinacions fixades al planejament territorial vigent. 

- Aposta de manera decidida perquè cadascun dels nuclis creixin amb una massa crítica suficient per al desenvolupament adequat 
del conjunt i per a la prestació òptima dels serveis urbans. 

- Reconeix aquells nuclis que poden créixer moderadament o en funció de les seves necessitats internes i de reequilibri perquè 
tenen condicions per a fer-ho sense desestructurar el territori ni comportar sobrecostos ambientals, econòmics o socials.  

- Proposa canvis d’ús i de reforma interior per a aquelles àrees urbanes que han exhaurit o estan en vies d’exhaurir les 
disponibilitats de sòl adequat per a l’extensió de la urbanització, però que per la seva significació i localització poden millorar el 
seu paper com a polaritats urbanes en l’estructura territorial.  
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- Estableix determinacions per a la millora urbana i compleció d’aquells nuclis que, per la seva petita dimensió, no tenen capacitat 
per a estructurar extensions urbanes o que no disposen de sòl físicament apte per a la urbanització o que tenen un molt baix 
nivell d’accessibilitat.  

- Determina el manteniment en règim de sòl no urbanitzable  d’aquelles agrupacions d’edificacions de caràcter rural dispers. 

1.4. Objectius a assolir en matèria de mobilitat 

El POUM de Bellver de Cerdanya integra al seu estudi d’avaluació de la mobilitat generada i a les normes urbanístiques les 
determinacions fixades pel planejament territorial i sectorial vigent en matèria de millora de la mobilitat sostenible en tant en quant: 

- Contribueix a millorar la interconnexió del municipi amb la resta de la comarca. 

- Contribueix a incrementar la cohesió territorial interna dels diversos nuclis i assentaments rurals.  

- Facilita l’accessibilitat als usos del sòl previstos al nou POUM. 

- Defineix les condicions dels elements d’infraestructura que siguin significatius per a l’òptim desenvolupament territorial. 

- Estableix espais de reserva per a infraestructures previstes pel territori. 

- Articula el marc legal i els instruments de gestió per a garantir la seva preservació de la xarxa de camins davant el 
desenvolupament urbanístic i la implantació de noves infraestructures. 

- Fomenta les infraestructures de telecomunicacions. En tots els condicionaments i nous traçats viaris que el POUM proposa, 
s’haurà d’internalitzar dins l’obra pública la instal·lació dels prismes i conductes necessaris perquè es pugui passar, quan 
escaigui, el cablat de fibra òptica. 

- Estableix les condicions normatives per a minimitzar, entre d’altres aspectes: 

- L’afectació de terrenys de valor natural o agrícola, per a la qual cosa s’ubicaran preferentment en sòl de protecció 
preventiva o de protecció territorial. 

- El trossejament de camps, prats i en general de les peces de sòl morfològicament rellevants. 

- La necessitat de desmunts i terraplens, mitjançant una adaptació suficient de les rasants als terrenys i, en el seu cas, la 
construcció de trams en viaducte o túnel. 

- L’efecte barrera, procurant la continuïtat dels camins i disposant els passos de fauna necessaris en funció de l’interès dels 
hàbitats de l’entorn. 

- Els efectes negatius sobre el cicle hidràulic i l’erosió del sòl. 

- La intrusió visual com a elements negatius en el paisatge. 

2. ALTERNATIVES CONTEMPLADES 

Abans d’entrar a valorar les diferents altenratives d’ordenació proposades al document del POUM de Bellver de Cerdanya cal recollir els 
antecedents en els processos de presa de decisió que han intervingut des de l’any 2005. 

En aquest sentit, el municipi de Bellver de Cerdanya va treballar sobre diferents models d’implantació urbanística durant la primera fase 
del desenvolupament del Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya (POUPM) que en aquell moment comprenia un total 
de 16 municipis. El període que transcorre des de l’avanç del POUPM, en novembre de 2006, fins que l’Ajuntament de Bellver de 
Cerdanya, a l’octubre de 2008 decideix tramitar un Pla d’ordenació urbanístic propi, va ser comú per a tots els municipis de la comarca. 
En aquesta fase, les alternatives plantejades es van representar de forma esquemàtica i sense delimitació precisa sobre els plànols, 
encara que viables jurídica, tècnica i econòmicament, i dimensionades sobre perspectives realistes, en relació a les dinàmiques 
expectatives demogràfiques i del mercat de sòl d’aquells anys.  

Un cop l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya retoma la redacció del nou POUM (2012), l’equip redactor encapçalat pel Jordi Romero i 
Sabí (AAUP), defineix un seguit d’alternatives en el model d’ordenació urbanística que aprofiten els treballs portats a terme fins al 
moment: 

- Alternativa 1. Model urbanístic previst al planejament vigent (TR-NNSSP). Aquesta alternativa plantejava la possibilitat de 
continuar amb un planejament centrat quasi exclusivament en la política de sòl i en la dinàmica de provisió de reserva de sòl per 
al creixement, que d’altra banda no era compatible amb les noves polítiques de gestió urbanes i territorials dirigides a potenciar 
els motors econòmics de la comarca i a la reestructuració dels nuclis urbans, moltes vegades desproporcionadament febles 
davant creixements deslligats de segones residències. 
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- Alternativa 2. Model urbanístic de potencialitats i mínims. Aquesta alternativa considerava ajustar el model d’ordenació 
territorial al document de Criteris i Objectius del POUPM del mes de Juliol de 2006. Després d’una sèrie de reunions i contactes 
amb tots els estaments públics de la comarca es defineix un primer document que fixa unes potencialitats fetes pel propi equip 
redactor del POUPM en aquell moment com a resposta parcial a les demandes suggerides des dels diferents ajuntaments i en 
base a un treball de camp de llarga durada portat a terme des de l’Oficina del Pla de la Cerdanya, operativa a la mateixa comarca 
durant gairebé 1 any. Val a dir que en aquell moment, el planejament territorial no havia estat integrat al POUPM. 

- Alternativa 3. Model urbanístic municipal heterogeneïtzador del POUPM. Aquesta alternativa es fonamentava en la revisió 
de l’ordenació del document de juliol de 2006, feta al mes de novembre de 2006. Es tracta d’un document en el qual es 
modifiquen els creixements proposats en base a un major coneixement de la realitat urbana i social dels nuclis,  i front el qual, el 
document presentat es del tot reflexiu a les demandes proposades des dels diferents ajuntaments vinculats al Pla i que 
defineixen un model urbanístic del tot heterogeni a nivell territorial pel que fa a l’aplicació primerenca dels preceptes contemplats 
al document de Criteris i Objectius del mes de Novembre de 2006. 

- Alternativa 4. Model urbanístic territorial homogeneïtzador del POUPM. El document de treball del POUPM del mes de Juliol 
de 2007 va continuant aprofundint en l’ordenació dels creixements del diferents nuclis de l’àmbit del Pla, alhora que es van 
incorporar documents de planejament d’abast territorial com el Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran (PTPAPA) i el Pla 
Director Urbanístic de la Cerdanya (PDUC) que encara es trobava en procés de redacció. El document aportat al mes de juliol de 
2007 es pot entendre com un creuament de les alternatives 3 i 4, per tal de tractar de reconduir el model urbanístic heterogeni 
que suposava l’alternativa 3, més influenciada per les demandes generades des dels ajuntaments, cap a criteris territorials que 
homogeneïtzessin la proposta del present Pla, significant un punt de sortida sòlid i definitiu per a l’ordenació del sòl urbanitzable i 
del sòl no urbanitzable.  

- Alternativa 5. Model urbanístic ajustat al planejament de rang superior. Aquesta alternativa es va dimensionar a partir del  
document previ a l’aprovació inicial del POUPM de la Cerdanya, de la que no va participar el municipi de Bellver, al juny de 2009. 
Malgrat que Bellver va decidir no portar a l’aprovació inicial la seva ordenació urbanística, els treballs es van considerar del tot 
adient com alternativa anys després (2012) en el marc del document d’avanç del POUM. Aquest document és el resultat de donar 
conformitat al planejament territorial (PTPAPA-PDUSC), i que fixava uns límits màxims de nova extensió urbana que en gran 
mida, hem mantingut i donat per bons amb el vist i plau del Govern municipal de Bellver de Cerdanya i que constituïa el punt de 
partida del nou POUM que es començava a tramitar de nou en 2012.  

El POUM de Bellver de Cerdanya per a la seva aprovació inicial, desprès d’un procés de revisió detallat del seu contingut i directrius, a 
més del canvi d’equip redactor, incorpora tres (3) alternatives a partir de les quals, realment, establir una narrativa que permeti avaluar 
les diferències entre els models d’ordenació proposats, com també les determinacions estructurals relatives als sistemes generals de 
comunicacions, espais lliures i equipaments i es detalla l’extensió dels sòl urbans, del sòl objecte de transformació i el sòl urbanitzable, 
així com el sostre màxim previst i el potencial d’habitatge. En aquest sentit el POUM de Bellver per a la seva aprovació inicial va 
justificar l’ordenació urbanístic i territorial del municipi en base a les següents alternatives que seran explicades a continuació:  

- Alternativa 0. Model urbanístic previst al planejament anterior. 

- Alternativa 1. Model urbanístic proteccionista. 

- Alternativa 2. Model urbanístic ajustat al planejament de rang superior.  

 

2.1. Alternativa 0. Model urbanístic previst al planejament vigent.  

Aquesta alternativa es justifica en donar continuïtat a un planejament vigent centrat quasi exclusivament en la política de sòl i en la 
dinàmica de provisió de reserva de sòl per al creixement. Aquesta alternativa no és, ni pot ser compatible amb les noves polítiques de 
gestió urbanes i territorials dirigides a potenciar els motors econòmics de la comarca i a reestructurar el nuclis urbans, moltes vegades 
desproporcionadament febles davant creixements deslligats de segones residències. 

Aquesta alternativa part de la base que planejament general vigent no està exhaurit, i encara disposa d’un potencial important. Aquesta 
alternativa posa de manifest que el tractament del sòl no desenvolupat esdevé una qüestió essencial per a les expectatives del territori.  

 

Alternativa 0 Sòl Espais lliures Vials Equipaments Sòl privat Sostre Habitatges 

  (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (uts) 

SUC (directe i PAU) 1.407.038,00 106.148,00 354.433,00 65.149,00 881.308,00 824.379,00 4.673 

PAU (SUNC) 144.736,00 10.871,00 25.026,00 369,00 108.470,00 104.915,00 288 

PMU (SUNC) 38.630,00 9.778,00 6.340,00 0,00 22.512,00 11.256,00 43 

SUD 66.471,00 7.301,00 14.678,00 5.782,00 38.710,00 28.377,00 208 

Total 1.656.875,00 134.098,00 400.477,00 71.300,00 1.051.000,00 968.927,00 5.212 

Quadre 13. Resum alternativa 0 

 

 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya 

Memòria descriptiva: Informació i ordenació                                                                                            Document per a Aprovació provisional_Juliol de 2020 

 73 

 

2.2. Alternativa 1. Model urbanístic proteccionista  

Aquesta alternativa neix de la necessitat del nou equip redactor del POUM de Bellver de Cerdanya de fer una aproximació 
proteccionista a les conseqüències derivades de reduir les actuacions urbanístiques a aquelles pròpies del desenvolupament del sòl 
urbà consolidat per a potenciar operacions de rehabilitació i reforma interior, eliminant àmbits de transformació urbana en sòl urbà no 
consolidat així com en el sòl urbanitzable. 

Alternativa 1 Sòl Espais lliures Vials Equipaments Sòl privat Sostre Habitatges 

  (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (uts) 

SUC (directe) 1.382.455,00 103.526,00 348.384,00 64.712,00 865.833,00 810.602,00 4.607 

PAU (SUC) 24.583,00 2.622,00 6.049,00 437,00 15.475,00 13.777,00 66 

Total 1.407.038,00 106.148,00 354.433,00 65.149,00 881.308,00 824.379,00 4.673 

Quadre 14. Resum alternativa 1 

Les conseqüències més evidents d’aquesta alternativa són la pèrdua de les cessions de sòl amb aprofitament del sòl urbà no consolidat 
(10%), la pèrdua de la reserva de sostre per habitatge protegit, i la impossibilitat d’adquirir per expropiació tant equipaments com espais 
lliures per al conjunt de la ciutadania. 

2.3. Alternativa 2. Model urbanístic ajustat al planejament de rang superior. 

Aquesta alternativa és el resultat de donar conformitat al planejament territorial vigent (PTPAPA-PDUSC), fixant uns límits màxims de 
nova extensió urbana d’acord amb les estratègies previstes i fent un tractament adient al sòl no desenvolupat en el marc del 
planejament vigent.  

Alternativa 2 Sòl Espais lliures Vials Equipaments Sòl privat Sostre Habitatges 

  (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (uts) 

SUC (directe i PAU) 1.407.038,00 106.148,00 354.433,00 65.149,00 881.308,00 824.379,00 4.673 

PAU (SUNC) 172.995,00 22.168,00 27.716,00 369,00 122.742,00 112.077,00 307 

PMU (SUNC) 122.605,00 30.733,00 23.281,00 1.288,00 67.303,00 53.327,00 248 

SUD 164.471,00 30.821,00 30.358,00 25.382,00 77.910,00 12.800,00 404 

SUND 32.000,00 5.760,00 5.760,00 4.480,00 16.000,00 67.577,00 80 

Total 1.899.109,00 195.630,00 441.548,00 96.668,00 1.165.263,00 1.070.160,00 5.712 

Quadre 15. Resum alternativa 2 

 

El document del POUM de Bellver de Cerdanya per a la seva aprovació inicial va considerar l’Alternativa 2 la més adient per donar 
estricte compliment a les determinacions del planejament territorial vigent, però també a les necessitats de l’Ajuntament i del conjunt de 
la ciutadania de Bellver de Cerdanya davant del seu objectiu de garantir la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del seu 
territori. 

El document per a provació provisional del POUM de Bellver introdueix en aquesta Alternativa 2 els canvis motivats pel compliment dels 
informes emesos per organismes al document d’aprovació inicial.  

2.4. Justificacions sobre les alternatives d’ordenació aportades en la fase d’aprovació inicial.  

L’equip redactor del POUM, com tampoc Ajuntament i agents territorials implicats en la revisió del planejament anterior municipal, son 
aliens als excessius potencials de sostre i habitatge previstos. Per a un municipi amb un llindar de població inferior als 2.000 habitants 
(1.973 habitants, 2017), resulta xocant que el potencial d’habitatges del planejament assoleixi una xifra de 5.712 habitatges, més encara 
quan la realitat del mercat del sòl dels darrers anys ha condicionat i continua condicionant les economies domèstiques i públiques del 
territori. La clau per entendre les xifres potencials radica en el potencial que acumula el sòl urbà de llicència directa, és a dir, del sòl en 
el que ara mateix un si vol, podria començar a edificar i que suposa un potencial per si mateix de 4.673 habitatges, un 81,8% de les 
previsions totals del nou POUM. En aquest sentit, el sòl urbà consolidat de llicència directa constitueix l’element disgregador de les 
xifres totals del POUM, i que la legislació urbanística li confereix uns drets i deures als propietaris que dificulten enormement la tasca de 
procedir a la seva desclassificació.  

D’altra banda, l’alternativa 2 planteja la delimitació de sòl urbanitzable exclusivament a l’àrea urbana de Bellver, donant compliment a 
les determinacions del planejament territorial vigent, i fent viable el seu desenvolupament com així ha estat en els darrers anys, per 
exemple amb el sector de Pla de Tomet. Pel contrari, l’aposta del POUM en els nuclis de muntanya passa per exhaurir el potencial del 
sòl urbà de llicència directa i dels polígons d’actuació heretats del planejament anterior (antigues Unitats d’actuació) moltes d’elles amb 
projectes de reparcel·lació aprovats definitivament.  

L’equip redactor i l’Ajuntament son conscients que les dinàmiques d’ocupació del sòl poden canviar, per això, aquest POUM té la 
voluntat d’esdevenir en un instrument a partir del qual es pugui desenvolupar el sòl d’una manera eficient i responsable durant les 
properes dècades.  
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3.   LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA AL POUM DE BELLVER. DESCRIPCIÓ I DESENVOLUPAMENT 

D’acord amb el que estableix la legislació vigent, el POUM de Bellver de Cerdanya integra la participació ciutadana dins del seu procés 
de redacció i tramitació. En Catalunya, la participació dins un POUM ve regulada pel: 

 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer (endavant TRLU), modificada per la Llei 5/2017, de 28 de març, per la 
Llei 16/2015, de 24 de juliol, per la Llei 3/2015, de 11 de marzo, per la Llei 2/2014, de 27 de enero.  

o L’article 8 determina que s’han de garantir i fomentar els drets d'iniciativa, d'informació i de participació de 
la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de gestió. 

o L’article 59 determina l'obligatorietat d'incloure el Programa de Participació Ciutadana en la memòria 
descriptiva i justificativa del POUM. 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant RLU), en part 
derogat pel DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística. 

o L’article 22 determina que el Programa de participació ciutadana expressa les mesures i actuacions 
previstes per tal de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs de 
planejament, com la formulació d'al∙legacions, suggeriments o propostes alternatives en el marc del tràmit 
d'informació pública i especifica les fases i continguts als que fa referència. 

o L’article 105 determina l'obligatorietat d'aprovar el programa de participació ciutadana, en el cas de la 
formulació o revisió del POUM. El programa de participació ciutadana s'haurà d'aprovar en el Ple del 
Consistori i posteriorment publicar al Butlletí oficial, a la premsa i als mitjans telemàtics. 

La participació ciutadana així mateix està reconeguda i reglada en els següents marcs legals: 

 Articles 9.2, 23.1, 48 i 140 de la Constitució de l’estat espanyol ; Article 43.1 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
de reforma del Estatut d’Autonomia de Catalunya; Altres: Llei espanyola 19/2013 de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern; Llei catalana 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern; 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre , del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; Llei 40/2015, d’1 
d’octubre de Regim Jurídic del Sector Públic. Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, modificada per la 
Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local; Llei 8/1987 municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada com a Text Refós pel Decret legislatiu 2/2003; Protocol addicional de la Carta europea de 
l’autonomia local sobre el dret a participar en els afers del Govern local, signat l’any 2009. 

El Programa de Participació Ciutadana (PPC en endavant) del POUM de Bellver de Cerdanya té l’objectu de fomentar els drets 
d’iniciativa, d’informació i de participació de la població en la pressa de decisions sobre el desenvolupament del territori municipal. En 
aquest sentit es garanteix que el contingut del POUM, pugui estar sotmès al principi de publicitat, garantint el dret de tot ciutadà a: 

 consultar-lo o sol·licitar informació escrita sobre el seu contingut i aplicació,  

 fomentar i garantir els drets d’informació, iniciativa i participació ciutadana,  

 facilitar la divulgació i la comprensió dels continguts dels treballs,   

 establir un marc de participació on es pugui donar veu als veïns i veïnes  de Bellver de Cerdanya i que permeti assolir 
un elevat grau de consens i implicació en el planejament.  

Aquest PPC neix amb la voluntat de bastir les diferents fases d’elaboració dels documents del POUM i facilitar la divulgació com també 
la comprensió dels objectius del Pla d’una banda, i la formulació d’al·legacions i suggeriments o propostes i alternatives, de l’altra. El 
present PPC estableix el procés de participació en la confecció del POUM i relaciona els mecanismes de consulta i de participació 
perquè tots els ciutadans puguin utilitzar-los, tant els creats específicament amb aquesta finalitat, com els mecanismes legals existents. 

3.1. Mesures per al foment de la participació 

Amb l’objectiu de facilitar l’accés a la informació i de promoure debats proactius en el marc de la revisió del planejament urbanístic de 
Bellver de Cerdanya es van definir una sèrie de mesures per a cadascuna de les diferents fases de tramitació d’avanç i d’aprovació 
inicial:  

- Fase prèvia al període d’informació pública: 

 1r. Promovent accions d’informació i comunicació, per a difondre l’acord d’iniciar el planejament i facilitar les dades 
necessàries per donar coneixement suficient del seu abast i característiques. Aquestes accions es componen de la 
publicació i exposició al públic de l’avanç de l’instrument de planejament i la realització d’actes informatius, 
conferències, presentació d’estudis previs i altres instruments similars. 
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 2n. Establint canals de participació. Es van definir instruments per posar a disposició de la ciutadania i les institucions 
per recollir les opinions, així com per facilitar el debat i la presentació de propostes. En tot cas, els canals previstos 
han buscat la intervenció dels sectors de població significatius en el territori i no limitant-se a una crida genèrica a la 
participació. 

 3r. Enfortint el sistema de recollida i anàlisi de les aportacions realitzades i la presentació de l’informe de resultats 
d’aquest procés. 

- En el període d’informació pública: 

 1r. Facilitant la comprensió del contingut del POUM al conjunt de la ciutadania en sessions de treball.  

  2n. Establint mecanismes d’informació per donar a conèixer l’obertura d’aquest període i el sistema de recollida 
d’al·legacions i propostes per a facilitar la seva presentació, habilitant els mitjans i els espais adients d’acord amb les 
característiques del territori. 

- Fase posterior al període d’informació pública: 

 1r. Realitzant un informe de valoració de les propostes i iniciatives presentades en totes les fases del procediment 
d’elaboració del POUM. 

 2n. Establint mecanismes de publicitat del contingut de l’informe de valoració. 

3.2. La participació ciutadana a la fase d’avanç de POUM 

El document d’avanç de POUM de Bellver de Cerdanya va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, en data 9 
d’agost de 2012. Aquest document d’avanç integrava la presentació pública del document de Criteris, Objectius i solucions generals. 
Aquest primer acte es va realitzar un cop aprovat l’avanç del POUM, i va estar seguit, per activitats de participació ciutadana al voltant 
dels documents exposats. 

En data 25/9/2012 es van portar a terme els actes de presentació del document d’avanç de POUM de Bellver, encapçalat pel director 
del POUM, en aquell moment, en Jordi Romero i Sabi, arquitecte urbanista i gerent d’AAUP.SLP.  

En aquest acte es va presentar a la població del municipi l’equip redactor, el calendari i el programa de treball, i es van explicar els 
treballs realitzats en la fase d’informació i avanç, com també els criteris i objectius del nou POUM. En aquest acte es va repartir entre 
els assistents un fulletó informatiu sobre els treballs realitzats del POUM i un resum dels criteris i objectius del mateix. També es va 
repartir una enquesta per a opinar sobre els primers esbossos del Pla reflectits en el document de criteris i objectius, i, per altra banda, 
expressar les seves propostes i suggeriments. Es va posar a disposició dels ciutadans els mitjans per a la recollida de suggeriments i 
propostes a través de les oficines municipals. Tanmateix, es van exposar a les oficines municipals, uns plafons resum dels treballs 
d’informació i els criteris i objectius del POUM, així com les primeres propostes d’ordenació del sòl. Aquesta mateixa informació va ser 
consultable a l’apartat del POUM de la web municipal http://bellver.ddl.net/poum.php?id=127&id_seccio=6043  

 

 

Imatge 54. Portal web del POUM de Bellver de Cerdanya.  

 

Els documents de l’avanç de POUM van ser exposats fins al dia 1 d’octubre de 2012, encara que tota la documentació encara és 
accessible des del portal web del POUM allotjat al web de l’Ajuntament.  

 

 

 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya 

Memòria descriptiva: Informació i ordenació                                                                                            Document per a Aprovació provisional_Juliol de 2020 

 76 

 

 

3.2.1. Avanç de POUM. Síntesi de les aportacions  

Un cop tancat el període d’informació pública en data 1 d’octubre de 2012, l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya va enviar a l’equip 
redactor els suggeriments aportats pel conjunt de la ciutadania al document d’avanç de POUM. El total de suggeriments aportats va ser 
de 43, encara que alguns d’ells afrontaven diverses qüestions i localitzacions.  

Tanmateix, l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya va enviar a l’equip redactor del POUM els següents informes facultatius (recollits a 
l’Annex I de la present memòria): 

- Informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, Departament de Territori i Sostenibilitat, en data 15 de maig de 2013. 

- Document de Referència de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Lleida, Departament de Territori i Sostenibilitat, 
en data 3 de juny de 2013. 

La major part dels suggeriments tenien l’objecte de canviar la classificació del sòl des del règim del sòl no urbanitzable (SNU) al règim 
de sòl urbà (SU). Encara que la localització dels suggeriments es concentraven als nuclis urbans de Bellver i de Talló, nuclis de 
muntanya com Pi i Olià van ser objecte de suggeriments. Aquesta memòria recull com Annex 1 la resposta al conjunt de suggeriments 
presentats. 

 

Gràfica 16. Suggeriments al document d’avanç de POUM de Bellver de Cerdanya, per intenció del suggeriment i 
localització.  

 

A partir de les aportacions o resultats del programa de participació ciutadana s’han tingut en compte els aspectes següents: 

- S’han valorat totes les propostes en funció del raonament i justificació de la necessitat de la iniciativa, l’oportunitat i conveniència 
en relació amb els interessos públics i privats concurrents, d’acord amb la legislació urbanística vigent. 

- S’han considerat aquelles propostes adequades pels interessos generals i que són coherents amb el model d’ordenació establert 
pel planejament urbanístic i territorial i no entren en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic sostenible. 

- S’han desestimat aquelles propostes que comporten actuacions excepcionals d’acord amb el planejament territorial, sense que 
s’hagin apreciat raons d’interès territorial o estratègic, d’acord amb les normes d’ordenació territorial. 

- S’han tingut en compte tots els suggeriments en relació a la detecció d’errors tant en la documentació gràfica com escrita, per tal 
d’esmenar les discrepàncies i/o contradiccions entre la realitat executada en base als projectes d’urbanització, parcel·lació i 
llicències municipals d’obra i la qualificació de les zones atorgada pel nou planejament vigent. 

 

 

 

 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya 

Memòria descriptiva: Informació i ordenació                                                                                            Document per a Aprovació provisional_Juliol de 2020 

 77 

 

 

 

Imatge 55. Localització dels suggeriments al document d’avanç de POUM de Bellver de Cerdanya.  

 

3.3. Fase d’aprovació inicial. 

L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, reunit el 10 de novembre de 2017 en sessió plenària extraordinària, va aprovar inicialment el 
POUM. El 17 de novembre de 2017 es va publicar al DOGC (CVE-DOGC-A-17318112-2017), obrint-se un període d’informació 
pública de 45 dies. 

Havent esta aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de data 10 de novembre passat el document i annexos del Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal, d'acord amb el que disposen els articles 85, 86bis, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de 
dita Llei i altres concordants, la documentació de dit expedient estarà exposada al públic, i també mitjançant la web d'aquest 
Ajuntament, - www.bellver.org durant el termini de 45 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al 
DOGC, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les al·legacions que considerin oportunes.  

Bellver de Cerdanya, 14 de novembre de 2017 F. Xavier Porta Pous Alcalde (17.318.112) 
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El 18 de novembre de 2017 es va obrir el període d’exposició pública dels documents d’aprovació inicial del POUM de Bellver de 
Cerdanya. L’Ajuntament, d’acord amb el objectiu de fer arribar al màxim de la població el contingut d’aquest document va portar a terme 
les següents accions: 

 Informació en mitjans, publicant l’Edicte de l’aprovació inicial del POUM de Bellver de Cerdanya en dos mitjans escrits de 
referència al territori: el diari Regió 7 (18 de novembre de 2017) i el Punt/Avui (18 de novembre de 2017).  

 Habilitant l’Espai POUM al web municipal, en la adreça següent: http://bellver.ddl.net/poum.php?id=229&id_seccio=6043 i 
en aquest espai es pot descarregar tota la documentació del document d’aprovació inicial del POUM en format PDF.   

 Habilitant en la Sala de Plens de l’Ajuntament plafons en DIN-A1 amb els plànols d’ordenació del sòl urbà, urbanitzable i 
no urbanitzable, a més de còpies en paper de tota la resta de documentació del POUM, com ara les Normes Urbanístiques, 
les memòries i els catàlegs.  

 

 

 Concretant reunions de l’equip redactor amb els veïns al llarg del període d’exposició pública del document d’aprovació 
inicial. En aquest sentit, l’Equip redactor ha mantingut un total de quatre (4) reunions personalitzades a la Sala de Plens, els 
dies 1 i 15 de desembre de 2017 i els dies 12 i 19 de gener de 2018, en horari de 10:00 a 16:00, atenent els dubtes i 
suggeriments d’un total de 48 interessats.  

 Recull d’al·legacions al llarg del període d’exposició pública, i fins el darrer dia de termini, l’Ajuntament ha enregistrat un 
total de 54 al·legacions de diferent tipus (més 1 al·legació rebuda fora de termini i no valorada per l’equip redactor).  

 Recull d’informes, en desembre de 2018, moment de tancament  del procés de redacció del document de POUM per a 
aprovació provisional, el total d’informes registrats per l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya era de 18, entre els quals 
destaquen els emesos per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Lleida 
(OTAA-Lleida). En aquest sentit cal destacar que al mes de desembre de 2018, l’Ajuntament encara restaven pendent de 
rebre els informes seguents:  

o Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (informe demanat en data 21/2/18) 

o Departament de Territori i Sostenibilitat-Direcció General de Transports i Mobilitat (informe demanat en data 
20/2/18) 

o Diputació de Lleida-Servei de Vies i Obres (informe demanat en data 20/2/18) 

o Departament de Territori i Sostenibilitat-Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre (informe 
demanat en data 20/2/18) 

o Departament d’Empresa i Coneixement- Direcció General de Turisme (informe demanat en data 21/2/18) 

D’acord amb indicacions de la delegada territorial del Govern de la Generalitat, de data 13/9/2018 s’informa a l’Ajuntament de 
Bellver de Cerdanya que “un cop ha passat el termini establert per emetre els informes sectorials, i d’acord amb el que 
estableix l’article 80.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, 
podeu continuar amb el tràmit corresponent d’acord amb el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Decret legislatiu 64/2014, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística”. 

 Incorporació de determinacions contemplades a l’informe de l’ACA del 23 de maig de 2019, relatives als riscos 
d’inundabilitat de diversos àmbits i sectors, i de sòl urbà directe en els nuclis de Bor, Farga Vella, Pedra, Pi i Riu de Santa 
Maria. Aquestes determinacions han estat incorporades en les Normes urbanístiques, memòria d’informació i ordenació, 
plànols d’informació i ordenació, Document Resum i a l’informe d’al·legacions.   
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3.3.1. Síntesi de les al·legacions rebudes al document d’aprovació inicial del POUM 

D’acord amb els blocs temàtics el major nombre d’al·legacions han estat motivades per qüestions relacionades amb ajustaments de 
qualificació al sòl urbà consolidat (22), seguida de canvis en el règim del sòl no urbanitzable (15), de noves propostes d’ordenació al sòl 
urbà no consolidat (15) i a gran distància per aspectes relacionats amb els sectors de sòl urbanitzable previstos pel POUM. El 44,4% de 
les al·legacions han estat desestimades, el 22,2% parcialment estimades i el 33,3% estimades. Cadascuna de les al·legacions han estat 
contestades de manera justificada i rigorosa, i per més detall veure Informe d’al·legacions.   

 

Bloc temàtic Núm. 
d’al·legacions 

Desestimades Estimades Estimades 
parcialment 

Sòl no urbanitzable (SNU) 15 10 1 4 

Sòl urbanitzable (SUD) 2 1 1 - 

Sòl urbà consolidat (SUC) 22 8 9 5 

Sòl urbà no consolidat (SUNC) 15 5 7 3 

total 54 24 18 12 

 

3.3.2. Síntesi dels canvis motivats per les al·legacions i els informes emesos per organismes al document d’aprovació inicial 
del POUM de Bellver de Cerdanya 

Encara que aquest punt és desenvolupat en més detall al “document de canvis” que s’adjunta en aquest POUM, s’exposen a continuació 
els aspectes més rellevants introduïts al document per a aprovació provisional del POUM d’acord amb el règim del sòl. 

 En sòl urbà consolidat (SUC), el document per a aprovació provisional: 

o Ajusta les línies de qualificació als teixits més consolidats de cada nucli amb l’objecte de garantir una amplada 
mínima de 4 metres en aquells trams de carrer que preveuen el pas de vehicles. Així mateix, s’ha qualificat com a 
sistema viari per a vianants (clau XVv) determinats trams de carrer que per la impossibilitat d’afectar 
qualificacions i edificacions el POUM determina la necessitat de restringir el pas de vehicles.  

o Corregeix petites errades en la qualificació del sòl i ajusta a la realitat física existent determinats límits de 
qualificació.  

o Incorpora al règim del sòl urbà la qualificació del sòl prevista al sector PPU-4 donat que aquest àmbit s’està 
urbanitzant en l’actualitat.  

o Revisa l’articulat de les Normes urbanístiques i corregeix errades i introdueix les esmenes assenyalades en els 
diferents informes emesos pels organismes.  

 En sòl urbà no consolidat (SUNC), el document per a aprovació provisional: 

o Pel que fa als polígons d’actuació (PAU): 

 Procedeix a realitzar petits ajustos en l’ordenació interna.  

 Suprimeix l’àmbit del PAU-BEL-2 situat al límit de ponent del Barri de la Carretera donant estricte 
compliment a l’informe emés per l’OTAA-Lleida -DTS, Generalitat de Catalunya. 

 Delimita dos PAU en SUC (PAU-BOR-1 i PAU-BOR-2) a l’àmbit de ponent de Bor en sòls previstos com 
a sòl urbà directe pel planejament anterior i que no havien estat desenvolupats.  

 Converteix els dos PAU situats al nord del polígon industrial de Pla de Codina en un pla de millora 
urbana (PMU-BEL-1 al document d’aprovació provisional) introduint usos compatibles amb l’activitat 
terciària i els serveis.  

 Revisa l’ordenació interna del PAU situat al límit de llevant de Nas (PAU-BEL-1) d’acord amb l’interés de 
la propietat de reduir l’enorme potencial d’habitatges que havia estat previst al planejament derivat 
aprovat definitivament.  

 Amplia l’àmbit de dos PAU a Ordèn (PAU-ORD-2 i PAU-ORD-3) i incrementa la reserva de sòl per a 
espais lliures amb un nou PAU situat a l’entrada al poble.  

 Divideix en dos PAU el polígon situat al límit oest del nucli de Pi amb l’objectiu de garantir la seva 
executivitat. 

 Suprimeix un polígon situat a la llera del torrent de Riu de Santa Maria. 

 Delimita dins un PAU l’àmbit del PPU-10 situat al nucli de Riu de Santa Maria i que restava delimitat com 
a sòl urbanitzable al document d’aprovació inicial. 
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o Pel que fa als plans de millora urbana (PMU): 

 Procedeix a realitzar ajustos en els seus paràmetres i condicions d’ordenació per tal de garantir la cessió 
de sòl i sostre per habitatge protegit que determina la llei urbanística vigent. 

 Suprimeix el PMU situat a la banda de llevant de Monterrós, al nucli de Bellver per estar situat en sòl de 
protecció paisatgística. 

 Recupera l’àmbit de PMU previst al document d’avanç de POUM (2012) situat al nord del nucli de Bor i 
que té per objecte garantir la millora de la mobilitat interna al nucli (PMU-BOR-1).  

 Suprimeix l’àmbit de PMU situat al sud-oest del nucli i redueix el situat al nord-est per tal d’ajustar els 
futurs creixements a l’estratègia de millora i compleció assignada pel PTPAPA. 

 Converteix en PMU els PAU previstos als nuclis de Nèfol, Riu de Santa Maria i Santa Magdalena. 

 

 En sòl urbanitzable el document per a aprovació provisional: 

o Pel que fa als sectors de sòl urbanitzable delimitat (PPU-SUD): 

 S’ha reduït l’àmbit i el potencial d’habitatges del sector discontinu PPU-BEL-1 pràcticament a la meitat, 
donant estricte compliment a la determinació de l’informe emès per l’OTAA de Lleida –DTS, Generalitat 
de Catalunya- per la qual el POUM ha de garantir el separador urbà entre el nucli de Bellver i Riu de 
Santa Maria d’acord amb el PTPAPA i el PDUC.  

 Delimita com a sector de SUD (PPU-BEL-2) el PAU situat a la banda nord de Monterròs. 

 Integra en un únic sector de SUND (SUND-BEL-2) els àmbits del PPU-1A i PPU-1B del document 
d’aprovació inicial, procedint a un ajust del seu àmbit i amb l’objectiu de garantir el desenvolupament 
unitari del sud del nucli de Bellver.  

 Integra en el règim del sòl urbà l’ordenació prevista al PPU-4 donat que aquest àmbit està en l’actualitat 
sent urbanitzat. 

 Integra en el règim del sòl urbà no consolidat l’àmbit del PPU-10 situat al nord-est de Riu de Santa 
Maria. 

o Pel que fa als sectors de sòl urbanitzable no delimitat (PPU-SUND): 

 Afegeix un nou sector (SUND-BEL-2) que al document d’aprovació inicial era un SUD.  

 Procedeix a petitos ajustos en l’ordenació interna indicativa, en concret pel que fa a l’amplada del viari.  

 En sòl no urbanitzable (SNU), el document per a aprovació provisional: 

o Procedeix a corregir diversos límits en les qualificacions dels sòls de protecció especial d’acord amb el planejament 
territorial vigent. En aquest sentit, grafia el PEIN Riu Duran i delimita com a sòl de protecció paisatgística la conca 
del torrent de la Farga Vella. 

o Incorpora dins el règim del SNU una reserva de sòl per a sistema d’espais lliures (clau VP) a Monterròs per tal de 
corregir els dèficits d’espais lliures al municipi i que és propietat de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya i ha de 
contribuir a consolidar l’estructura dels espais lliures de l’àrea urbana de Bellver.  

o Delimita reserves de sòl per a sistema de serveis tècnics com ara dipòsits i EDAR als nuclis de muntanya.  

o Dóna compliment a les determinacions recollides en l’informe emès per l’ACA en quant a delimitació dels 
riscos d’inundabilitat, aportant estudis d’inundabilitat de detall i les línies als polígons i sectors susceptibles de patir 
riscos. Aquest document dona compliment al segon informe de l’ACA de data 23 de maig de 2019. 

o Grafia als plànols d’informació i d’ordenació les zones de flux preferent, períodes de retorn de 10, 50, 100 i 500 
anys del riu Segre. Per donar compliment a les determinacions del segon informe de l’ACA de 23 de maig de 
2019, s’afegeixen dos nous plànols d‘informació (I.05.04 i I.05.05) i els plànols d’ordenació corresponents 
dels als nuclis de Bor, Farga Vella, Pedra, Pi i Riu de Santa Maria amb la ZFP, T-100 i T-500. 

o Determina l’obligatorietat que es modifiqui el PEU del Catàleg de masies en vigor a través d’una Disposició Final 
en les normes urbanístiques del POUM per tal que aquesta reconegui la incoherència de la situació de masies en 
sòl urbà i en sòl urbanitzable, com ara així mateix les qualificacions del sòl no urbanitzable definides pel POUM.  

o Grafia als plànols d’informació i ordenació les diferents línies de protecció del sistema viari territorial, com ara 
les carreteres de titularitat de l’estat espanyol (N-260 i N-260R) i de la Diputació de Lleida.  

o Delimita dos àmbits de Pla Especial als àmbits de Vilella (PEU-4) i al sud de Farga Vella (PEU-5) d’acord amb 
al·legacions estimades parcialment i que tenen per objecte ressoldre diverses qüestions relacionades amb els usos 
del sòl.  
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4. DESCRIPCIÓ DEL MODEL D'ORDENACIÓ 

La proposta d’ordenació del POUM de Bellver per a la seva aprovació provisional manté l’estratègia i model del document de l’avanç de 
pla, incorporant les determinacions derivades del procés de participació ciutadana, dels informes d’organismes rebuts al document 
d’aprovació inicial i del propi procés de treball intern entre Ajuntament i equip redactor.  

4.1. Determinacions del POUM en matèria de règim del sòl 

El POUM determina la classificació del sòl en urbà, urbanitzable i no urbanitzable, com així mateix estableix la qualificació del sòl en 
zones o sistemes i la inclusió del sòl en un sector de planejament urbanístic derivat o en un polígon d’actuació urbanística. 

El model d’ordenació del municipi de Bellver es justifica en els eixos següents: 

4.1.1.Consolidar el teixit urbà 

El present POUM de Bellver de Cerdanya pretén reconduir el procés urbanístic del municipi, partint de l’anàlisi i valoració de l’impacte 
generat al territori pel planejament general dels anys 80 i del seu desenvolupament posterior.  

No es parteix de zero. Bellver, com a polaritat urbana dins la Cerdanya ha disposat d’un Pla d’ordenació (les NNSSP dels municipis de 
Lleida), redactat els anys 80, que ha permès, amb encerts i amb errades, desenvolupar una política urbanística relativament 
continguda, en general.  

L’objectiu del POUM passa per analitzar aquell planejament (TR-NNSSP i les modificacions quan s’hi han anat efectuant fins avui) i 
relacionar-lo amb la realitat construïda, per tal d’elaborar una nova política urbanística. El planejament general vigent encara està per 
exhaurir; per exemple el sector PP-4 situat al nord del nucli de Bellver tot just ara comença a urbanitzar-se, mentre que el PP-10 situat 
al nord-est de Riu de Santa Maria encara resta per desenvolupar. D’igual manera, a molts dels nuclis de muntanya del municipi, encara 
que disposen de petites bosses de sòl urbà pendent d’edificar, el POUM no preveu més que un desenvolupament acord amb les 
estratègies fixades pel planejament de rang superior vigent, apostant per potenciar el grau de consolidació del seu teixit urbà mitjançant 
polígons d’actuació en la major part dels casos.  

4.1.2. Redimensionar el sòl apte per urbanitzar 

Les característiques del planejament general (TR-NNSSP), i especialment la dinàmica de creixement que ha tingut el municipi en les 
darreres dècades, han fet que els esforços del POUM es centressin especialment en el desenvolupament del sòl urbà no consolidat 
mitjançant sectors de millora i àmbits de gestió, com les unitats d’actuació, donant estricte compliment a les directrius sobre 
assentaments del planejament territorial vigent (PTPAPA i PDUC). En aquest sentit, l’estructuració dels petits nuclis del municipi, 
utilitzant precisament els espais encara vacants o necessitats d’una renovació o rehabilitació generalitzada, esdevé objectiu prioritari del 
POUM.  

Pel que fa al sòl urbanitzable, el POUM considera adient i justificat la seva concentració a l’àrea urbana de Bellver en el context de 
consolidació de l’estratègia de creixement potenciat prevista pel PTPAPA i que ha de reforçar la posició de Bellver com a segona 
polaritat funcional de la comarca i un nucli d’activitat clau entre Puigcerdà i la Seu d’Urgell. En tot cas, és dóna compliment a la 
determinació del planejament territorial vigent de garantir un separador urbà entre els nuclis de Bellver, Riu de Santa Maria i Talló.  

4.1.3. Apostar per la gestió poligonal 

L’actuació poligonal és un dels pilars del POUM, i en aquest sentit, s’ha d’assenyalar que el planejament general vigent ha estat molt 
irregular en aquesta matèria.  

Els àmbits de gestió (PAU) i d’ordenació (PMU) són les eines que permeten desencallar i desenvolupar amb garanties els sòls urbans 
que encara no han estat ordenats i urbanitzats, i a la vegada obtenir els sòls de cessió que tradicionalment han estat obviats per la 
gestió municipal. En tot cas, d’acord amb el planejament territorial vigent, s’estableix l’obligatorietat del desenvolupament dels nuclis 
urbans del municipi, a excepció del nucli urbà de Bellver, amb plans de millora i amb polígons d’actuació, i que el POUM recull i justifica 
convenientment en la present memòria i a les normes urbanístiques d’aquest Pla.  

4.1.4. Integrar el sòl no urbanitzable en la cadena de valor productiva del territori 

El POUM preveu la delimitació de plans especials urbanístics en sòls que, per exemple i com es el cas dels càmpings, han d’establir 
mesures correctores ambientals per tal de reduir riscos hidrogeomorfològics i millorar la implantació dels seus usos i serveis. Però 
també, el POUM incorpora el PEU del Catàleg de masies i cases rurals en SNU aprovat definitivament com també cataloga els bens 
patrimonials del passat rural del municipi amb l’objectiu de posar en valor els actius del territori. Tanmateix quailifica com a espais lliures 
(clau VP) en SNU el Parc de Monterròs. 

La qualificació del sòl no urbanitzable, d’acord amb les determinacions del PTPAPA, garanteix usos i activitats compatibles amb la 
protecció ecològica i paisatgística. En aquest sentit, el grau de protecció del SNU esdevé l’element clau que permet estimar o 
desestimar les extensions de sòl dels diferents nuclis del municipi.  
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4.2. Determinacions del POUM en matèria d’ordenació urbanística 

El POUM no contempla la creació de nous nuclis o assentaments urbans dins del territori municipal de Bellver de Cerdanya, com 
tampoc la delimitació de nous àmbits segregats de les àrees urbans existents. El model urbanístic desenvolupat pel POUM té per 
objecte establir, amb criteris integradors i de consolidació de la taca urbana, l’extensió dels nuclis urbans existents i l’estructuració dels 
límits del seu sòl urbà a la realitat física existent. Nuclis rurals com Vilella, Coborriu o Sant Martí dels Castells continuen amparats pel 
règim dels sòl no urbanitzable atès que el PTPAPA no va determinar la seva condició de nucli urbà; un aspecte diferent al del nucli de 
Nèfol, que el PDUC va corregir al seu moment permetent una estratègia de creixement de millora i compleció.  

Pel que fa als criteris de desenvolupament del sòl urbanitzable, el POUM limita l’impacte visual de les construccions d’acord amb criteris 
de respecte i d’impacte ambiental front l’entorn urbà consolidat i el natural. En aquest cas, el Pla limita i condiciona l’alçada de les 
edificacions pel que fa als volums de les edificacions entre d’altres aspectes.  

Com a criteri general, el POUM contempla la necessitat de restringir al màxim l’obertura de nous vials que no esdevinguin claus davant 
el repte de millorar la mobilitat quotidiana de la població. Pel que fa als nous creixements, la vialitat proposada, tot i el seu caràcter 
indicatiu, s’ha definit establint criteris de racionalitat pel que fa als recorreguts i a la seva integració amb la xarxa viària existent, 
adaptant-se a les traces del territori, tal com l’estructura parcel·laria, elements naturals de protecció del sòl no urbanitzable i estructures 
de camins. 

4.2.1. Tipologies edificatòries 

El POUM de Bellver de Cerdanya ha potenciat la implantació de tipologies de mitja densitat (nova tipologia ceretana) en detriment 
d’altres tipologies de baixa densitat i gran consum de sòl (tipologia unifamiliar aïllada), i que poden contribuir millor a vertebrar els nuclis 
urbans amb l’habitatge permanent i, en el seu cas, l’habitatge protegit. En aquest sentit, no es preveu dins dels nous creixements del sòl 
urbanitzable teixits residencials extensius de baixa densitat, apostant per un model residencial compacte i per l’alliberament de sòl per a 
sistemes locals als àmbits més sensibles, com als límits amb el sòl no urbanitzable o als límits amb els espais més densificats dels 
nuclis. L’experiència propera en el temps del desenvolupament del PP-Pla de Tomet portat a terme per l’INCASOL mostra fins a quin 
punt viabilitat econòmica i sostenibilitat ambiental poden tenir una incidència directa en l’estratègia territorial d’un municipi de muntanya 
com Bellver.  

4.2.2. Urbanització 

El POUM estableix al seu articulat normatiu criteris pel que fa a la urbanització dins dels nous creixements previstos al Pla, que en tot 
cas hauran d’assolir una correcta adequació i implantació al medi. En aquest sentit, a les Normes urbanístiques es regulen les 
condicions següents: 

- Estalvi i reutilització de l’aigua en els espais públics. 

- Condicions acústiques, lumíniques i electromagnètiques de l’espai públic. 

- La gestió dels materials i residus generats durant el procés urbanitzador. 

- La vialitat. 

- Els valors ambientals dels diferents espais públics 

- Altres mesures de sostenibilitat ambiental. 

4.2.3. Usos 

Tal i com estableix el planejament territorial vigent el POUM inclou dins dels seus objectius estratègics la implantació de nous usos 
alternatius a l’ús d’habitatge. En aquest sentit, i d’acord amb l’estratègia municipal de diversificar els usos del sòl, s’ha procedit a 
ampliar els usos permesos a l’àmbit no desenvolupat del sòl urbà al nord del polígon industrial de Pla de Codina, introduint usos 
compatibles amb l’activitat terciària i els serveis. D’altra banda, el POUM també incorpora nous plantejaments pel que fa als nous usos 
dins del sòl urbà i urbanitzable, com ara permetre i potenciar: 

- L’ús d’apart-hotel en gran part del sòl urbà existent. 

- L’ús comercial i restauració en aquelles zones adequades del sòl urbà. 

- Els usos esportius desestacionalitzats i del lleure. 

- La diversificació de l’activitat econòmica local vinculada al Polígon Industrial de Pla de Codina. 

4.2.4. Patrimoni 

El planejament vigent (TR-NNSSP) va incloure un catàleg d’edificis i elements on s’establien alguns criteris generals i es llistava els 
edificis i elements protegits dels municipis de l’àmbit del Pla. La tramitació del POUM de Bellver de Cerdanya per a la seva aprovació 
provisional introdueix les esmenes recollides a l’informe emès pel Departament de Cultura pel que fa al Catàleg de béns a protegir. 
Aquest catàleg recull aquells béns d’interès històric, artístic, arquitectònic, ambiental i paisatgístic a conservar i preservar de la seva 
degradació definint els seus nivells de protecció. El POUM amplia i incideix en la protecció del patrimoni edificat de cadascun dels nuclis 
i entitats rurals del municipi, i en els seus elements identitaris com ho puguin ser els portals o façanes de les unitats tipològiques 
ceretanes a l’articulat de les Normes Urbanístiques.  
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4.2.5. Mobilitat 

Un dels objectius bàsics del model de creixement urbanístic al municipi de Bellver de Cerdanya ha estat resoldre el conflicte existent 
entre una excessiva dependència al vehicle i la manca estructural de places d’aparcament públic. L’elevada motorització de la seva 
població de dret i l a marcada estacional obliga a fer importants reserves per aparcaments i espais per a vianants  en els nous 
creixements, ja sigui en sòl urbà com en sòl urbanitzable. El POUM de Bellver adjunta l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
(EAMG) amb l’objectiu de precisar al màxim les línies estratègiques que ha de seguir el municipi davant el repte de fer compatibles 
mobilitat i sostenibilitat. 

4.2.6. L’habitatge protegit 

Una de las reflexions sorgides durant el procés de redacció del POUPM de la Cerdanya (2005-2010) apuntava a com definir la tipologia 
dels habitatges de protecció generats pels nous desenvolupaments en uns nuclis caracteritzats per tipologies rurals adaptades als 
centres consolidats, com ha estat el cas de la unitat tipológica ceretana, i l’habitatge unifamiliar aïllat de baixa densitat. 

El marc legal urbanístic vigent determina la reserva d’habitatge protegit en tots els nous creixements tant en sòl urbà no consolidat com 
en sòl urbanitzable. No obstant això, la població de Bellver en data de tancament del document per a la seva aprovació provisional és 
de 1.973 habitants, factor que permet redimensionar d’una manera més adient les reserves de sostre per l’habitatge protegit i 
concentrar-les d’acord amb l’estratègia de creixement potenciat prevista pel PTPAPA. En tot cas, la memòria social del POUM recull de 
manera detallada les estratègies del POUM en matèria d’habitatge assequible.   

Un dels problemes urbans de la Cerdanya en general ha estat la disgregació del model urbà. En aquest sentit, l’habitatge protegit no es 
pot convertir en un altre element de dispersió. Al contrari, aquest tipus d’habitatge ha de ser un element relligador, molt urbà, i inclusiu 
espacialment al qual la població més jove de la comarca en tingui accés i serveixi per consolidar una població permanent durant tot 
l’any. En aquest sentit, el POUM de Bellver de Cerdanya amb el seu criteri del model urbanístic afavoreix un tipus d’habitatge de 
densitat mitja, que respectuós amb l’entorn, pugui ésser aplicat de manera eficient a l’estructura urbana dels nuclis més dinàmics, com 
ara l’àrea de Bellver, Talló i Pi, alliberant la resta dels nuclis menors de la reserva d’un habitatge protegit tant complex d’obtenir com de 
fer realitat. 

4.3. Implantació d’activitats i sistemes 

4.3.1. Sòl destinat a activitat econòmica industrial i terciària 

Durant la fase de redacció del POUPM de la Cerdanya, en el que encara hi figurava el municipi de Bellver de Cerdanya, es va portar a 
terme una reflexió entorn a com s’haurien d’integrar, dins de les noves àrees d’activitat local, les edificacions d’ús industrial, i evitar 
l’aparició de petits polígons disgregats dels nuclis urbans i que signifiquessin un fort impacte visual i ambiental per a la comarca.  

El POUM de Bellver de Cerdanya fa seves aquestes qüestions i ajusta a les seves necessitats tots els condicionaments desenvolupats 
a l’àmbit del POUPM, plantejant com a objectiu prioritari el potenciar el desenvolupament del Polígon industrial situat a Pla de Codina 
amb nous usos del sòl (terciari i serveis) al sòl pendent de desenvolupar. També s’ha de tenir en consideració que per la banda de 
ponent,-al terme municipal de Prullans- el POUPM de la Cerdanya va delimitar un nou sector de sòl urbanitzable per a activitat 
econòmica, de la mateixa manera que el municipi de Bellver disposa d’un petit polígon a l’àrea de la Farga Vella amb uns paràmetres 
definits pel PERI que al seu moment es va tramitar i aprovar.  

4.3.2.Granges agrícoles i ramaderes. 

El POUM de Bellver regula les edificacions amb ús agrícola o ramader a les seves normes urbanístiques. En tot cas, el POUM preveu 
actuacions encaminades a la millora paisatgística de les instal·lacions existents i a la previsió de trasllat d’aquelles que es considerin 
inadequades al medi. 

4.3.3. Sòl destinat a activitat ecomercial. 

Pel que fa al desplegament d’activitats econòmiques vinculades a l’ús comercial, el POUM preveu la seva incorporació dins del sòl urbà 
i del sòl urbanitzable amb l’objectiu de permetre l’aprofitament d’aquelles plantes baixes que així ho permetin (tipologia ceretana) i poder 
potenciar una xarxa d’establiments comercials de proximitat i arrelats a la trama urbana de cada nucli.  

4.3.4. Allotjaments turístics. 

La reflexió feta pel propi Ajuntament de Bellver, d’acord amb les determinacions establertes al planejament territorial vigent, pel que fa a 
la inclusió de l’ús hoteler en detriment del model estacional de segones residències, ha estat incorporada a les normes urbanístiques 
del POUM en l’articulat relatiu als usos específics i dins de les condicions d’ús de cadascuna de les qualificacions del sòl urbà i 
categories de sòl de desenvolupament del sòl urbanitzable. El POUM de Bellver té la voluntat de fer compatibles l’ús hoteler amb l’ ús 
d’habitatge amb la fi de poder desestacionalitzar una oferta excessivament depenent de l’oferta turística de neu dels municipis veïns i 
fer-la extensiva a bona part de l’any amb una oferta hotelera robusta. Es per això que el present POUM aposta per un canvi de les 
dinàmiques de les dues darreres dècades basades en creixements d’habitatges, fixant-se com a meta convertir el municipi de Bellver en 
una polaritat urbana comarcal d’allotjaments turístics de qualitat al nivell de Puigcerdà. 

Pel que fa als càmpings i altres establiments similars per a l’allotjament temporal, aquest POUM no compta ni preveu cap nova 
instal·lació dins del seu terme municipal, i delimita plans especials urbanístics amb l’objectiu de millorar les instal·lacions i reduir riscos 
hidrogemorfològics.  
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4.3.5. Serveis tècnics locals 

En tot cas, el POUM vetlla per la correcta implantació de tots aquells serveis tècnics i ambientals existents i previstos, com ara dipòsits, 
EDAR, estacions transformadores,... dins del sòl no urbanitzable del municipi. En aquest cas, el POUM dins les seves normes 
urbanístiques recull les especificacions per a cadascun d’aquest tipus d’infraestructura.   

4.3.6. Infraestructures viàries 

El POUM preveu, al marge de les determinacions generals establertes pel planejament territorial vigent, el tractament respectuós front 
l’entorn urbà i natural de l’impacte que pugui ocasionar el desenvolupament de les actuacions en matèria d’infraestructura viària a 
l’àmbit del terme municipal de Bellver de Cerdanya. El PTPAPA, en les seves memòries descriptives i justificatives, no preveu cap tipus 
d’intervenció en l’eix viari territorial que configura la carretera N-260 dins del terme municipal de Bellver de Cerdanya. De totes maneres 
pel que fa a la xarxa comarcal de carreteres, es preveu l’adequació de la secció i dels traçats a la realitat morfològica del lloc, prioritzant 
el menor impacte paisatgístic possible sobre l’entorn. 

4.4. Regulació normativa 

Pel que fa als criteris establerts pel POUM a l’àmbit de l’edificació, aquests queden regulats a les seves normes urbanístiques.  

En general, dins del sòl urbà es mantenen a grans trets les especificacions normatives que ja s’havien establert al planejament vigent, 
mentre que en el sòl urbanitzable s’estableixen nous criteris de sostenibilitat, i de respecte ambiental front l’entorn consolidat del 
municipi. En tot cas, es té especial cura en l’adaptació de l’edificació a les característiques topogràfiques del terreny, en l’ús de volums 
senzills i ben adaptades al territori, l’adequació de les alçades de les edificacions, entre d’altres aspectes.   

De manera més específica, el POUM incorpora noves especificacions pel que fa a l’estètica i acabats de les noves edificacions, per tal 
de evitar al màxim l’aparició d’elements que desvirtuïn el fràgil patrimoni urbà, sobre tot en la trama consolidada del nucli urbà de 
Bellver. En aquest sentit, la geometria de les cobertes, les relacions entre buits i ple a les façanes, els materials de façana i coberta, i 
els colors dels paraments tenen un paper fonamental a l’hora de preservar i potenciar la identitat del patrimoni construït de la comarca i 
per descomptat del municipi de Bellver de Cerdanya. 
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5. JUSTIFICACIONS  

La present memòria descriptiva i justificativa del POUM de Bellver de Cerdanya recull a continuació de manera sintètica la valoració als 
informes emesos pels organismes encarregats d’avaluar el document d’avanç i d’aprovació inicial del POUM. En aquest sentit, i per a 
més detall, el document per a aprovació provisional del POUM aporta l’informe d’al·legacions amb les respostes justificades a les 
al·legacions i als informes emesos al document del POUM aprovat inicialment.  

A continuació es justifiquen les decisions presses en el marc de revisió i redacció de l’ordenació urbanística del municipi de Bellver. 

5.1. Justificacions als suggeriments i informes emesos al document d’Avanç de POUM 

La revisió dels suggeriments emesos pel conjunt de la ciutadania en el marc del procés participatiu han estat avaluats de manera 
rigorosa i atenent al principi de respecte pel marc legal i urbanístic fixat pel planejament territorial de rang superior vigent.  

D’altra banda, l’equip redactor ha corregit aquelles errades objectives, molt sovint lligades a la definició dels límits de qualificació o del 
sòl urbà que comptaven amb desajustos.  

5.1.1.Justificacions al Document de referència (3 de juny de 2013) 

Pel que fa als creixements urbans previstos a l’avanç de POUM, el document per a l’aprovació inicial justifica l’acompliment de totes i 
cadascuna de les determinacions. Garanteix el separador urbà entre Bellver i Riu de Santa Maria a l’àmbit de Pla de Talló, i potencia 
l’eix viari a on concentra la major reserva de sòl per a espais lliures i equipaments. Delimita com a SUND part del sòl urbanitzable 
delimitat contemplat en l’avanç de Pla. Tanmateix, s’eliminen els PAU 8 i 9, delimita un àmbit de gestió a l’àmbit oest del Barri de la 
Carretera, es mantenen i s’amplien les reserves per a espais lliures en alguns polígons previstos ja en l’avanç i s’elimina el PAU previst 
al sud-est d’Éller. Pel que fa a Bor, el POUM no preveu cap tipus de sector o polígon d’actuació.  

Pel que fa a Talló, l’estratègia que es presenta en el document d’aprovació inicial del POUM respon a la necessitat reiterada ja al 
document d’avanç de pla d’entendre els nuclis de Bellver de Cerdanya, Talló i Riu de Santa Maria com una unitat i/o polaritat territorial 
en la que concentrar i/o distribuir  els creixements previstos. En aquest sentit, Talló rep la transferència de tot el sostre que el PDUC, 
aprovat definitivament en 2008, obligava a desclassificar i transferir cap un altre indret més adient. Amb tot, el POUM garanteix el 
manteniment del separador urbà al voltant de Talló tal i com determina el PTPAPA. Respecte de Beders, s’ha revisat l’ordenació 
prevista i ajustat, amb una solució més integrada, en forma de PAU al nord-oest i que no suposa cap disgregació respecte de les 
determinacions del planejament territorial front aquest nucli amb estratègia d’àrea especialitzada.  

Pel que fa al patrimoni natural, biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i qualitat del paisatge, el POUM garanteix que les 
normes urbanístiques del POUM i els diferents plànols d’ordenació urbanística recullen les determinacions exposades. Pel que fa a les 
vies pecuàries, el POUM no ha pogut establir i definir als plànols aquesta categoria, però estableix a les normes urbanístiques del 
POUM les determinacions necessàries d’acord amb la legislació vigent.  

Pel que fa al patrimoni cultural i rural, el document de POUM per a l’aprovació inicial aporta un Catàleg de béns a protegir i dóna 
compliment relatiu al contingut de les fitxes i a la introducció del patrimoni arqueològic, tant dins del propi catàleg com de les normes 
urbanístiques del POUM. Tanmateix, el POUM adjunta com a catàleg de masies en SNU el pla especial de masies aprovat en 2006 i 
incorporant aquestes als plànols d’ordenació de classificació del sòl. 

Relatiu al sistema hidrogràfic, les normes urbanístiques del POUM per a l’aprovació inicial recullen les determinacions aportades.  

En quant als riscos naturals, el document d’aprovació inicial del POUM estableix a les seves normes urbanístiques les determinacions 
aportades, com ara també aquelles prescripcions derivades d’una millora de la qualitat ambiental. 

Pel que fa a la gestió de residus, el POUM qualifica com a serveis tècnics ambientals el dipòsit controlat de Bellver de Cerdanya, 
encara que en data de redacció del document d’aprovació inicial del POUM (2017) notícies de diversos mitjans apunten a una clausura 
d’aquestes instal·lacions al llarg dels propers mesos.  

Com a conclusions, Ajuntament i Equip redactor considerem adient i justificada l’estratègia de concentrar la major part del creixement 
urbà a la polaritat urbana de Bellver -formada conjuntament amb Talló i Riu de Santa Maria-, sempre i quan es garanteixi també els 
separados urbans previstos pel PTPAPA. Aquesta estratègia també permet concentrar tota la reserva d’habitatge protegit en aquest 
àmbit i alliberar als nuclis més petits que, en el document d’avanç, havien delimitat sectors de creixement en sòl urbà no consolidat. Pel 
que fa als riscos, el document d’aprovació inicial del POUM estableix determinacions precises en les seves normes urbanístiques i 
defineix als plànols d’ordenació, per exemple, les línies del període de retorn del Segre de 500 anys (Q500). Pel que fa al consum 
d’aigua, Sorea sumministra actualment un consum d’aigua de 1.487,20 m3/dia, garantint la disponibilitat d’aigua per satisfer les 
demandes previstes al POUM. 

5.1.2.Justificacions a l’informe urbanístic emès per la CTULL (9 de maig de 2013) 

El document de POUM per a la seva aprovació inicial ha procedit a integrar i revisar les determinacions fixades en aquest informe 
urbanístic emès per la CTULL. Tanmateix, manté com a sòl no urbanitzable els àmbits PAU8 i 9 a Riu de Santa Maria, PMU5 a Beders i 
PAU19 a Éller. També, l’ordenació del sòl urbà a l’àmbit del Camí de Talltendre, a on s’havia delimitat el sector PPU3 discontinu s’ha 
ajustat a l’ordenació prevista pel planejament derivat vigent dins el règim del sòl urbà consolidat. Pel que fa a Farga Vella s’ha delimitat 
un PAU per tal de garantir la cessió de sòl pendent del planejament vigent, com també a l’àmbit oest del PP6 del barri de la Carretera. 

D’altra banda, el POUM considera adient mantenir, d’acord amb el document de referència, el PMU1, donat que permet obtenir una part 
important del sòl de l’àmbit de Monterròs i incidir en la seva protecció i promoció. Tampoc considera adient canviar el règim de sòls 
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d’extensió a Talló del urbà al sòl urbanitzable (PAU10 i 11). En aquest sentit, el POUM proposa delimitar aquest àmbits com a sectors 
de millora urbana (PMU) tot insistint que són aquets àmbits els que concentren la transferència de sostre procedent del nucli de Pedra.  

Pel que fa als nuclis de Cortàs i Olià relatiu a la classificació com a sòl urbà de determinats parcel·les edificades contigües al teixit 
existent, cal assenyalar que l’estratègia als nuclis petits ha estat la d’adaptar el sòl urbà a la realitat física i a l’estructura de la propietat 
urbana existents, i totes aquestes actuacions han estat avaluades per l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya. 

5.2. Justificacions als informes emesos per organismes al document d’Aprovació inicial de POUM (veure Informe 
d’Al·legacions). 

A continuació s’explica de manera sintètica el compliment de les determinacions als informes rebuts al document per a aprovació inicial 
del POUM de Bellver de Cerdanya.  

 Ajuntament de Prats i Sansor (01/01/2018). S’ha procedit a revisar la qualificació del SNU als límits de terme municipal 
amb Prats i Sansor per tal de donar continuïtat a la qualificació del sòl.  

 Secretaria de Salut Pública (09/01/2018). S’ha procedit a assenyalar al plànol d’ordenació urbanística O.3.17 les 
afectacions de la futura ampliació del cementiri municipal situat al nucli de Talló, integrant en les Normes urbanístiques les 
determinacions de l’informe relacionades amb l’abastament d’aigua potable.  

 Consell Català de l’Esport (17/01/2018, 02/03/2018). S’ha procedit a detallar l’inventari d’equipaments esportius al municipi 
en aquesta memòria descriptiva, justificant el compliment dels estàndards per persona, que per a Bellver assoleixen 7,02 m2 
per habitant, molt per sobre de l’establert orientativament d’entre 4,5 a 5 m2 per persona. Tanmateix s’aporten previsions 
futures en el marc dels potencials previstos pel POUM.  

 Departament de Cultura (18/01/2018). S’ha procedit a incorporar totes les determinacions contemplades a l’informe, i d’altra 
banda, s’ha decidit que la protecció dels elements tipològics de la unitat ceretana com ara els portals siguin regulats de 
manera genèrica des de les normes urbanístiques del POUM, qüestió que ha implicat treure del Catàleg les fitxes 
corresponents als portals. 

 Ajuntament de Montellà i Martinet (22/01/2018). Informe favorable. 

 Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (24/01/2018). S’ha procedit a incorporar les 
determinacions de l’informe a l’articulat de les Normes urbanístiques del POUM.  

 Ajuntament de Riu de Cerdanya (26/01/2018). S’ha procedit a revisar les qualificacions del SNU que limiten amb el terme 
municipal de Riu de Cerdanya per tal de donar continuïtat a l’ordenació d’espais oberts prevista pel planejament territorial 
vigent.  

 ENDESA (29/01/2018). En data de tancament del document d’aprovació provisional del POUM l’Ajuntament de Bellver de 
Cerdanya no ha enviat a l’equip redactor la informació demanada. 

 Dirección General de Carreteras (23/02/2018). S’ha procedit a grafiar en els plànols d’informació i ordenació les diferents 
línies  “de uso y defensa de carreteres” de titularitat nacional, incorporant determinacions en les normes urbanístiques del 
POUM. 

 Agència Catalana de l’Aigua (26/02/2018). S’ha procedit a delimitar la zona de domini públic hidràulic,  zona de servitud, de 
flux preferent i zones inundables del riu Segre d’acord amb el SNCZI. Pel que fa a inundabilitat, el document per a aprovació 
provisional incorpora un estudi d’inundabilitat de detall dels polígons, i àmbits de planejament susceptibles de patir 
inundabilitat, que així mateix resten reflectits en les fitxes gràfiques de les normes urbanístiques. Tanmateix incorpora totes 
les determinacions en matèria d’abastament.  

 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (20/03/2018). S’ha procedit a protegir el patrimoni geològic i paleontològic a 
les normes urbanístiques i al Catàleg de béns; tanmateix, el POUM incorpora l’Estudi d’Identificació de Riscos Geológics 
(EIRG).  

 Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Lleida (OTAAA-Lleida) (20/03/2018). S’ha procedit a garantir la 
separació efectiva entre Bellver i Riu, així mateix, s’ha reduït de manera significativa el sòl d’extensió al nucli de Talló. El 
POUM suprimeix el PAU situat a l’oest del barri de la Carretera i corregeix els límits de l’espai Xarxa Natura 2000 d’acord 
amb els límits vigents.  

 Departament d’Empresa i Coneixement (27/03/2018). S’ha procedit a incorporar a les normes urbanístiques les 
determinacions relacionades amb les línies elèctriques, activitats extractives i instal·lacions d’hidrocarburs.  

 Direcció General de Comerç (05/04/2018). S’ha procedit a incorporar a les normes urbanístiques les determinacions 
relacionades amb la classificació dels establiments comercials, incorporant les dues úniques categories que, per població, 
pot tenir implantació al municipi.  

 Agència de Residus de Catalunya (11/05/2018). Informe favorable, encara que s’ha procedit a integrar en la normativa 
diverses qüestions relacionades amb la gestió de residus.  

 Parc Natural del Cadí-Moixeró. Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (20/06/2018). Informe 
favorable. 
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 Agència Catalana de l’Aigua (28/05/2019). Segon informe signat en data 23 de maig de 2019. S’ha procedit a incorporar 
les determinacions relatives a la inundabilitat. En aquest sentit s’incorpora l’estudi d’inundabilitat de detall revisat, aplicant 
cabals correctes amb la metodologia adequada per determinar les zones inundables i determinant la zona de flux preferent 
(ZFP). Als plànols d’ordenació, s’ha superposat les zones inundables amb els sectors de planejament i els nuclis afectats. 
S’ha afegit a la normativa del POUM (Capítol 4 SISTEMA HIDROGRÀFIC. CLAU HI) diverses prescripcions (art 80 i 81). 

5.3. Informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu i Aran 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Alt Pirineu, en la sessió de 19 de febrer de 2020, adopta, a reserva de la redacció que resulti de 
l’aprovació de l’acta, un acord que serà analitzat en detall a l’”informe d’al·legacions i de resposta als informes” que va annexat en 
aquest POUM per a aprovació provisional. 

5.4. Procés d’avaluació ambiental estratègica i resolució sobre la Memòria Ambiental del POUM 

En data 8 de juny de 2020 l’OTAAA-Lleida atorga la conformitat a la memòria ambiental del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Bellver de Cerdanya, amb unes condicions que seran explicades en detall al “informe d’al·legacions i de resposta als informes” que va 
annexat en aquest POUM per a aprovació provisional. 

5.5. Adequació de l'ordenació a les directrius de planejament  

El POUM de Bellver de Cerdanya, en el seu document per a l’aprovació provisional, incorpora altres determinacions normatives, entre 
les quals hi figuren les següents:  

5.5.1.Directrius generals per a una ordenació sostenible i racional 

Les determinacions i l'execució del POUM s’han previst per a permetre assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les persones, 
uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals i tecnològics. 

- El POUM prohibeix urbanitzar i edificar en zones inundables i en altres zones de risc per a la seguretat i el benestar de les 
persones, salvant les obres vinculades a la protecció i la prevenció dels riscs. 

- El POUM incorpora l’Estudi d’Inundabilitat de detall (novembre 2018 i revisat en gener de 2020 d’acord amb segon informe de 
l’ACA de 23 de maig de 2019) dels nuclis de Bellver, Riu de Santa Maria, Pedra i Farga Vella, a més de la informació extreta del 
portal SIT-EBRE (CHE), SNCZI. 

- El POUM preserva els valors paisatgístics d'interès especial, el sòl d'alt valor agrícola, el patrimoni cultural, i incorpora les 
prescripcions adequades perquè les construccions i les instal·lacions s'adaptin a l'ambient on estiguin situades o bé on s'hagin de 
construir i no comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a 
l'entorn. 

- El POUM preserva de la urbanització els terrenys de pendent superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat 
absoluta de creixement dels nuclis existents, en concret dels petits assentaments de muntanya. 

- El POUM estableix una distribució en el territori dels àmbits destinats a espais lliures i a equipaments segons criteris que en 
garanteixin la funcionalitat en benefici de l’interès general i del conjunt de la població de Bellver. 

5.5.2.Directrius per a la reducció de l’exposició davant de riscs naturals o tecnològics 

El POUM i la seva execució permet assolir uns nivells adequats de protecció enfront dels riscs naturals i tecnològics i preserva de la 
urbanització i l’edificació les zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones que, d’acord amb la normativa sectorial 
aplicable, llevat en el casos que el POUM ha previst l’execució d'obres vinculades a la protecció i la prevenció dels riscs. 

- El POUM, per a la determinació dels riscs naturals i geològics, incorpora un Estudi d’Identificació de Riscos Geológics (EIRG, 
novembre 2018) 

- L’ordenació de la implantació i la distribució dels usos en el territori per part del POUM preveu les limitacions i mesures 
necessàries per a garantir la seguretat i la salut de les persones front als riscs que es puguin derivar de les instal·lacions i 
activitats industrials i altres activitats tecnològiques. 

5.5.3.Directrius per a la reducció del risc d’inundació 

Als efectes de l’aplicació de la directriu de planejament, dins la zona inundable, que està constituïda per la llera dels rius i rieres i per 
aquelles franges de terreny vinculades a la preservació del règim de corrents i de les planes d’inundació per episodis extraordinaris, 
s'han distingit: la zona fluvial, la zona de sistema hídric i la zona inundable per episodis extraordinaris. 

- Zona fluvial: és la part de la zona inundable que inclou la llera del riu i les seves riberes i que l'instrument de planificació 
hidrològica corresponent delimita d’acord amb l’avinguda per al període de retorn de 10 anys, tenint en compte els requeriments 
hidràulics i ambientals i respectant la seva continuïtat. El POUM qualifica els terrenys inclosos en la zona fluvial com a sistema 
hidràulic i no hi pot admetre cap ús, llevat d'aquells previstos a la legislació aplicable en matèria de domini públic hidràulic. 

- Sistema hídric: La zona de sistema hídric és la part de la zona inundable que l'instrument de planificació hidrològica 
corresponent delimita d'acord amb l'avinguda per al període de retorn de 100 anys, tenint en compte els requeriments hidràulics i 
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ambientals i respectant la seva continuïtat. En la zona de sistema hídric el planejament urbanístic no admet cap nova edificació o 
construcció ni cap ús o activitat que suposi una modificació sensible del perfil natural del terreny, que pugui representar un 
obstacle al flux de l'aigua o l'alteració del règim de corrents en cas d'avinguda. Es consideren usos compatibles amb aquestes 
condicions els següents: 

 a) Els usos agraris, sense que es pugui admetre cap instal·lació o edificació, ni tampoc l'establiment d'hivernacles ni 
cap tipus de tancament de les parcel·les. 

 b) Els parcs, espais lliures, zones enjardinades i usos esportius a l'aire lliure, sense edificacions ni construccions de 
cap mena. 

 c) Els llacunatges i les estacions de bombament d'aigües residuals o potables. 

 d) L'establiment longitudinal d'infraestructures de comunicació i transport, sempre que permeti la preservació del règim 
de corrents. 

 e) La implantació d'infraestructures de serveis i canonades, degudament soterrades i protegides i sempre que es 
preservi el règim de corrents i es garanteixi la no afectabilitat a la qualitat de les aigües. 

 f) Aquells altres usos previstos per la legislació aplicable en matèria de domini públic hidràulic. 

El POUM, quan està justificat per raons de racionalitat i coherència de l'ordenació urbanística, incorpora terrenys inclosos en la 
zona de sistema hídric a sectors de sòl urbà no consolidat i de sòl urbanitzable si aquests terrenys es destinen als usos 
compatibles amb aquesta zona d'acord amb l'apartat anterior. Tanmateix, aquest règim d'usos deixa de ser d'aplicació quan el 
POUM, amb l'informe favorable de l'administració hidràulica, preveu l'execució de les obres necessàries per tal que les cotes 
definitives resultants de la urbanització compleixin les condicions de grau de risc d'inundació adequades per a la implantació de 
l'ordenació i usos establerts per l'indicat planejament. En qualsevol cas, l'execució d'aquestes obres, que no han de generar 
problemes d'inundabilitat a terrenys externs al sector, ha de constituir una càrrega d'urbanització dels àmbits d'actuació 
urbanística en els quals estiguin inclosos els terrenys. 

- Zona inundable: La zona inundable per episodis extraordinaris és la part de la zona inundable que l'instrument de planificació 
hidrològica corresponent delimita a partir de l'avinguda de període de retorn de 500 anys. En aquesta zona, atenent a les 
condicions d'inundació indicades en la delimitació establerta per la planificació hidrològica (POUP): 

 a) No admet àrees d'acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d'edificació en la part de la zona inundable per 
episodis extraordinaris en què es produeixi la condició d'inundació greu. 

 b) No admet àrees d'acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d'edificació, amb excepció de les destinades a 
usos industrials i d'emmagatzematge, en la part de la zona inundable per episodis extraordinaris en què es produeixi 
la condició d'inundació moderada. 

 c) No està subjecte a limitacions dels usos admissibles en la part de la zona inundable per episodis extraordinaris en 
què es produeixi la condició d'inundació lleu. 

 

En la zona inundable per episodis extraordinaris, el règim d'usos establert deixa de ser d'aplicació en els casos en que, amb 
l'informe favorable de l'administració hidràulica, el POUM preveu l'execució de les obres necessàries per tal que les cotes 
definitives resultants de la urbanització compleixin les condicions de grau de risc d'inundació adequades per a la implantació de 
l'ordenació i usos establerts per l'indicat planejament. En qualsevol cas, l'execució d'aquestes obres ha de constituir una càrrega 
d'urbanització dels àmbits d'actuació urbanística en els quals estiguin inclosos els terrenys. 

- Altres situacions: Les limitacions dels usos i construccions admissibles per part del planejament urbanístic que estableixen els 
apartats anteriors no s'apliquen al sòl urbà, ni a les edificacions o conjunts d'edificacions que siguin objecte de protecció pel seu 
valor històric, artístic, arquitectònic o industrial. El POUM, d'acord amb el que determini l'administració hidràulica, preveu les 
actuacions necessàries per a l'adopció de les mesures de protecció front als riscos d'inundació, així com la programació i 
execució de les obres corresponents. El planejament urbanístic general pot condicionar les actuacions de transformació dels 
usos o de reimplantació d'usos preexistents a l'execució, a càrrec de l'actuació, de les infraestructures necessàries que adeqüin 
el risc d'inundació a l'ordenació urbanística.  

El POUM subjecta al règim de fora d’ordenació les edificacions i les activitats preexistents en terrenys inclosos en la zona fluvial 
que no s’ajustin al que estableix l'apartat corresponent, sempre que no estiguin incloses en algun del supòsits previstos, així com 
les activitats de càmping preexistents, sens perjudici de la possibilitat, en aquest darrer cas, que les citades activitats de càmping 
deixin d’estar subjectes al règim de fora d'ordenació si s'executen, a càrrec de la persona interessada i prèvia obtenció de les 
autoritzacions de les administracions urbanística i hidràulica procedents, les obres necessàries per a complir les condicions de 
grau de risc d'inundació adequat. 

En el cas de llacs, llacunes, aiguamolls, embassaments i altres elements que poden comportar riscos d'inundació, l’ordenació que 
estableix el POUM té en compte aquests riscos d’acord amb els criteris previstos en els apartats anteriors, amb les especificitats 
que determini l’administració hidràulica. 
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5.5.4.Terrenys amb pendent elevada 

El POUM no altera la classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent superior al 20%, sempre que això 
no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents. A aquests efectes, el POUM en alguns casos incorpora al 
procés de transformació urbanística terrenys amb pendent superior al 20%, ja que s’acredita que el creixement dels nuclis existents no 
és possible en altres terrenys, bé perquè el municipi no disposa de terrenys amb pendent igual o inferior al 20%, bé perquè els existents 
han de ser classificats com a sòl no urbanitzable, d'acord amb els criteris legals establerts per la legislació vigent. 

No obstant, per raons de racionalitat i coherència de l'ordenació, el POUM incorpora terrenys amb pendent superior al 20% a sectors de 
planejament derivat, tenint en compte que els referits terrenys no acolliran en cap cas, cap tipus d'edificació ni d'altres actuacions que 
alterin la morfologia del relleu. En tot cas aquests terrenys no són computables als efectes del compliment dels estàndards legals 
mínims d'espais lliures públics i equipaments comunitaris. 

La identificació dels terrenys amb pendent superior al 20% s'ha dut a terme d'acord amb la cartografia oficial de l'Institut Cartogràfic i 
Geológic de Catalunya (ICGC). 

5.6. Mesures adoptades per a facilitar l'assoliment d'una mobilitat sostenible 

Cal indicar, en primer lloc, que el municipi, amb una població l’any 2017 de 1.973 habitants, no té l’obligació de prestar el servei de 
transport col·lectiu urbà de viatgers, d’acord amb allò que disposa la legislació vigent de Règim Local de Catalunya, atès que la indicada 
obligació només afecta als municipis amb una població superior a 50.000 habitants. 

En tot cas, és un dels objectius del Pla l’assoliment d’una mobilitat sostenible del municipi i, per aquest motiu, l’ordenació que es preveu 
garanteix la suficiència de les infrastructures de mobilitat per tal d’absorbir els futurs volums de mobilitat i millorar la qualitat ambiental 
interior del nucli urbà i dels creixements proposats. En aquest sentit l’estudi de mobilitat generada del POUM proposa les següents 
actuacions: 

- Pel que fa a la xarxa per a vianants es recomana desenvolupar un pla integral de mobilitat al casc antic i a la zona comercial, i 
prendre mesures orientades a pacificar tot aquest àmbit i garantir que els desplaçaments interns es realitzin a peu. Una altra 
mesura va dirigida a implantar nous aparcaments dissuasius en els límits periurbans que limitin l’accés dels vehicles privats. 

- Pel que fa a la mobilitat en bicicleta, i donat que en l’actualitat no existeix cap itinerari específic a cap dels nuclis del municipi, ni 
de connexió entre ells, ni tampoc cap tipus de senyalització vinculada a aquestes es recomana: 

- Definir una oferta de rutes i camins rurals susceptibles d’incorporar l’ús habitual de la bicicleta, especialment de 
muntanya. 

- Fomentar i donar promoció a l’ús de la bicicleta des dels allotjaments turístics, i que s’implanti nova senyalització 
vinculada a aquest ús. En aquest sentit, donat que moltes de les vies secundaries que transcorren pel municipi i 
que connecten amb els nuclis disseminats solen ser freqüentades per ciclistes, es proposa que en aquelles en 
les que es disposa de més demanda s’implantin senyals de precaució ciclistes per a incrementar la seguretat 
d’aquests. 

- Es recomana promoure amb el Consell Comarcal i els diferents agents implicats l’estudi per a la implantació d’un 
carril bici que connecti tota la Cerdanya de forma paral·lela al Riu Segre i resseguint la N-260. Es recomana que 
aquest disposi d’elements de seguretat viaria com es la segregació física de la xarxa de vehicles i que disposi 
d’il·luminació (a poder ser amb recarrega solar) per garantir la seguretat en els desplaçaments. 

- Pel que fa a la xarxa de transport públic, i d’acord amb l’increment de mobilitat generada en transport públic (876 
desplaçaments distribuïts al llarg d’un dia feiner, veure EAMG del POUM de Bellver), cal destacar l’amplia oferta d’expedicions 
que es disposa en la actualitat (22 amb Puigcerdà i 12 amb la Seu, que són els principals atractors comarcals però aquestes 
també permeten la connexió amb els municipis de la Cerdanya que es situen en l’eix de la N-260 i de la LP-4033). Aquesta oferta 
deriva en gran part de les millores realitzades al 2012 amb el Pla de Millora de del transport públic intercomarcal de la Cerdanya 
(exposades a l’apartat 3.3.2), el qual es va realitzar posteriorment a l’aprovació del POUPM i que recollia part de les propostes 
realitzades en aquest i per tant l’oferta que es va definir i de la qual es disposa en l’actualitat, ja preveia absorbir l’increment de 
demanda derivat del desenvolupament del POUM de Bellver (que es deriva del POUPM amb algunes petites variacions). En 
aquest sentit, es considera que la demanda màxima prevista en transport públic per un dia feiner tipus podrà ser absorbida de 
forma adequada per les xarxes actuals, sense provocar-hi cap impacte negatiu. No s’estableixen actuacions que puguin realitzar 
modificacions sobre la xarxa actual de transport públic, en tant que aquesta es consideri suficient per absorbir la demanda actual 
i generada. Tanmateix, cal ressenyar que es recomana millora la seguretat i la accessibilitat en la parada interurbana de Baltarga 
la qual presenta unes condicions molt millorables. 

- Pel que fa a l’estructura de la xarxa viària del nucli de Bellver, es proposa incorporar la Ronda del Pla de Talló a la xarxa viària 
local de primer ordre. D’aquesta manera el nou creixement previst sobre el Pla de Tomet romandrà ben comunicat pel bucle que 
formen el Camí de Talió, l’Av. de la Cerdanya, el Camí Ral de Sant Jaume i la Ronda del Pla de Talió. 

- Altres aspectes generals: 

o Reforçar la connectivitat entre els diferents nuclis de muntanya i l’àrea urbana de Bellver. 

o Millorar la qualitat cívica i urbana dels eixos vials de titularitat espanyola i catalana al seu pas pel nucli urbà de Bellver 

o Millorar la qualitat cívica dels eixos d’entrada als nuclis 
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o Potenciar la continuïtat de passeig i la continuïtat territorial (senders verds) dels principals eixos que relacionen els 
nuclis i la seva estructura d’equipaments i espais lliures amb els espais naturals que l’envolten. 

o Creació del nou eix d’activitats productives i de serveis. Aquesta operació, a més d’augmentar la connectivitat, es 
converteix en un veritable eix estructurador del territori.  

o Aparcament: el POUM estableix a les normes urbanístiques la previsió de peces d’aparcament en els àmbits dels 
nous sectors de creixement residencial i d’activitats productives. 

o Vianants: el POUM reconeix amb la clau XVv els vials preferents per als vianants dins del sòl urbà, i que poden 
connectar amb la xarxa de camins d’interès paisatgístic i patrimonial del terme municipal i establir un circuit d’itineraris 
de vianants que millorin la qualitat de vida i permetin gaudir del territori.  

o Teixit urbà: el POUM té la voluntat de millorar la mobilitat i vialitat interior del teixit urbà. Aquest mesura inclou 
mesures i operacions de diverses escales: 

 Afavorir el trànsit de vianants en aquells carrers més urbans que, per la seva importància com a connectors i per 
la seva significació en quant a la seva activitat, tenen vocació d’esdevenir eixos cívics 

 Definir i condicionar un vial per a permetre la millora de la vialitat general, posant en relació la carretera i els 
sectors d’activitats. 

 Solucionar la imatge de la façana del nuclis, definint un nou filtre visual entre la ciutat construïda i el paisatge del 
territori. 

 Completar la urbanització dels vials.  

 Millora d’elements viaris d’intersecció i/o rotonda. 

5.7. Justificacions al compliment del planejament territorial vigent. 

De manera particular, la present Memòria d’ordenació recull i justifica els preceptes generals i específics que el planejament de rang 
superior determina per a l’àmbit de la Cerdanya en general i per al municipi de Bellver de Cerdanya en particular: 

El PTPAPA dirigeix una part important de la seva regulació a fixar, per una banda, les estratègies urbanes que han de condicionar als 
nous creixements urbans, i per altra a la regulació del sòl no urbanitzable que ha de possibilitar la protecció efectiva del medi natural. 
Pel que fa al PDUC, planejament subsidiari del PTPAPA, a les seves Normes urbanístiques regula allò que fixaven les estratègies del 
PTPAPA i per altre manté i restringeix la zonificació del sòl no urbanitzable prevista al PTPAPA. 

 

 

Imatge 56. Assentaments urbans. Municipi de Bellver de Cerdanya. Font: PTPAPA i PDUSC. 
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El PTPAPA assignà als nuclis del municipi de Bellver de Cerdanya diverses estratègies de creixement: 

- Bellver de Cerdanya i Riu de Santa Maria: estratègia de creixement potenciat. 

- Polígon industrial de Bellver (Pla de Codina): estratègia de consolidació. 

- Baltarga: estratègia de millora i compleció. 

- Beders: estratègia de consolidació. 

- Bor: estratègia de millora i compleció. 

- Cortàs: estratègia de millora i compleció. 

- Èller: estratègia de millora i compleció. 

- Farga Vella: sense estratègia. 

- Nas: estratègia de millora i compleció. 

- Nèfol: estratègia de millora i compleció (d’acord amb PDUC) 

- Olià: estratègia de millora i compleció. 

- Ordén: estratègia de millora i compleció. 

- Pedra: estratègia de canvi d’ús i reforma (implementat amb l’article 3.3 de les NNUU del PDUC). 

- Pi: estratègia de millora i compleció. 

- Santa Eugènia: estratègia de millora i compleció. 

- Santa Magdalena: estratègia de canvi d’ús i reforma. 

- Tallò: estratègia de millora i compleció. 

- Talltendre: estratègia de millora i compleció. 

 

5.7.1.Sistema d’espais oberts 

El POUM de Bellver de Cerdanya recull la delimitació de zones en SNU prevista al PTPAPA i completada en detall pel PDUC. En 
aquest sentit, s’ha considerat adient mantenir el codi alfanumèric de les qualificacions de SNU d’acord amb les previstes al TR-POUPM 
de la Cerdanya amb l’objectiu de garantir la lectura coherent del sistema d’espais oberts del conjunt dels municipis de la comarca.  

El POUM de Bellver recull l’equivalència de qualificacions entre Sòl de Protecció especial de valor natural i connexió respecte als sòls 
de protecció especial específica del paisatge (clau 95a) i de protecció especial ecológico-paisatgística (clau 95b) delimitats al PDUC 
amb més detall.  

PTPAPA PDUC i POUM Bellver de Cerdanya Claus 

Sòl de protecció preventiva Sòl de protecció preventiva 91 

Sòl de protecció territorial Sòl de protecció territorial 92 

Sòl de protecció especial de valor natural i connexió Sòl de protecció especial de valor natural i connexió 93 

Sòl de protecció especial d'alt valor agrícola Sòl de protecció especial d'alt valor agrícola 94 

Sòl de protecció especial de valor natural i connexió Sòl de protecció especial específica del paisatge 95a 

Sòl de protecció especial de valor natural i connexió Sòl de protecció especial ecològico-paisatgística 95b 

Espais PEIN i Xarxa Natura 2000 Espais PEIN i Xarxa Natura 2000 96 

Quadre 16. Comparativa qualificacions del SNU 

 

El POUM delimita com a sòls de protecció especial (conjunt de zones en sòl no urbanitzable que contingui restriccions als usos genèrics 
admesos en sòl no urbanitzable per l’article 47 de la Llei d’urbanisme per raons de protecció ambiental) els sòls definits amb les claus 
93, 94, 95a, 95b i 96, que resulten en un total de 8.391 Ha, reservant com a sòls de protecció especial una xifra superior a les 7.244,28 
Ha previstes com a sòl de protecció pel PTPAPA (un increment dels sòls protegits d’un 15,8%). 

5.7.2. Bellver de Cerdanya 

El PTPAPA assigna al nucli urbà de Bellver-Riu de Santa Maria una estratègia de creixement potenciat d’acord amb la seva condició de 
polaritat comarcal i han d’acollir el potencial creixement d’aquesta unitat de planificació. Bellver té espai suficient per a créixer en 
direcció ponent i sud, essent important no estendre’s cap a la banda nord de la carretera per no distorsionar-ne el funcionament. 
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D’acord amb el PTPAPA, “els plans d’ordenació urbanística municipal corresponents hauran de fer majors previsions de sòl de 
desenvolupament urbanístic que les que resulten de considerar estrictament les seves necessitats internes”.  

 

Imatge 57. Estratègia territorial al nucli urbà de Bellver-Riu de Santa Maria-Talló. Font: PTPAPA-PDUC 

Encara que el PDUC no fixa cap proporcionalitat al respecte en el càlcul de màxima extensió admissible en l’estratègia de creixement 
potenciat, la xifra es manté del tot ajustada a les necessitats reals previstes per l’Ajuntament per als propers anys.  

En tot cas, els nous sòls d’extensió (SUNC, SUD i SUND) suposen aproximadament el 27,8% sòl urbà existent, assenyalant que una 
part significativa d’aquests sòl estarà definit com a reserva de sòl destinada a sistema d’espais lliures i equipaments estructurants i 
centrals. 

En aquest sentit els nous creixements proposats al nucli de Bellver s’ajusten també a les determinacions fixades pel planejament 
territorial vigent en quant a la implantació de nous usos que puguin reduir la dependència al monocultiu desproporcionat de segones 
residències. Gairebé tots els sectors de sòl urbanitzable amb ús residencial plantegen models urbans compactes basats en un model 
d’edificació respectuós amb l’entorn urbà i natural, fent més viable el complex procés d’adaptació de les reserves d’habitatge protegit 
que a altres tipologies de menor densitat.  

D’altra banda, dins d’aquest sectors es contempla la possibilitat de permetre l’ús hoteler com activitat econòmica compatible amb l’ús 
d’habitatge i que permetria dotar al municipi d’eines clau per poder contribuir a la desestacionalització de l’oferta, basada fins al 
moment, en gran part, a les activitats associades a la neu. En aquest sentit, l’oferta hotelera que es planteja dins del nou creixement del 
nucli urbà de Bellver busca convertir-se en el punt de referència de l’allotjament temporal de qualitat de la comarca. 

El document del POUM per a l’aprovació provisional justifica la necessitat d’entendre com a polaritat funcional urbana la unitat territorial 
articulada pels nuclis de Bellver de Cerdanya, Talló i Riu de Santa Maria. D’acord amb això, el nucli de Talló –com a indret a on es 
concentren les reserves de sostre transferit des del nucli de Pedra per ordre del PDUC–, pot assumir una major participació en 
l’assignació de sostre que la que permetria l’estratègia de millora i compleció prevista pel PTPAPA. En tot cas, el POUM garanteix el 
manteniment del separador urbà entre Talló, Riu de Santa Maria i el nucli de Bellver en els termes exposats, així mateix, pel 
planejament territorial vigent.  

5.7.3.Pla de Codina, Polígon industrial de Bellver. 

El PTPAPA fixa l’estratègia de consolidació del sòl industrial prevista al planejament vigent en un àmbit pendent d’urbanitzar i edificar. 
En aquest sentit, el POUM delimita un pla de millora urbana que haurà de desenvolupar un planejament derivat per tal de garantir les 
cessions i urbanitzacions del sòl, i amb l’objecte d’introduir nous usos d’activitat terciària i de serveis. Cal assenyalar que al municipi de 
Prullans s’ha delimitat, dins del TR-POUPM Cerdanya un sector de SUD que, juntament amb el sòl de Pla de Codina hauria de 
permetre, en un futur, desenvolupar una important peça d’activitat economica al mig de l’eix Puigcerdà-la Seu d’Urgell. 

El POUM incorpora, en el document per a la seva aprovació provisional, nous usos terciaris i de serveis (clau TER) amb l’objectiu de 
diversificar l’oferta de sòl destinat a activitat econòmica territorial.  

5.7.4.Baltarga 

Pel que fa al nucli urbà de Baltarga, l’estratègia que estableix el PTPAPA és la millora i compleció. Aquesta estratègia s’assigna a 
aquells nuclis que per la seva petita dimensió no tenen capacitat per estructurar extensions urbanes, que no disposen de sòl físicament 
per a la seva extensió o que tenen un baix nivell d’accessibilitat. De manera general, l’extensió que es proposi per a Baltarga només es 
pot classificar com a sòl urbà i s’haurà de definir de forma precisa l’ordenació de les edificacions proposades.  

El POUM delimita un PMU discontinu en sòl urbà no consolidat amb una extensió equivalent al 14,65% del sòl urbà consolidat, amb 
habitatge de tipologia ceretana (clau R1), amb una densitat de 30 hab/ha i donant continuïtat al teixit urbà del nucli.  
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5.7.5.Beders. 

El PTPAPA fixa l’estratègia de consolidació de la Urbanització de Beders prevista al planejament vigent, i d’acord amb això, el POUM 
no preveu cap nova extensió.  

Tanmateix delimita el PAU-BED-1 (SUC) a l’àmbit de la urbanització amb l’objectiu de garantir la cessió dels sòls pendents del 
planejament vigent, mitjançant la definició d’una junta de conservació. A l’àmbit sud del nucli el POUM delimita un PMU que té per 
objecte obtenir un espai lliure de protecció al voltant de l’ermita i ressoldre els accessos pel sud del nucli.  

Els sòls d’extensió previstos pel POUM en sòl urbà no consolidat representen el 3% del sòl urbà consolidat, amb tipologies d’habitatge 
ceretana (clau R2) a l’entorn de l’ermita, amb una densitat de 36 hab/ha.  

5.7.6. Bor. 

El PTPAPA fixa al nucli de Bor l’estratègia de millora i compleció, i els sòls d’extensió s’han de classificar com a sòl urbà i i han de 
definir l’ordenació de forma precisa. 

El document del POUM per a la seva aprovació provisional recupera el PMU previst al document d’avanç de pla amb l’objectiu de 
ressoldre els greus problemes de mobilitat al nucli; així mateix, es delimiten dos PAU a la banda de ponent del nucli en sòls que tenien 
la categoria de sòl urbà directe al planejament vigent i que no han estat  desenvolupats. El POUM garanteix igualment el manteniment 
del separador urbà respecte al nucli de Pedra.  

Els sòls d’extensió previstos pel POUM en sòl urbà no consolidat (PMU) representen el 8,3% del sòl urbà consolidat, amb habitatge de 
tipologia ceretana (clau R2) amb una densitat de 27 hab/ha. 

5.7.7.Cortàs. 

El PTPAPA fixa al nucli de Cortàs l’estratègia de millora i compleció i els sòls d’extensió s’han de classificar com a sòl urbà i han de 
definir l’ordenació de forma precisa. 

Els sòls d’extensió previstos pel POUM en sòl urbà no consolidat (PAU) procedeixen de sòls previstos al planejament anterior no 
desenvolupats i representen el 16,7%  del sòl urbà consolidat, amb habitatge de tipologia ceretana, amb una densitat de 20,6 hab/ha i 
donant continuïtat al teixit urbà del nucli.  

5.7.8.Éller. 

El PTPAPA fixa al nucli de Éller l’estratègia de millora i compleció i els sòls d’extensió s’han de classificar com a sòl urbà i han de definir 
l’ordenació de forma precisa. 

El POUM no preveu nous sòls d’extensió, però delimita un àmbit provinent del planejament anterior en sòl urbà no consolidat (PAU) que 
representa el 4,4% del sòl urbà consolidat, amb habitatge de tipologia ceretana, una densitat de 35,9 hab/ha i donant continuïtat al teixit 
urbà del nucli.  

5.7.9. Farga Vella. 

Pel que fa al nucli urbà de Farga Vella, el PTPAPA no assignà cap estratègia. En aquest sentit, el POUM de Bellver, per a la seva 
aprovació provisional, recull les determinacions de l’informe tècnic de la CTULL al document d’avanç de POUM i delimita un àmbit de 
PAU en SUNC amb l’objectiu de garantir la cessió dels sòls pendents del planejament vigent, i sense preveure l’extensió del sòl.  

5.7.10. Nas. 

El PTPAPA fixa al nucli de Nas l’estratègia de millora i compleció i els sòls d’extensió s’han de classificar com a sòl urbà i han de definir 
l’ordenació de forma precisa. 

El POUM no preveu nous sòls d’extensió. En tot cas el POUM delimita un PAU provinent del planejament anterior i amb projecte de 
reparcel·lació aprovat definitivament (20 de maig de 2009) en sòl urbà consolidat. El document d’aprovació provisional, atenent a 
l’al·legació de la propietat, i amb el consens de l’Ajuntament recull una nova ordenació interna motivada per la necessitat de reduir 
l’elevat potencial d’habitatges previst al planejament derivat vigent, i que suposa en la nova proposta reduir de 56 a 30 el nombre màxim 
d’habitatges. En tot cas, l’àmbit de PAU en SUNC representa el 57,7% del sòl urbà consolidat, i compta amb habitatge de tipologia 
ceretana, una densitat que s’ha reduït de les 34,4 hab/ha a les 18,3 hab/ha de la nova proposta, i donant continuïtat al teixit urbà del 
nucli.  

5.7.11. Nèfol 

Pel que fa al nucli urbà de Nèfol, el PDUC defineix l’estratègia de millora i compleció, corregint l’errada del PTPAPA que no va assignar 
al nucli cap estratègia de creixement. En aquest sentit, els sòls d’extensió s’han de classificar com a sòl urbà i han de definir l’ordenació 
de forma precisa. 

El POUM delimita un PMU amb l’objectiu de garantir un mínim de sòl d’extensió per al futur. Aquest nou sòl d’extensió (PMU) en sòl 
urbà no consolidat representa el 17,7% del sòl urbà consolidat, amb habitatge de baixa densitat (clau R1) amb una densitat de 14 
hab/ha i donant continuïtat al teixit urbà del nucli.   
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5.7.12. Olià. 

El PTPAPA fixa al nucli d’Olià l’estratègia de millora i compleció i els sòls d’extensió s’han de classificar com a sòl urbà i han de definir 
l’ordenació de forma precisa. 

Els sòls d’extensió previstos pel POUM (PAU) en sòl urbà no consolidat representen el 14,2% del sòl urbà consolidat, amb habitatge de 
tipologia ceretana, amb una densitat de 23 hab/ha i donant continuïtat al teixit urbà del nucli.   

5.7.13. Ordèn. 

El PTPAPA fixa al nucli d’Ordèn l’estratègia de millora i compleció i els sòls d’extensió s’han de classificar com a sòl urbà i han de 
definir l’ordenació de forma precisa. 

El document per a aprovació provisional del POUM ha revisat l’ordenació del sòl urbà no consolidat, ampliant els PAU previstos al 
document d’aprovació inicial en sòl urbà previst pel planejament vigent i no desenvolupats, i delimitant un nou àmbit de PAU per tal 
d’obtenir una important reserva de sòl per a espais lliures en l’entrada al nucli.  

Els àmbits de PAU definits pel POUM en sòl urbà no consolidat (PAU) representen el 91% del sòl urbà consolidat, amb habitatge de 
tipologia ceretana, amb una densitat mitja de 20 hab/ha i donant continuïtat al teixit urbà del nucli. Aquest és un dels clars exemples de 
la funció del POUM, de revisar les condicions del planejament anterior i poder garantir, amb la revisió, l’obtenció de sòl públic per a 
espais lliures i reduir els elevats potencials del planejament vigent. Cal assenyalar, una vegada més, que 3 dels 4 sòls d’extensió dels 
PAU no són de nova creació, i corresponen a sòls urbans així classificats pel planejament vigent i que no han estat desenvolupats.  

5.7.14. Pedra. 

Pel que fa al nucli de Pedra, l’estratègia que estableix el PTPAPA és la de reforma i canvi d’ús. Tanmateix, el PDUC, a l’article 3.3 de 
les seves NNUU estableix la desclassificació de sòl d’extensió i la transferència de l’elevat aprofitament privat a una nova localització en 
un nucli més adient. En aquest sentit el POUM classifica com a SNU els àmbits de Pedra amb la qualificació de SNU determinada pel 
planejament territorial vigent. La transferència d’aprofitament se situa en 2 PMU al nucli de Talló.  

 
Imatge 58. Àmbits a desclassificar i transferir aprofitament del nucli de Pedra. Font: PDUC 

El POUM preveu un PAU en SUNC a partir de sòl urbà previst ple planejament vigent i no desenvolupat que representa el 26% del sòl 
urbà consolidat, amb habitatge de tipologia ceretana, amb una densitat de 34 hab/ha i donant continuïtat al teixit urbà del nucli.  

5.7.15. Pi. 

El PTPAPA fixa al nucli de Pi l’estratègia de millora i compleció i els sòls d’extensió s’han de classificar com a sòl urbà i han de definir 
l’ordenació de forma precisa. 

Els sòls d’extensió previstos pel POUM en sòl urbà no consolidat (PMU) representen el 11,2% del sòl urbà consolidat, amb habitatge de 
tipologia ceretana (clau R2), amb densitats de 34 hab/ha i donant continuïtat al teixit urbà del nucli. Cal assenyalar que el POUM 
delimita dins de PAU en SUNC sòl previst al planejament vigent que no ha estat desenvolupat.  

5.7.16. Santa Eugènia. 

El PTPAPA fixa al nucli deSanta Eugènia l’estratègia de millora i compleció i els sòls d’extensió s’han de classificar com a sòl urbà i han 
de definir l’ordenació de forma precisa. El POUM no preveu cap tipus de nova actuació urbanística ni extensió del creixement, tant al 
document d’avanç de pla com al document per a la seva aprovació inicial ni provisional.  



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya 

Memòria descriptiva: Informació i ordenació                                                                                            Document per a Aprovació provisional_Juliol de 2020 

 95 

 

5.7.17.Santa Magdalena. 

Pel que fa al nucli urbà de Santa Magdalena, l’estratègia que estableix el PTPAPA és el de reforma i canvi d’ús. Com a criteris, el 
PTPAPA preveu que es tinguin en compte els següents punts: 

- Diversificar l’economia de la comarca amb la introducció de noves activitats productives. 

- Alentir el ritme de construcció d’habitatge destinat a segona residència i adoptar tipologies més intensives en el consum de sòl. 

- Consolidar el sector turístic mitjançant l’augment de sòl destinat a l’activitat hotelera i la ubicació de nous equipaments turístics. 

- Mantenir els trets bàsics de les tipologies de muntanya que contribueixen a preservar l’especificitat del paisatge de la Cerdanya. 

- Gestionar convenientment els jaciments arqueològics. 

El POUM considera justificat preveure una reserva de sòl per a l’extensió d’un dels nuclis més consolidats i amb potencials assolits. En 
aquest sentit, els sòls d’extensió previstos pel POUM en sòl urbà no consolidat (PMU) representen el 9,5% del sòl urbà consolidat, amb 
habitatge de tipologia ceretana de baixa densitat (clau R1) ajustada al les qualificacions de la resta del nucli, amb una densitat mitja de 
14,2 hab/ha i donant continuïtat al teixit urbà existent.  

5.7.18. Tallò. 

Encara que el PTPAPA assigna al nucli de Talló una estratègia de millora i compleció, el POUM considera justificat que participi de part 
de l’estratègia de creixement potenciat assignat al nucli veí de Bellver. Tanmateix s’ha de tenir en compte que Talló ha esdevingut el 
nucli a on, per consens entre Ajuntament, propietat i Departament de Territori i Sostenibilitat, s’ha transferit el total de l’aprofitament 
privat provinent de Pedra, d’acord amb les determinacions del PDUC.  

Cal destacar així mateix que el document per aprovació provisional del POUM ha reduït el potencial en sòl i nombre d’habitatges de la 
resta de sectors definits en aquest nucli per tal d’ajustar l’estratègia del nucli a la determinada pel PTPAPA.  

Si els sòls d’extensió previstos al document d’aprovació inicial del POUM en sòl urbà no consolidat (PMU) representaven el 94,84% del 
sòl urbà consolidat, a la nova proposta del document per a aprovació provisional representen el 52%, amb habitatge de tipologia 
ceretana (clau R2), amb densitat mitja de 28 hab/ha i donant continuïtat al teixit urbà del nucli. El fet que els sòls d’extensió previstos pel 
POUM assoleixin aquesta rellevància front al sòl urbà de llicència directa existent constitueix un fet puntual al municipi, i per aquest 
motiu és justifica la necessitat per la qual l’estratègia de Talló mantingui l’estratègia de millora i compleció però integrada dins el context 
de la polaritat funcional de Bellver.  

5.7.19. Talltendre 

El PTPAPA fixa al nucli de Talltendre l’estratègia de millora i compleció i els sòls d’extensió s’han de classificar com a sòl urbà i han de 
definir l’ordenació de forma precisa. 

Els sòls d’extensió previstos pel POUM en sòl urbà no consolidat (PMU) representen el 59,8% del sòl urbà consolidat, amb habitatge de 
tipologia de baixa densitat (clau R1), amb una densitat de 8 hab/ha i donant continuïtat al teixit urbà del nucli. Cal assenyalar que 
aquests sòls d’extensió no són de nova creació, i corresponen a sòls urbans així classificats pel planejament vigent i que no han estat 
desenvolupats.  
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6. PROPOSTA D’ORDENACIÓ DEL SÒL. 

La proposta d’ordenació del document del POUM per a la seva aprovació provisional guarda correspondència directa amb totes i 
cadascuna de les fases prèvies de planejament, des de l’any 2005, moment en el qual Bellver de Cerdanya formava part del POUPM de 
la Cerdanya, i per descomptat respecte de la proposta d’avanç de pla (2012), i d’aprovació inicial (2017), incorporant les determinacions 
i prescripcions dels suggeriments i informes prescriptius emesos en cadascuna de les fases de la tramitació.  

Com aspectes clau que el POUM assoleix amb el model d’ordenació previst tenim que cal: 

- Prioritzar la compleció i consolidació del sòl urbà de llicència directa pendent d’edificar dels nuclis de muntanya i que suposa un 
elevat potencial en sostre i nombre d’habitatges de tot el sòl del municipi. 

- Garantir que els polígons de gestió i sectors de de sòl urbà i urbanitzables contribueixin a millorar la mobilitat estructural de 
determinats àmbits dels nuclis, incidint en la cessió i urbanització d’aquells sòls qualificats com a sistema viari, però també 
d’espais lliures i d’equipaments, sistemes aquests que han de contribuir a millorar la cohesió i qualitat de vida de la comunitat. 

- Fer compatible la protecció del patrimoni arquitectònic, cultural i etnogràfic dels nuclis i medi rural amb nous usos com el hoteler i 
noves modalitats d’allotjament que permetin reduir la dependència a les segones residències i tenir una millora i més gran oferta 
d’establiments molt més sensibles amb el context social i l’economia local del territori. 

- Garantir la disponibilitat de sòl per activitat econòmica amb usos terciaris i de serveis que permeti diversificar l’oferta productiva 
del territori i que Bellver pugui esdevenir en una polaritat funcional a gran escala.  

- Garantir la compleció i consolidació progressiva i racional dels nuclis de muntanya reservant sòls per a sistemes d’espais lliures i 
d’equipaments ajustats a les dimensions i necessitats reals de la població. 

6.1. Règim de sòl i àmbits d’actuació.  

Tal com determina la llei d’urbanisme el POUM de Bellver de Cerdanya estableix la divisió del sòl del terme municipal en sòl urbà, sòl 
urbanitzable i sòl no urbanitzable. 

El sòl urbà està format pel teixit consolidat i en procés de consolidació, i el POUM delimita polígons d’actuació urbanística (PAU) i 
sectors de millora urbana (PMU) amb l’objectiu de millorar l’ordenació del sòl previst al planejament anterior, completar la trama urbana i 
obtenir els sòls per a sistemes viari, d’espais lliures i d’equipaments previstos i/o nous que han de garantir la millora de la qualitat de 
vida dels diferents nuclis que integren el sistema d’assentaments de Bellver de Cerdanya.  

Pel que fa al sòl urbanitzable, el POUM delimita àmbits amb marcat caràcter estratègic al límit de llevant i sud del nucli de Bellver, 
donant estricte compliment a les determinacions del PTPAPA i PDUC en quant a l’estratègia de creixement potenciat. El POUM delimita 
els PPU-BEL-1 i PPU-BEL-2, i dos àmbits més de sòl urbanitzable no delimitat (SUND) com a reserva estratègica per al futur amb 
tipologies de baixa densitat seguint el model existent en aquesta banda del nucli. Aquests sectors preveuen unes càrregues per a 
sistemes d’espais lliures i equipaments significatives i en benefici de l’interès general. En tot cas, la memòria social d’aquest POUM 
recull les determinacions sobre l’accès a l’habitatge assequible.  

El sòl no urbanitzable del municipi representa el 98,21% del sòl del municipi (segons MUC 10.122 Ha o 101,22 km2) i el POUM té per 
objecte garantir la protecció dels sòls amb valors ecològics, paisatgístics i ambientals d’acord amb les determinacions sobre espais 
oberts del planejament territorial vigent.  

 

Aprovació 
provisional 
(2020)_Règim de sòl 

    Superfície Superfície per categoria per municipi 

    (m2) (Ha) % % 

Sòl Urbà 

Consolidat 
Directe 1.323.550,00 132,36 78,4 

1,67 

PAU 89.668,00 8,97 5,31 

No consolidat 
PAU 122.540,00 12,25 7,26 

PMU 151.383,00 15,14 8,97 

TOTAL   1.687.141,00 168,71 100,00 
              

Sòl Urbanitzable 

Delimitat SUD 68.889,00 6,89 55,27 

0,12 No delimitat SUND 55.760,00 5,58 44,73 

TOTAL   124.649,00 12,46 100,00 
              

Sòl No Urbanitzable   SNU 99.410.210,00 9.941,02 100,00 98,21 
              

    Total 101.222.000,00 10.122,20   100,00 
 

Quadre 17. Classificació del sòl prevista al document d’aprovació provisional del POUM de Bellver de Cerdanya. 
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6.2. Análisi de l’ordenació urbanística per nuclis urbans 

El municipi de Bellver de Cerdanya disposa d’una gran extensió i està integrat per un àrea urbana que concentra la major part dels 
serveis (àrea de Bellver) i 17 nuclis de muntanya de petita dimensió. El sistema d’assentaments del municipi obliga a exposar l’anàlisi 
de l’ordenació per nuclis, analitzant als punts 6.4.2 i 6.4.3 d’aquesta memòria l’acompliment dels estàndards urbanístics d’espais lliures i 
d’equipaments, com les xifres resultants dels àmbits delimitats en sòl urbà (consolidat i no consolidat), en sòl urbanitzable (delimitat i no 
delimitat) i en sòl no urbanitzable. 

L’anàlisi de l’ordenació per nucli anirà acompanyat d’una explicació dels canvis incorporats respecte de l’ordenació prevista en el 
document d’aprovació inicial de l’any 2017. 

6.2.1. Baltarga 

El sòl urbà consolidat. El nucli de Baltarga té una superfície total de sòl urbà consolidat (no inclòs en PAU ni PMU) de 54.121 m2, i 
pràcticament ha exhaurit el potencial previst al planejament vigent. El nombre màxim d’habitatges potencials en sòl urbà de llicència 
directa és de 155 habitatges que dóna una densitat de 28,64 hab/Ha i un sostre de 30.798 m2. El sòl públic representa el 37% del sòl 
urbà, en gran mida per la xarxa viaria (26%) i una petita reserva de sòl per a espais lliures (7%) i d’equipaments (3%), aquests darrers 
situats a l’extrem de llevant del nucli i encara pendent d’edificar.  

 

 

Imatge 59. Baltarga. Qualificacions del sòl urbà i urbanitzable. POUM Aprovació provisional  

 

El sòl urbà no consolidat. El POUM delimita el PMU-BAL-1 d’àmbits discontinus en SUNC a l’oest i centre del nucli de Baltarga amb 
l’objectiu de garantir l’extensió del teixit urbà amb habitatge de tipologia ceretana i reservar sòl per a espais lliures de protecció a la N-
260R i a la zona central a l’àmbit de l’església. El sector té una superfície de 7.927 m2, i el sòl públic representa el 47% del sector 
(26,4% per a espais lliures i 20,6% per a xarxa viària). El sòl d’aprofitament privat representa el 53% del sector i preveu un màxim de 24 
habitatges i una densitat de 30 hab/Ha, i una edificabilitat de 4.200 m2 de sostre d’acord amb la clau R2 (zona de desenvolupament 
residencial de tipologia ceretana). Aquest sector preveu la reserva d’habitatge protegit d’acord amb la legislació urbanística vigent. 
L’agenda del POUM preveu el desenvolupament d’aquest sector dins del primer sexenni. Els sòls d’extensió ocupen sol no urbanitzable 
qualificat com a sòl de protecció preventiva (clau 91), no afectant sòls de protecció especial definits pel planejament territorial vigent.  

6.2.2.Beders 

El sòl urbà consolidat. El nucli de Beders està format pel conjunt d’habitatges situats al voltant de Mas Martí i de l’ermita de Beders, i 
per la Urbanització de Beders ja recollida al planejament vigent i que el POUM integra dins del règim de sòl urbà de llicència directa en 
els càlculs, i encara que resti integrada dins d’un PAU que tè per objecte establir una junta de conservació. D’aquesta manera, el sòl 
urbà consolidat (no inclòs dins de PAU ni PMU) representa una extensió de 99.224 m2, un potencial de 99 habitatges (66 habitatges a 
la Urbanització de Beders i 33 al sud del nucli) i una densitat de 35 hab/ha a l’àmbit de Mas Martí i de 7,36 hab/ha a l’àmbit de la 
Urbanització de Beders. El sòl públic representa el 39,68% del total del sòl urbà consolidat, inclosa la Urbanització Beders (9,4% per a 
espais lliures, 26,51% per a xarxa viària i 3,77% per a equipaments).  

El POUM delimita l’àmbit de la Urbanització de Beders dins d’un PAU (PAU-BED-1) en sòl urbà consolidat amb l’objectiu d’acabar la 
urbanització i cedir a l’Ajuntament els sòls pendents per a sistemes i garantir la conservació de les obres d’urbanització mitjançant 
l’establiment d’una Junta. El PAU-BED-1 té una superfície de 89.668 m2 i qualifica com a sistemes el 41% de l’àmbit (10% espais 
lliures, 27% xarxa viaria, 4% equipaments) i com a sòl privat el 59% restant amb subzona de tipologia d’habitatge unifamiliar aïllat (clau 
32-1).  

Aquest PAU-BED-1 preveu un total de 66 habitages potencials, una densitat màxima de 7,36 hab/ha i una edificabilitat de 0,35 
m2st/m2sòl i un sostre màxim de 31.754 m2.  
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Imatge 60. Beders. Qualificacions del sòl urbà i urbanitzable. POUM Aprovació provisional 

 

El sòl urbà no consolidat. El POUM delimita un àmbit en sòl urbà no consolidat, el PMU-BED-1, a l’àmbit de l’ermita de Santa Cecília 
de Beders. El sector limita al nord i a l'est amb l'àmbit del Mas Martí i la resta amb sòl no urbanitzable. 

El PMU-BED-1 (SUNC) té per objecte completar la part sud del nucli de Beders incorporant la cessió i urbanització d’espai lliure a 
l'entorn de l’ermita de Santa Cecília. Aquest sector té una superfície de 3.048 m2 i qualifica com a sistemes el 40,7% de l’àmbit (29,4% 
espais lliures i 11,4% xarxa viaria) i com a sòl privat el 59,3% restant amb zona de desenvolupament residencial de tipologia ceretana 
(clau R2). Aquest PMU preveu un total de 11 habitages potencials, una densitat màxima de 36 habs/ha, una edificabilitat de 0,59 
m2st/m2sòl i un sostre màxim de 1.806 m2. Aquest sector preveu reserva d’HPP. L’agenda del POUM preveu el desenvolupament 
d’aquest sector dins del segon sexenni. Aquest PMU ocupa sol no urbanitzable qualificat com a sòl d’alt valor agrícola (clau 94), 
afectant en aquest sentit part d’una parcel·la qualificada com a sòl de protecció especial pel planejament territorial vigent. El POUM 
justifica la idoneïtat de la proposta en base a qué es dóna continuïtat a la trama existent i es garanteix la compleció del nucli per la 
banda sud i l’obtenció d’una reserva de sòl vinculant per a espai llure de protecció al voltant de l’ermita de Santa Cecília i al sòl no 
urbanitzable.  

6.2.3.Bellver de Cerdanya 

El sòl urbà consolidat. El nucli de Bellver de Cerdanya és la segona polaritat urbana de la comarca darrera Puigcerdà, i el PTPAPA li 
assigna l’estratègia de creixement potenciat. El sòl urbà consolidat (no inclòs dins de PAU ni PMU) representa una extensió de 520.064 
m2, un potencial de 2.388 habitatges i una densitat de 46 hab/ha. El sòl públic representa el 45,08% del total del sòl urbà consolidat 
(d’entre els quals 9,59% espais lliures, 29,5% xarxa viària i 5,7% equipaments) i el sòl privat el 54,92% restant. El POUM determina la 
següent qualificació el sòl urbà: 8,8% casc antic i alineació a vial (claus 11 i 12), 17,36% d’ordenació ceretana (claus 21 i 22), 13,07% 
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d’edificació residencial plurifamiliar (clau 31 i subzones de Pla de Tomet) i 14,95% d’edificació residencial unifamiliar (clau 32 i subzones 
de Pla de Tomet). L’edificabilitat total és de 0,61 m2st/m2 sòl i el nucli concentra un sostre màxim de 319.792 m2.  

El POUM no delimita cap PAU en sòl urbà consolidat.  

El document del POUM per a aprovació provisional incorpora dins el règim del sòl urbà consolidat l’àmbit del PPU-4 previst pel 
planejament vigent situat al nord del nucli donat que s’està urbanitzant en l’actualitat. En aquest sentit, s’incorpora al potencial del sòl 
urbà una superfície de 26.871 m2, dels quals un 41% són sistemes urbanístics (12% espais lliures, 20% xarxa viaria i 9% equipaments), 
un 59% sòl d’aprofitament privat amb 96 habitatges de nova tipologia ceretana (clau 22) i un sostre màxim de 12.727 m2.  

El document per a aprovació provisional del POUM, per tal de garantir l’acompliment dels estàndards d’espais lliures que determina la 
legislació urbanística vigent i d’acord amb l’estratègia de l’Ajuntament de convertir Monterròs en un actiu natural al servei del 
desenvolupament de l’economia local, qualifica com a sistema d’espais lliures dins el règim del sòl no urbanitzable (SNU) la parcel·la de 
titularitat municipal situada a Monterrós i que permetrà definir una important reserva d’espais lliures al municipi, juntament amb les 
reserves d’espais lliures dels polígons de gestió i sectors de desenvolupament veïns. En tot cas, aquests sòls hauran de tenir la mínima 
urbanització, garantint la conservació de la coberta actual dels sòls qualificats pel PDUC com a sòls de protecció específica del paisatge 
(clau 95-a del POUM).  

 

Imatge 61. Vista de l’àmbit de Monterrós i encaix amb l’estructura d’espais lliures del nucli de Bellver. 
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 Imatge 62. Bellver de Cerdanya. Qualificacions del sòl urbà i urbanitzable. POUM Aprovació provisional 

 

El sòl urbà no consolidat i el sòl urbnaitzable. El POUM delimita al nucli de Bellver un total de 3 PAU en sòl urbà no consolidat 
(SUNC), 2 sectors de sòl urbanitzable delimitat (SUD) i 2 sectors de sòl urbanitzable no delimitat (SUND). Pel que fa als PAU, tots ells 
procedeixen del planejament anterior. Pel que fa als sectors de SUD, tots dos són de nova delimitació: el PPU-BEL-1, ha estat delimitat 
i revisat pel POUM (des de l’avanç de pla), i el PPU-BEL-2, d’acord amb Informe de la CTU de 19 de febrer de 2020, ha estat passat de 
PAU a PPU i ha estat igualment delimitat en les diferents fases del POUM. 

El PAU-BEL-1 (SUNC), comprèn els terrenys classificats pel planejament anterior com a sòl urbà (UA-Camí del Bac) i no 
desenvolupada situats al carrer del Cadí número 34 del casc antic de Bellver i limita a nord amb sistema d'espais lliures (clau VP); 
Aquest PAU té per objecte cedir sòl per a espais lliures i una extensió de 333 m2, dels quals el 52,6% és qualificat com a sistema 
d’espais lliures i el 47,4% restant com a sòl d’aprofitament privat (clau 11). Aquest PAU preveu un total de 3 habitages potencials, una 
densitat màxima de 90 habs/ha, una edificabilitat de 0,95 m2st/m2sòl i un sostre màxim de 316 m2. 

El PAU-BEL-2 (SUNC) comprèn els terrenys situats a ponent del nucli de Bellver (Barri del Castell). El sector limita al nord amb 
equipament, a l'est amb el carrer d'Urgell, pel sud amb el carrer de la Font dels Cucs i a l'oest amb el sòl no urbanitzable. Aquest àmbit 
procedeix d’una antiga unitat d’actuació no desenvolupada (UA2) i té per objecte la cessió i urbanització de vialitat i d’espais lliures 
estructurants. El document d’aprovació provisional redueix significativament el seu àmbit i ajusta l’ordenació interna respecte de la 
proposta contemplada al document d’aprovació inicial. L’àmbit té una superfície de 13.316 m2 i qualifica com a sistemes el 66% de 
l’àmbit (32,8% espais lliures, 23,6% xarxa viària i 9,6% equipaments) i com a sòl privat el 34% restant amb zona de nova tipologia 
ceretana (clau 22). Aquest PAU-BEL-2 preveu un total de 22 habitages potencials, una densitat màxima de 16,5 habs/ha i una 
edificabilitat de 0,34 m2st/m2sòl i un sostre màxim de 4.522 m2. L’agenda preveu la seva execució al tercer sexenni. 

El PAU-BEL-3 (SUNC) limita al nord amb la part posterior de les edificacions de la plaça de Sant Roc, a l'est amb el teixit urbà del carrer 
Rufastes, pel sud amb el carrer Zulueta i a l'oest amb les edificacions amb façana al carrer Sant Antoni. Aquest àmbit procedeix d’una 
antiga unitat d’actuació no desenvolupada (UA3) i  té per objecte l’obertura del carrer d’Ernest Rufastes fins al carrer Francesc Macià. 
L’àmbit té una superfície de 4.217 m2 i qualifica com a sistemes el 47,1% de l’àmbit (47,1% xarxa viària del qual un 22,95% per a 
aparcament) i com a sòl privat el 52,9% restant amb subzona d’edificació en alineació a vial (clau 12-1). Aquest PAU-BEL-3 preveu un 
total de 30 habitages potencials, una densitat màxima de 71,14 habs/ha, una edificabilitat de 1,06 m2st/m2sòl i un sostre màxim de 
4.462 m2. L’agenda preveu la seva execució al primer sexenni. 
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El PPU-BEL-1 (SUD) és un sector discontinu amb tres àmbits situats als nuclis de Bellver (2) i de Riu de Santa Maria (1) i comprèn els 
terrenys situats a banda i banda de la part est de l'Avinguda de la Cerdanya, a l’àmbit de Pla de Tomet, i té com objectius donar 
continuïtat als sòls d’extensió previstos al planejament anterior i generar una important reserva d’espais lliures de protecció al sòl no 
urbanitzable i d’equipaments. Aquest àmbit, al document per a aprovació provisional del POUM dóna estricte compliment a les 
determinacions emeses per l’OTAA de Lleida pel que fa al manteniment del separador urbà entre Bellver i Riu de Santa Maria previst 
pel planejament territorial vigent, procedint a la reducció de l’àmbit gairebé en un 50% respecte a la proposta continguda al document 
d’aprovació inicial. L’àmbit té una superfície de 49.634 m2 i qualifica com a sistemes el 56% de l’àmbit (15% espais lliures, 21% xarxa 
viaria i 20% equipaments) i com a sòl privat el 44% restant amb zones de desenvolupament residencial de baixa densitat (clau R1) als 
límits del sòl urbà de Bellver, i de desenvolupament de tipologia ceretana (clau R2) als límits del sòl urbà de Riu de Santa Maria. Aquest 
PPU preveu un total de 101 habitages potencials, una densitat màxima de 20,35 habs/ha, una edificabilitat de 0,36 m2st/m2sòl i un 
sostre màxim de 17.738 m2. Aquest sector preveu la reserva de sostre per habitatge protegit d’acord amb la legislació urbanística 
vigent. Es considera vinculant la ubicació de l'equipament en l'àmbit de Riu de Santa Maria que haurà de premetre canviar l’orientació 
actual del camp de futbol municipal, com tanmateix dels espais lliures en continuitat amb el sòl no urbanitzable, així com els traçats dels 
vials de vora. L’agenda preveu la seva execució al tercer sexenni. Aquest sector constitueix el sòl d’extensió més important del POUM 
en tant en quant dóna justificació a l’estratègia de creixement potenciat previst al planejament territorial vigent. Aquest PPU ocupa sol 
no urbanitzable qualificat com a sòl de protecció preventiva (clau 91). El POUM garanteix el separador urbà dins el règim del sòl no 
urbanitzable dins la categoria de sòl de protecció preventiva (clau 91).  

El PPU-BEL-2 (SUD) (PAU-BEL-3 al document d’aprovació inicial del POUM) comprèn els terrenys situats al carrer de Monterròs, a 
l’oest del nucli de Bellver i té per objecte completar el teixit residencial i urbanitzar i cedir a l'Ajuntament el sòl per a espais lliures de 
connexió i protecció de la vessant nord del Parc de Monterròs. L’àmbit té una superfície de 11.876 m2 i qualifica com a sistemes el 
63,9% de l’àmbit (un 53,9% per a espais lliures, VP) i com a sòl privat el 36,1% restant amb zona de desenvolupament residencial de 
tipologia ceretana (clau R2). Aquest PPU preveu un total de 25 habitages potencials, una densitat màxima de 21,05 habs/ha i una 
edificabilitat de 0,36 m2st/m2sòl i un sostre màxim de 4.290 m2. Aquest sector preveu la reserva de sostre per habitatge protegit 
d’acord amb la legislació urbanística vigent. Es considera vinculant la ubicació dels espais lliures en continuitat amb el Parc de 
Monterròs. L’agenda preveu la seva execució al primer sexenni. Aquest PPU ocupa sol no urbanitzable qualificat com a sòl de protecció 
preventiva (clau 91) pel PDUC. 

El SUND-BEL-1 (SUND) comprèn els terrenys situats al sud est del nucli i limita amb els sectors de sòl urbanitzable PPU-BEL-1 i 
SUND-BEL-2 i té per objecte delimitar una reserva de sòl urbanitzable en continuitat amb el teixit existent que complementi l'oferta 
tipològica existent al sud del nucli, preveient una ordenació que garanteixi la continuïtat en el sistema d'espais lliures i la seva connexió 
amb el sòl no urbanitzable, i urbanitzar el camí de Talló com un vial que defineixi un límit clar del creixement urbà. L’àmbit té una 
superfície de 31.468 m2 i qualifica com a sistemes el 52% de l’àmbit (25% espais lliures, 22% xarxa viaria i 5% equipaments) i com a 
sòl privat el 48% restant amb zona de desenvolupament residencial de baixa densitat (clau R1). Aquest SUND preveu un total de 64 
habitages potencials, una densitat màxima de 20,34 habs/ha, una edificabilitat de 0,33 m2st/m2sòl i un sostre màxim de 10.300 m2. 
Aquest sector preveu la reserva de sostre per habitatge protegit d’acord amb la legislació urbanística vigent. El règim urbanístic dels 
terrenys, mentre no es procedeixi a la seva transformació, s'ajustarà al definit per a la zona de sòl de protecció preventiva (clau 91). 

El SUND-BEL-2 (SUND) és un sector situat al sud del nucli de Bellver, delimitat pel camí de Vilella i per la carretera de Talló, ja previst 
al planejament vigent  (PP-1) i no desenvolupat, i al document d’aprovació inicial com dos sectors independents (anomenats com PPU-
1A i PPU-1B). El POUM per a aprovació provisional delimita un únic àmbit amb l’objectiu de reservar sòl per a garantir el creixement de 
la població al sud del nucli de Bellver. L’àmbit té una superfície de 24.292 m2, i qualifica com a sistemes el 51,8% de l’àmbit (25% 
espais lliures, 16,8% xarxa viària i 10% equipaments) i com a sòl privat el 48,2% restant amb zona de desenvolupament residencial de 
baixa densitat (clau R1). Aquest sector preveu un nombre màxim de 50 habitatges, una densitat màxima de 20,58 habs/ha, una 
edificabilitat de 0,33 m2st/m2sl i un sostre màxim de 8.009 m2. Aquest sector preveu la reserva de sostre per habitatge protegit d’acord 
amb la legislació urbanística vigent. El règim urbanístic dels terrenys, mentre no es procedeixi a la seva transformació, s'ajustarà al 
definit per a la zona de sòl de protecció preventiva (clau 91). 

6.2.4. Pla de Codina 

El sòl urbà consolidat. Aquest nucli situat al nord-oest del nucli de Bllver està integrat pel sòl amb ús residencial a tocar de la carretera 
N-260 i pel polígon industrial de Pla de Codina. El PTPAPA proposa una estratègia de consolidació tot reconeixent la possibilitat de 
desenvolupament d’acord amb el planejament vigent; en aquest sentit, el POUM no preveu nou sòl d'extensió, i delimita dins un PMU 
els sòls situats a la banda nord de l’àmbit i que havien estat delimitats dins de dos PAU al document d’aprovació inicial i ja previstos al 
planejament vigent com a unitats d’actuació. El sòl urbà consolidat (no inclòs dins de PAU ni PMU) amb ús residencial representa una 
extensió de 5.995 m2, un potencial de 75 habitatges i una densitat de 125 hab/ha d’acord a la tipologia d’habitatge plurifamiliar (clau 
31). D’altra banda, a l’àmbit del polígon industrial, el sòl urbà consolidat té una extensió de 82.165 m2, i el sòl públic representa el 
38,6% del total del sòl urbà consolidat (entre d’altres 3,8% espais lliures, 29,3% xarxa viària i 3,1 % equipaments) i el sòl privat el 61,4% 
restant amb un potencial màxim de 66 parcel·les per a ús industrial (clau 51 i subzones); l’edificabilitat total amb ús no residencial és de 
0,41 m2st/m2 sòl i un sostre màxim de 33.418 m2.  
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Imatge 63. Pla de Codina, Bellver de Cerdanya. Qualificacions del sòl urbà i urbanitzable. POUM Aprovació provisional 

 

El sòl urbà no consolidat. El POUM delimita a l’àmbit del polígon industrial Pla de Codina un PMU en sòl urbà no consolidat, revisant 
l’ordenació, els paràmetres i usos urbanístics procedents del a fase d’aprovació inicial del POUM i del planejament vigent.  

El PMU-BEL-1 (SUNC) (PAU-BEL-4 i PAU-BEL-5 al document d’aprovació inicial) comprèn els terrenys situats al nord del polígon 
industrial de Pla de Codina, limitant per ponent amb el terme municipal de Prullans i a llevant amb sòl no urbanitzable, i té per objecte 
completar el teixit amb edificacions destinades a activitat terciària i de serveis, urbanitzar la vialitat corresponent, i obtenir reserves 
d'espais lliures i equipaments. L’àmbit té una superfície de 55.000 m2sl i qualifica com a sistema per a espais lliures el 10%, per a xarxa 
viària el 7,5% i per a equipaments el 5% de l’àmbit, i com a sòl privat el 77,5% restant amb zona desenvolupament d’activitat terciària i 
serveis (clau TER). Aquest PMU té una edificabilitat de 0,47 m2st/m2sòl i un sostre màxim de 25.590 m2. Aquest àmbit no preveu l’ús 
residencial i per tant, no estableix reserves d’habitatge protegit. L’agenda preveu la seva execució al primer sexenni. Aquest PMU no 
ocupa sòl no urbanitzable i s’ajusta als límits previstos pel planejament vigent. Aquest sector haurà de realitzar una proposta que 
contempli l'adequació de la connexió amb la N-260 per a una millora de la seguretat vial d’acord amb les prescripcions de l’organisme 
responsable de la infraestructura viària. 

6.2.5.Bor 

El sòl urbà consolidat. El nucli de Bor és el tercer nucli mès poblat del municipi, i el PTPAPA li ha assignat l’estratègia de millora i 
compleció. Aquest és un dels nuclis a on hi ha hagut una major nombre de canvis respecte al document d’aprovació inicial del POUM. 
D’aquesta manera, s’han delimitat dos PAU en sòl urbà consolidat per tal de garantir la cessió i urbanització dels sòls previstos al 
planejament vigent i que no havien estat desenvolupats. Així mateix, s’ha delimitat un sòl d’extensió en forma de PMU que, contemplat 
al document d’avanç de pla (2012) té la vocació de ressoldre els greus problemes de mobilitat al nucli. El sòl urbà de llicència directa 
(fora PAU-PMU)  té una extensió de 118.887m2, un potencial de 401 habitatges i una densitat de 33,7 hab/ha. El sòl públic representa 
el 31,1% del total del sòl urbà consolidat (7,6% espais lliures, 21% xarxa viària, 2,5% equipaments) i el sòl privat el 68,9% restant 
majoritàriament amb edificació ceretana (claus 21 i 22). El POUM determina la següent qualificació del sòl urbà d’aprofitament privat: 
21,7% zona d’ordenació tradicional ceretana (clau 21), 40,7% de nova ordenació ceretana (clau 22), 3,9% d’ordenació ceretana de 
baixa densitat (clau 23), 1,8% d’edificació residencial plurifamiliar (clau 31) i 0,6% de verd privat (clau 71). L’edificabilitat total és de 0,66 
m2st/m2 sòl i presenta un sostre potencial màxim de 78.233 m2. 
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Imatge 64. Bor. Qualificacions del sòl urbà i urbanitzable i estudi d’inundabilitat de detall (Q100-500). POUM Aprovació provisional 

 

El sòl urbà no consolidat. El POUM delimita dos PAU en sòl urbà no consolidat ja previstos pel planejament vigent i pendents de 
desenvolupar i que al document d’aprovació inicial del POUM constaven com a sòl urbà consolidat. D’acord amb la necessitat de 
l’Ajuntament de garantir la cessió i urbanització d’aquests sòls s’han delimitat els PAU-BOR-1 i PAU-BOR-2, definint una nova 
ordenació interna amb noves reserves de sòl per a sistemes. El POUM tanmateix delimita un PMU situat a la banda nord del nucli que 
integra com a actuació externa en SNU una reserva de sòl per a xarxa viaria que ha de garantir una mobilitat adient al nucli.  

El PAU-BOR-1 (SUNC) (sòl urbà directe al document d’aprovació inicial) se situa a la banda de ponent del nucli i delimita sòls ja 
considerats com a urbà directe pendents de desenvolupar. L’àmbit té una superfície de 7.222 m2sl i qualifica com a sistemes el 32% de 
l’àmbit (14,1% espais lliures i 17,9% xarxa viària) i com a sòl privat el 68% restant amb zona de nova ordenació ceretana (clau 22). 
Aquest PAU preveu un total de 24 habitages potencials, una densitat màxima de 33,23 habs/ha i una edificabilitat de 0,68 m2st/m2sòl i 
un sostre màxim de 4.913 m2. L’agenda preveu la seva execució al primer sexenni. Aquest PAU no preveu reserva d’habitatge protegit. 

El PAU-BOR-2 (SUNC) (sòl urbà directe al document d’aprovació inicial) se situa a la banda sud-oest del nucli, en continuïtat amb el 
PAU-BOR-1 i delimita sòls ja considerats com a urbà directe pendents de desenvolupar. L’àmbit té una superfície de 5.426 m2sl i 
qualifica com a sistemes el 48,4% de l’àmbit (22,1% espais lliures i 26,3% xarxa viària) i com a sòl privat el 51,6% restant amb zona de 
nova ordenació ceretana (clau 22). Aquest PAU preveu un total de 14 habitages potencials, una densitat màxima de 25,8 habs/ha i una 
edificabilitat de 0,52 m2st/m2sòl i un sostre màxim de 2.800 m2. L’agenda preveu la seva execució al primer sexenni. Aquest PAU no 
preveu reserva d’habitatge protegit. 

El PMU-BOR-1 (SUNC) situat al nord del nucli, a l’àmbit de la Fou, té per objecte exercir de ròtula entre els dos eixos que estructuren el 
nucli, completant el teixit urbà existent amb habitatge de tipologia ceretana (clau 22) i ressolent els greus problemes de mobilitat amb un 
vial que permetrà reduir el trànsit vehicular pel centre del nucli. El sector preveu reserves de sòl per a espais lliures que permetin 
esponjar el teixit. L’àmbit té una superfície de 9.916 m2 i qualifica com a sistemes el 53,6% de l’àmbit (34,7% espais lliures i 18,9% 
xarxa viaria) i com a sòl privat el 46,4% restant amb zona desenvolupament residencial de tipologia ceretana (clau R2). Aquest PMU 
preveu un total de 27 habitages potencials, una densitat màxima de 27,23 habs/ha, una edificabilitat de 0,46 m2st/m2sòl i un sostre 
màxim de 4.600 m2. El POUM preveu la reserva d’habitatge protegit d’acord amb la legislació urbanística vigent. L’agenda preveu la 
seva execució al tercer sexenni. Aquest sector ha de participar, com a càrrega externa, en la construcció del vial i el pont per sobre del 
Torrent de la Fou de Bor d'acord amb les determinacions dels organismes competents en matèria hidràulica. Aquest PMU de nova 
delimitació va ser incorporat al document d’avanç de pla (2012) i ocupa sol no urbanitzable qualificat com sòl de protecció especial 
ecológico-paisatgística (clau 95b). El POUM justifica la idoneïtat de la proposta en base a qué es dóna continuïtat a la trama existent i 
es contribueix a ressoldre de manera definitiva els greus problemes de mobilitat del nucli i en concret de la banda de ponent.   

6.2.6. Cortàs 

El sòl urbà consolidat. El nucli de Cortàs és un dels nuclis menys poblats del municipi i el PTPAPA li ha assignat l’estratègia de millora 
i compleció. El sòl urbà consolidat (no inclòs dins de PAU ni PMU) representa una extensió de 34.608 m2sl, un potencial de 119 
habitatges i una densitat de 34,4 hab/ha. El sòl públic representa el 27,4% del total del sòl urbà consolidat (0,6% espais lliures, 25,9% 
xarxa viària, 0,9% equipaments) i el sòl privat el 72,6% restant majoritàriament amb edificació ceretana (claus 21 i 22). El POUM 
determina la següent qualificació del sòl urbà d’aprofitament privat: 24% zona d’ordenació tradicional ceretana (clau 21), 44,6% de nova 
ordenació ceretana (clau 22) i 4% d’ordenació ceretana de baixa densitat (clau 23). L’edificabilitat total és de 0,69 m2st/m2 sòl i 
presenta un sostre potencial màxim de 24.019 m2. 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya 

Memòria descriptiva: Informació i ordenació                                                                                            Document per a Aprovació provisional_Juliol de 2020 

 104 

 

 

Imatge 65. Cortàs. Qualificacions del sòl urbà i urbanitzable. POUM Aprovació provisional. 

El sòl urbà no consolidat. El POUM delimita un PAU en sòl urbà no consolidat previst com a sòl urbà directe al planejament vigent, al 
nord del nucli, que té per objecte garantir la cessió i urbanització de sòl per a vialitat, espais lliures i equipament.   

El PAU-COR-1 (SUNC) (PAU-BEL-6 al document d’aprovació inicial) se situa al nord del nucli, i té una superfície de 5.812 m2sl i 
qualifica com a sistemes el 55% de l’àmbit (29% espais lliures, 24% xarxa viaria i un 2% equipaments) i com a sòl privat el 45% restant 
amb zona de tipologia ceretana (claus 21 i 22). Aquest PAU preveu un total de 12 habitages potencials, una densitat màxima de 20,6 
habs/ha, una edificabilitat de 0,45 m2st/m2sòl i un sostre màxim de 2.643 m2. Aquest PAU no ocupa nou sol no urbanitzable donat que 
l’àmbit ja era reconegut com a sòl urbà directe pel planejament vigent  i no preveu reserva d’habitatge protegit. 

6.2.7.Éller 

El sòl urbà consolidat. El nucli d’Éller és un dels nuclis menys poblats del municipi i el PTPAPA li ha assignat l’estratègia de millora i 
compleció. El sòl urbà consolidat (no inclòs dins de PAU ni PMU) representa una extensió de 44.313 m2sl, un potencial de 139 
habitatges i una densitat de 31,4 hab/ha. El sòl públic representa el 33,8% del total del sòl urbà consolidat (entre d’altres 5% espais 
lliures, 26% xarxa viària, i 2% d’equipaments) i el sòl privat el 66,2% restant majoritàriament amb edificació ceretana (claus 21 i 22). El 
POUM determina la següent qualificació del sòl urbà d’aprofitament privat: 47,6% zona d’ordenació tradicional ceretana (clau 21), 
13,2% de nova ordenació ceretana (clau 22), 2,7% subzona ceretana d’Èller (clau 22-3), 1,6% subzona ceretana Éller (clau 22-4) i 1,1% 
de verd privat (clau 71). L’edificabilitat total és de 0,64 m2st/m2 sòl i presenta un sostre potencial màxim de 28.202 m2. 

 

Imatge 66. Éller. Qualificacions del sòl urbà i urbanitzable. POUM Aprovació provisional. 
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El sòl urbà no consolidat. El POUM delimita un àmbit en sòl urbà no consolidat (SUNC), el PAU-ELL-1 (PAU-A al document 
d’aprovació inicial del POUM) al nord-oest del nucli, provinent d’una modificació del planejament vigent a l'àmbit de ponent 
(2002/004773/L) que té per objecte cedir i urbanitzar sòl per a vialitat estructurant.  

El PAU-A (SUC) té una superfície de 1.948 m2 i qualifica com a sistemes el 23,4% de l’àmbit (xarxa viaria) i com a sòl privat el 76,6% 
restant amb zones de tipologia ceretana (claus 21 i 22). Aquest PAU preveu un total de 7 habitages potencials, una densitat màxima de 
35,9 habs/ha i una edificabilitat de 0,77 m2st/m2sòl i un sostre màxim de 1.493 m2. Aquest PAU no preveu reserva d’habitatge protegit. 

El POUM per a aprovació provisional no preveu la delimitació de cap nou sòl d’extensió. 

6.2.8.Farga Vella 

El sòl urbà no consolidat. El nucli de Farga Vella concentra sòl destinat a ús industrial, i el PTPAPA no assigna cap estratègia. El 
POUM, d’acord amb determinacions del document de referència i de l’informe tècnic de la CTULL integra els sòls d’aquest nucli dins 
d’un PAU, en sòl urbà no consolidat, mantenint l’ordenació prevista pel planejament vigent i garantint la cessió dels sòls pendents per a 
sistemes del propi planejament vigent.  

El PAU-FAV-1 (SUNC) té una extensió de 6.024 m2, un potencial de 4 parcel·les amb ús industrial. El sòl públic representa el 39,9% del 
total del sòl urbà consolidat (7,1% espais lliures, 32,8% xarxa viària) i el sòl privat el 60,1% restant qualificat de subzona industrial 
Intensitat I(clau 51a). L’edificabilitat total és de 0,36 m2st/m2 sòl i presenta un sostre potencial màxim de 2.173 m2 per a ús industrial 
sense cap ús per a habitatge. L’agenda del POUM preveu que es desenvolupi aquest àmbit al primer sexenni.  

 

Imatge 67. Farga Vella.  
Qualificacions del sòl urbà i urbanitzable; Estudi d’inundabilitat de detall (Q100-500). POUM Aprovació provisional. 

 

Els sòls d’extensió. El POUM no preveu la delimitació de cap nou sòl d’extensió. 

6.2.9. Nas 

El sòl urbà consolidat. El nucli de Nas és un dels nuclis menys poblats del municipi encara que va experimentar un increment de 
població del 58% entre els anys 2005 i 2013. El PTPAPA li ha assignat l’estratègia de millora i compleció. El sòl urbà consolidat (no 
inclòs dins de PAU ni PMU) representa una extensió de 28.376 m2sl, un potencial de 106 habitatges i una densitat de 37,3 hab/ha. El 
sòl públic representa el 22,6% del total del sòl urbà consolidat (21,8% xarxa viària, i 0,8% d’equipaments) i el sòl privat el 77,4% restant 
majoritàriament amb edificació ceretana (claus 21 i 22). El POUM determina la següent qualificació del sòl urbà d’aprofitament privat: 
30,8% zona d’ordenació tradicional ceretana (clau 21), 45% de nova ordenació ceretana (clau 22) i 1,6% de verd privat (clau 71). 
L’edificabilitat total és de 0,76 m2st/m2 sòl i presenta un sostre potencial màxim de 21.550 m2. 

El sòl urbà no consolidat. El POUM delimita un àmbit en sòl urbà no consolidat (SUNC), el PAU-NAS-1 a l’est del nucli, provinent 
d’una modificació del planejament vigent i amb projecte de reparcel·lació aprovat definitivament (20/05/2009), que té per objecte cedir i 
urbanitzar sòl per a vialitat i espais lliures estructurants. D’acord amb al·legació estimada i justificada per la voluntat de la propietat de 
reduir l’elevat potencial d’habitatges previstos al planejament derivat vigent s’ha elaborat una nova proposta d’ordenació que manté 
l’àmbit del polígon i redueix el potencial d’habitatges de 56 a 30 i la vialitat s’ordena de manera més ajustada al context.  
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El PAU-NAS-1 (SUNC) (PAU-BEL-7 al document d’aprovació inicial) té una superfície de 16.375 m2sl i qualifica com a sistemes el 39% 
de l’àmbit (19,8% espais lliures i 19,1% xarxa viaria) i com a sòl privat el 61% restant amb zona de nova tipologia ceretana (clau 22) i 
verd privat (clau 71). Aquest PAU preveu un total de 30 habitages potencials, una densitat màxima de 18,3 habs/ha, una edificabilitat de 
0,4 m2st/m2sòl i un sostre màxim de 6.476 m2 i no preveu reserva d’habitatge protegit. L’agenda del POUM preveu que es desenvolupi 
aquest àmbit al primer sexenni. 

 

 

Imatge 68. Nas. Qualificacions del sòl urbà i urbanitzable. POUM Aprovació provisional. 

Els sòls d’extensió. El POUM per a aprovació provisional no preveu la delimitació de cap nou sòl d’extensió. 

 

 

6.2.10.Nèfol 

El sòl urbà consolidat. El nucli de Nèfol s’estructura dins d’una estratègia de recuperació d’assentaments despoblats a partir del 
desenvolupament del PERI-Nèfol. En aquest sentit, el PDUC ha corregit al PTPAPA i assigna a aquest nucli l’estratègia de millora i 
compleció. El sòl urbà consolidat (no inclòs dins de PAU ni PMU) representa una extensió de 28.356 m2, un potencial de 17 habitatges i 
una densitat de 6 hab/ha. El sòl públic representa el 44% del total del sòl urbà consolidat (13% espais lliures, 26% xarxa viària, i 5% 
d’equipaments) i el sòl privat el 56% restant amb subzona d’edificació ceretana del PERI (clau 21-1) i verd privat (clau 71). El POUM 
determina la següent qualificació del sòl urbà d’aprofitament privat: 43% subzona d’ordenació tradicional ceretana Nèfol (clau 21-1), 
13% de verd privat (clau 71). L’edificabilitat total és de 0,21 m2st/m2 sòl i presenta un sostre potencial màxim de 6.003 m2. 

El sòl urbà no consolidat. El POUM delimita un àmbit en sòl urbà no consolidat, un PMU al nord del nucli que té per objecte cedir i 
urbanitzar sòl per a vialitat i espais lliures estructurants.   

El PMU-NEF-1 (SUNC) té una superfície de 5.021 m2 i qualifica com a sistemes el 22,9% de l’àmbit (12,4% espais lliures, 10,5% xarxa 
viaria) i com a sòl privat el 77,1% restant amb subzona de tipologia ceretana Nèfol (clau 21-1). Aquest PMU preveu un total de 7 
habitages potencials, una densitat màxima de 13,94 habs/ha, una edificabilitat de 0,29 m2st/m2sòl i un sostre màxim de 1.461 m2. 
Aquest PMU preveu reserves d’habitatge protegit d’acord amb la legislació urbanística vigent. L’agenda del POUM preveu que es 
desenvolupi aquest àmbit al segon sexenni. Aquest PMU és de nova delimitació i ocupa sol no urbanitzable qualificat com a sòl de 
protecció específica del paisatge (clau 95-a), afectant sòls de protecció especial definits pel planejament territorial vigent. El POUM 
justifica la idoneïtat d’aquest sòl atenent al fet que s’ajusta al límit del sòl urbà, millora la mobilitat interna del nucli i dóna continuïtat a la 
trama existent. 
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Imatge 69. Nèfol. Qualificacions del sòl urbà i urbanitzable. POUM Aprovació provisional. 

 

6.2.11. Olià 

El sòl urbà consolidat. El nucli d’Olià és un dels nuclis menys poblats del municipi encara que ha experimentat un creixement de 
població significatiu entre els anys 2005 i 2013 d’un 50%; el PTPAPA li ha assignat l’estratègia de millora i compleció. El sòl urbà 
consolidat (no inclòs dins de PAU ni PMU) representa una extensió de 27.923 m2sl, un potencial de 83 habitatges i una densitat de 
29,72 hab/ha. El sòl públic representa el 25,69% del total del sòl urbà consolidat (1,8% espais lliures, 20%  xarxa viària, i 3,6% 
d’equipaments) i el sòl privat el 74,31% restant majoritàriament amb edificació ceretana (claus 21 i 22). El POUM determina la següent 
qualificació del sòl urbà d’aprofitament privat: 25,1% zona d’ordenació tradicional ceretana (clau 21), 33,2% de nova ordenació ceretana 
(clau 22), 13,56% de zona d’ordenació ceretana de baixa densitat (clau 23) i un 2,4% de verd privat (clau 71). L’edificabilitat total és de 
0,61 m2st/m2 sòl i presenta un sostre potencial màxim de 17.051 m2. El POUM justifica la integració de les parcel·les perimetrals 
situades al nord, est i sud del nucli al règim del sòl urbà de llicència directa pel seu grau de consolidació i pel reconeixement, com a 
propietat urbana, pel cadastre.  
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Imatge 70. Olià. Qualificacions del sòl urbà i urbanitzable. POUM Aprovació provisional. 

 

El sòl urbà no consolidat. El POUM delimita un PAU en sòl urbà no consolidat al nord-oest del nucli, provinent del planejament vigent 
que té per objecte cedir i urbanitzar sòl per a vialitat i espais lliures.  

El PAU-OLI-1 (SUNC) té una superfície de 3.982 m2sl i qualifica com a sistemes el 53,9% de l’àmbit (30,1% espais lliures, 23,8% xarxa 
viària) i com a sòl privat el 46,1% restant amb zona de nova tipologia ceretana (clau 22). Aquest PAU preveu un total de 9 habitages 
potencials, una densitat màxima de 22,6 habs/ha, una edificabilitat de 0,46 m2st/m2sòl i un sostre màxim de 1.837 m2. L’agenda del 
POUM preveu que es desenvolupi aquest àmbit al segon sexenni. Aquest PAU no preveu reserva d’habitatge protegit, ni suposa nova 
ocupació del sòl no urbanitzable donat que tenia la consideració de sòl urbà al planejament vigent.  

6.2.12. Ordèn 

El sòl urbà consolidat. El nucli d’Ordèn és el segon nucli menys poblat del municipi i un dels que tenen menor grau de consolidació del 
seu teixit urbà. En tot cas, el PTPAPA li ha assignat l’estratègia de millora i compleció. El sòl urbà consolidat (no inclòs dins de PAU ni 
PMU) representa una extensió de 24.245 m2, un potencial de 87 habitatges i una densitat de 35,88 hab/ha. El sòl públic representa el 
27,6% del total del sòl urbà consolidat (1,6% espais lliures, 25%  xarxa viària, i 1% d’equipaments) i el sòl privat el 72,4% restant 
majoritàriament amb edificació ceretana (claus 21 i 22). El POUM determina la següent qualificació del sòl urbà d’aprofitament privat: 
64% amb zona d’ordenació tradicional ceretana (clau 21) i 8,4% de nova ordenació ceretana (clau 22). L’edificabilitat total és de 0,72 
m2st/m2 sòl i presenta un sostre potencial màxim de 17.565 m2. El POUM recull l’ordenació prevista al planejament vigent i integra dins 
de polígons d’actuació en SUNC aquells sòls pendents de desenvolupar amb l’objectiu de garantir la cessió i urbanització dels sòls 
destinats a sistemes.   
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Imatge 71. Ordèn. Qualificacions del sòl urbà i urbanitzable. POUM Aprovació provisional. 

 

El sòl urbà no consolidat El POUM delimita 4 PAU en sòl urbà no consolidat (SUNC), 3 dels quals ja tenien la consideració de sòl 
urbà al planejament vigent i que no han estat desenvolupats, i un de nou al sud del nucli per tal de completar el teixit urbà i obtenir una 
important reserva d’espais lliures de protecció (clau VP). 

El PAU-ORD-1 (SUNC) (PAU-BEL-10 al document d’aprovació inicial) comprèn els terrenys situats al sud del nucli i té per objecte 
completar el teixit existent i garantir la cessió de sòl per a vialitat estructurant i una reserva d’espais lliures. L’àmbit té una superfície de 
3.328 m2 i qualifica com a sistemes el 37,5% de l’àmbit (19,4% espais lliures, 18,1% xarxa viària) i com a sòl privat el 62,5% restant 
amb zona de nova tipologia ceretana (clau 22). Aquest PAU preveu un total de 10 habitatges potencials, una densitat màxima de 30 
habs/ha, una edificabilitat de 0,63 m2st/m2sòl i un sostre màxim de 2.080 m2. L’agenda preveu la seva execució al segon sexenni. 
Aquest PAU no preveu reserva d’habitatge protegit. 

El PAU-ORD-2 (SUNC) (PAU-BEL-9 al document d’aprovació inicial) comprèn els terrenys situats a llevant del nucli i té per objecte 
completar el teixit existent i garantir la cessió de sòl per a vialitat estructurant i verd d’esponjament. L’àmbit té una superfície de 8.306 
m2sl i qualifica com a sistemes el 43% de l’àmbit (14% espais lliures, 29%  xarxa viària) i com a sòl privat el 57% restant: 6,5% zona 
d’ordenació tradicional ceretana (clau 21) i 50,5% amb zona de nova  tipologia ceretana (clau 22). Aquest PAU preveu un total de 23 
habitatges potencials, una densitat màxima de 27,69 habs/ha, una edificabilitat de 0,57 m2st/m2sòl i un sostre màxim de 4.732 m2. 
L’agenda preveu la seva execució al segon sexenni. Aquest PAU no preveu reserva d’habitatge protegit. 

El PAU-ORD-3 (SUNC) (PAU-BEL-11 al document d’aprovació inicial) comprèn els terrenys situats al centre-oest del nucli i té per 
objecte completar el teixit existent i garantir la cessió de sòl per a vialitat estructurant i una reserva d’espais lliures. L’àmbit té una 
superfície de 1.325 m2sl i qualifica com a sistemes el 69,4% de l’àmbit (50,9% espais lliures, 18,5% xarxa viària) i com a sòl privat el 
30,6% restant amb zona de  tipologia tradicional ceretana (clau 21). Aquest PAU preveu un total de 2 habitatges potencials, una 
densitat màxima de 15,1 habs/ha, una edificabilitat de 0,31 m2st/m2sl i un sostre màxim de 405 m2. L’agenda preveu la seva execució 
al primer sexenni. Aquest PAU no preveu reserva d’habitatge protegit. 
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El PAU-ORD-4 (SUNC) situat al sud del nucli és delimitat pel POUM per a aprovació provisional a partir d’una al·legació estimada i 
d’acord amb la necessitat de l’Ajuntament de garantir l’obtenció d’una important reserva de sòl destinat a espais lliures (clau VP). 
L’àmbit té una superfície de 9.215 m2sl i qualifica com a sistemes el 80,5% de l’àmbit (58,1% espais lliures i 22,4% xarxa viària) i com a 
sòl privat el 19,5% restant amb zona de nova  tipologia ceretana (clau 22). Aquest PAU preveu un total de 9 habitatges potencials, una 
densitat màxima de 9,77 habs/ha, una edificabilitat de 0,2 m2st/m2sl i un sostre màxim de 1.800 m2. L’agenda preveu la seva execució 
al tercer sexenni. Aquest PAU ocupa sòl no urbanitzable de protecció preventiva (clau 91) i no preveu reserva d’habitatge protegit. 

6.2.13.Pedra 

El sòl urbà consolidat. El nucli de Pedra és un dels menys poblats del municipi i un dels que presenten un menor grau de consolidació 
del teixit urbà. El PTPAPA li ha assignat l’estratègia de reforma i canvi d’ús. Tanmateix, el PDUC, a l’article 3.3 de les seves NNUU 
estableix la desclassificació de sòl d’extensió i la transferència de l’elevat aprofitament privat cap a una nova localització en un nucli de 
Bellver més adient, i que el POUM ha justificat que vagi al nucli de Talló. El sòl urbà consolidat (no inclòs dins de PAU ni PMU) 
representa una extensió de 15.487 m2sl, un potencial de 41 habitatges i una densitat de 26,47 hab/ha. El sòl públic representa el 
45,76% del total del sòl urbà consolidat (10,3% espais lliures, 25,1%  xarxa viària, i 10,3% d’equipaments) i el sòl privat el 54,24% 
restant majoritàriament amb edificació ceretana (claus 21 i 22). El POUM determina la següent qualificació del sòl urbà d’aprofitament 
privat: 49,6% zona d’ordenació tradicional ceretana (clau 21) i 4,6% de nova ordenació ceretana (clau 22). L’edificabilitat total és de 
0,54 m2st/m2 sòl i presenta un sostre potencial màxim de 8.400 m2.  

 

Imatge 72. Pedra. Qualificacions del sòl urbà i urbanitzable. POUM Aprovació provisional. 

 

 

El sòl urbà no consolidat. El POUM delimita un PAU en SUNC procedent de sòl urbà previst pel planejament i que no ha estat 
desenvolupat. Pel que fa als sòls de transferència previstos pel PDUC, el POUM considera adient que es regulin dins el règim de sòl no 
urbanitzable d’acord amb la qualificació que hagi previst el PDUC i que recull el POUM.  

El PAU-PED-1 (SUNC) (PAU-BEL-14 al document d’aprovació inicial) comprèn els terrenys situats al sud del nucli i té per objecte 
completar el teixit existent i garantir la cessió de sòl per a vialitat estructurant prevista al planejament anterior. L’àmbit té una superfície 
de 4.065 m2sl i qualifica com a sistemes el 31,1% de l’àmbit (9,2% espais lliures i 21,9% xarxa viaria) i com a sòl privat el 68,9% restant 
amb zona de nova tipologia ceretana (clau 22). Aquest PAU preveu un total de 14 habitatges potencials, una densitat màxima de 34,4 
habs/ha, una edificabilitat de 0,69 m2st/m2sl i un sostre màxim de 2.800 m2. L’agenda preveu la seva execució al primer sexenni. 
Aquest PAU ha estat objecte d’estudi de detall d’inundabilitat d’acord amb determinacions de l’informe de l’ACA, i s’han transcrit les 
línies d’inundabilitat a la fitxa gràfica de les normes urbanístiques del POUM. Aquest PAU no preveu reserva d’habitatge protegit. 
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Imatge 73. Pedra. Estudi d’inundabilitat de detall (Q100-500). 

6.2.14.Pi 

El sòl urbà consolidat. El nucli de Pi és el segon més poblat del municipi darrera Bellver i el que més ha crescut en població entre els 
anys 2005-2013, amb un 64%. El PTPAPA li ha assignat l’estratègia de millora i compleció. El sòl urbà consolidat (no inclòs dins de 
PAU ni PMU) representa una extensió de 103.402 m2sl, un potencial de 398 habitatges i una densitat de 38,5 hab/ha. El sòl públic 
representa el 22% del total del sòl urbà consolidat (3% espais lliures, 18%  xarxa viària, i 1% d’equipaments) i el sòl privat el 78% 
restant majoritàriament amb edificació ceretana (claus 21 i 22). El POUM determina la següent qualificació del sòl urbà d’aprofitament 
privat: 44,56% zona d’ordenació tradicional ceretana (clau 21), 32,36% de nova ordenació ceretana (clau 22) i un 1,01% de ceretana de 
baixa intensitat (clau 23). L’edificabilitat total és de 0,77 m2st/m2 sòl i presenta un sostre potencial màxim de 79.746 m2. El POUM 
recull l’ordenació prevista al planejament vigent i integra dins de polígons d’actuació aquells sòls pendents de desenvolupar.  

El sòl urbà no consolidat. El POUM delimita 3 PAU en sòl urbà no consolidat (SUNC) en sòls que ja tenien la consideració de sòl urbà 
al planejament vigent i que no han estat desenvolupats. Dos d’aquests PAU integraven un únic PAU al document d’aprovació inicial del 
POUM. Tanmateix delimita un PMU en SUNC no previst al planejament vigent.  

El PAU-PI-1 (SUNC) comprèn els terrenys situats al carrer Major del nucli de Pi amb carrer Santa Eulàlia, i té per objecte completar el 
teixit existent amb sòl urbà ja previst al planejament anterior i garantir la cessió de sòl per a vialitat estructurant. L’àmbit té una 
superfície de 3.556 m2 i qualifica com a sistemes el 16,1% de l’àmbit (xarxa viaria) i com a sòl privat el 83,9% restant amb zona de nova 
tipologia ceretana (clau 22). Aquest PAU preveu un total de 14 habitages potencials, una densitat màxima de 39,37 habs/ha, una 
edificabilitat de 0,84 m2st/m2sòl i un sostre màxim de 2.984 m2. L’agenda preveu la seva execució al segon sexenni. Aquest PAU no 
preveu reserva d’habitatge protegit. 

El PAU-PI-2 (SUNC) (àmbit inferior del PAU-BEL-12 al document d’aprovació inicial) comprèn els terrenys situats al nord-oest del nucli, 
limitant pel nord amb el PAU-PI-3, i té per objecte completar el teixit existent amb sòl urbà ja previst al planejament anterior i garantir la 
cessió de sòl per a vialitat estructurant i espais lliures en continuïtat amb l’existents. L’àmbit té una superfície de  8.248 m2sl i qualifica 
com a sistemes el 23,3% de l’àmbit (15,5% espais lliures, 7,8% xarxa viària) i com a sòl privat el 76,7% restant amb zona de tipologia 
ceretana (clau 21). Aquest PAU preveu un total de 31 habitatges potencials, una densitat màxima de 37,58 habs/ha, una edificabilitat de 
0,77 m2st/m2sòl i un sostre màxim de 6.925 m2. L’agenda preveu la seva execució al segon sexenni. Aquest PAU no preveu reserva 
d’habitatge protegit. 

El PAU-PI-3 (SUNC) (àmbit superior del PAU-BEL-12 al document d’aprovació inicial) comprèn els terrenys situats al nord-oest del 
nucli, limitant pel sud amb el PAU-PI-2, i té per objecte completar el teixit existent amb sòl urbà ja previst al planejament anterior i 
garantir la cessió de sòl per a vialitat estructurant i espais lliures. L’àmbit té una superfície de 7.232 m2sl i qualifica com a sistemes el 
31,8% de l’àmbit (11% espais lliures i 20,8% xarxa viària) i com a sòl privat el 68,2% restant amb zona de nova ordenació ceretana 
(clau 22). Aquest PAU preveu un total de 24 habitatges potencials, una densitat màxima de 33,2  habs/ha, una edificabilitat de 0,68 
m2st/m2sòl i un sostre màxim de 4.930 m2. L’agenda preveu la seva execució al segon sexenni. Aquest PAU no preveu reserva 
d’habitatge protegit. 

El PMU-PI-1 (SUNC) (PMU-BEL-4 al document d’aprovació inicial) comprèn els terrenys situats al centre del nucli, al carrer de la 
Colomina i el carrer de Cortariu, i té per objecte completar la trama urbana existent amb habitatge de tipologia ceretana, urbanitzar el 
vial estructurant i garantir la cessió d'una reserva de sòl per a espai lliure de protecció al SNU i de sòl per a equipaments comunitaris. 
L’àmbit té una superfície de 11.607 m2 i qualifica com a sistemes el 32,8% de l’àmbit (12,8% espais lliures, 9,6% xarxa viària i 10,4% 
equipaments) i com a sòl privat el 67,2% restant amb zona de desenvolupament residencial de tipologia ceretana (clau R2). Aquest 
PMU preveu un total de 39 habitatges potencials, una densitat màxima de 33,6 habs/ha, una edificabilitat de 0,67 m2st/m2sòl i un sostre 
màxim de 7.800 m2. Aquest sector s’hauurà d’integrar morfològica i paisatgísticament amb la resta del nucli i preveu reservar sostre per 
habitatge protegit. L’agenda preveu la seva execució al tercer sexenni. Aquest PMU ocupa sol no urbanitzable qualificat com a sòl de 
protecció especial de valor natural i connexió (clau 93), afectant sòls de protecció especial definits pel planejament territorial vigent. El 
POUM justifica la idoneïtat d’aquest sòl atenent al fet que completa el teixit urbà existent i millora la mobilitat interna del nucli. 
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Així mateix, els plànols d’ordenació incorporen les línies d’inundabilitat del torrent de Pi (Q100 i Q500, veure normes urbanístiques) 
donant compliment a les determinacions de l’informe emés per l’ACA al document d’aprovació inicial del POUM. 

 

 

Imatge 74. Pi. Qualificacions del sòl urbà i urbanitzable. POUM Aprovació provisional. 

 

6.2.15.Riu de Santa Maria 

El sòl urbà consolidat. El nucli de Riu de Santa Maria és el quart nucli més poblat del municipi i el que juntament amb Talló se 
beneficia de la seva proximitat amb el nucli de Bellver. En aquest sentit, el POUM considera necessari fer partícip a Riu de Santa Maria 
de l’estratègia de creixement potenciat del nucli de Bellver i compartir els potencials de sòl d’extensió previstos.  

El sòl urbà consolidat (no inclòs dins de PAU ni PMU) representa una extensió de 73.251 m2sl, un potencial de 235 habitatges i una 
densitat de 32 hab/ha. El sòl públic representa el 30,5% del total del sòl urbà consolidat (3,5% espais lliures, 24%  xarxa viària, 3% 
d’equipaments) i el sòl privat el 69,5% restant majoritàriament amb edificació ceretana (claus 21 i 22). El POUM determina la següent 
qualificació del sòl urbà d’aprofitament privat: 12% zona d’ordenació tradicional ceretana (clau 21), 52,5% de nova ordenació ceretana 
(clau 22), 1% per a zona d’edificació residencial unifamiliar aïllada (clau 32), 4% per a verd privat (clau 71). L’edificabilitat total és de 
0,65 m2st/m2 sòl i presenta un sostre potencial màxim de 47.432 m2.  

El POUM recull l’ordenació prevista al planejament vigent i integra dins d’un PAU aquells sòls pendents de desenvolupar i defineix un 
PMU de nova extensió. Així mateix, els plànols d’ordenació incorporen les línies d’inundabilitat del torrent de Riu de Santa Maria (Q100 i 
Q500, veure normes urbanístiques) donant compliment a les determinacions de l’informe emés per l’ACA al document d’aprovació 
inicial del POUM. 
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Imatge 75. Riu de Santa Maria. Qualificacions del sòl urbà i urbanitzable. POUM Aprovació provisional. 

El sòl urbà no consolidat i el sòl urbanitzable. El POUM delimita 1 PAU en sòl urbà no consolidat (SUNC), per tal de garantir la 
cessió i urbanització dels sòls inclosos al sector de sòl urbanitzable PP10 previst al planejament anterior i un PMU. A la banda de 
ponent del nucli, se situa un dels àmbits discontinus del sector de sòl urbanitzable PPU-BEL-1 i que en Riu de Santa Maria té per 
objecte determinar una reserva d’equipaments que permeti ajustar l’orientació del camp de futbol existent cap a l’eix nord-sud i un 
sector previst pel planejament vigent que no ha estat desenvolupat i situat al sud del nucli. 

El PAU-RIU-1 (SUNC) (PPU-10 al document d’aprovació inicial) comprèn els terrenys situats al nord-est del nucli, i delimitats pel 
planejament derivat del sector de sòl urbanitzable PP-10. L’àmbit té una superfície de 12.610 m2 i qualifica com a sistemes el 53% de 
l’àmbit (12% espais lliures, 32% xarxa viaria i 9% equipaments) i com a sòl privat el 47% restant amb una tipologia de mitja densitat.  
Aquest PAU te per objecte garantir la cessió i urbanització dels sòls, i preveu un total de 31 habitatges potencials, una densitat màxima 
de 24,6 habs/ha, una edificabilitat de 0,38 m2st/m2sòl i un sostre màxim de 4.854 m2.  

El PMU-RIU-1 (SUNC) (PAU-BEL-16 al document d’aprovació inicial) comprèn els terrenys situats al camí de Talló i a l'entorn del camí 
Ral de Sant Jaume, al centre del nucli, i té per objecte completar el teixit existent, reconeixent la realitat construïda del sòl urbà i 
garantint una cessió molt importante de sòl per a espais lliures de protecció al SNU. L’àmbit té una superfície de 7.825 m2sl i qualifica 
com a sistemes el 39,9% de l’àmbit (33,5% espais lliures, 6,4% xarxa viària) i com a sòl privat el 60,1% restant amb zona de 
desenvolupament residencial de baixa densitat (clau R1) i reconeixent la realitat construïda a la banda inferior de l’àmbit. Aquest PMU 
preveu un total de 9 habitatges potencials, una densitat màxima de 11,5 habs/ha, una edificabilitat de 0,27 m2st/m2sòl i un sostre 
màxim de 2.104 m2. L’agenda preveu la seva execució al primer sexenni. Aquest PMU de nova delimitació ocupa sol no urbanitzable 
qualificat com a sòl de protecció preventiva (clau 91), no afectant sòls de protecció especial definits pel planejament territorial vigent i 
preveu reserva d’habitatge protegit. 

El PPU-RIU-1 (SUD) comprèn els terrenys situats al sud del nucli i té per objecte completar el teixit existent amb sòl urbà ja previst al 
planejament anterior i garantir la cessió de sòl per a espais lliures de protecció a la riera de Riu de Sant Maria. L’àmbit té una superfície 
de 7.379 m2 i qualifica com a sistemes el 62,1% de l’àmbit (28,8% espais lliures, 22,8% xarxa viària i 10,5% equipaments) i com a sòl 
privat el 37,9% restant amb zona de desenvolupament residencial de baixa densitat (clau R1). Aquest PPU preveu un total de 10 
habitatges potencials, una densitat màxima de 13,5 habs/ha, una edificabilitat de 0,26 m2st/m2sòl i un sostre màxim de 1.940 m2. 
L’agenda preveu la seva execució al tercer sexenni, i es considera vinculant la ubicació dels espais lliures al torrent de Riu. 
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6.2.16. Santa Eugènia 

El sòl urbà consolidat. El nucli de Santa Eugènia és un dels nuclis menys poblats del municipi, i el PTPAPA li ha assignat l’estratègia 
de millora i compleció. El POUM no preveu la delimitació de cap PAU, i el sòl urbà consolidat representa una extensió de 21.598 m2sl, 
un potencial de 75 habitatges i una densitat de 34,7 hab/ha. El sòl públic representa el 30% del total del sòl urbà consolidat (4% espais 
lliures, 25% xarxa viària, i 1% d’equipaments) i el sòl privat el 70% restant majoritàriament amb edificació ceretana (claus 21 i 22). El 
POUM determina la següent qualificació del sòl urbà d’aprofitament privat: 41% zona d’ordenació tradicional ceretana (clau 21) i 29% de 
nova ordenació ceretana (clau 22). L’edificabilitat total és de 0,7 m2st/m2 sòl i presenta un sostre potencial màxim de 15.132 m2. 

 

Imatge 76. Santa Eugènia. Qualificacions del sòl urbà i urbanitzable. POUM Aprovació provisional. 

El sòl urbà no consolidat. El POUM no preveu cap tipus de sòl d’extensió al nucli, i aposta per consolidar el potencial existent al sòl 
urbà de llicència directa. 

 

6.2.17. Santa Magdalena 

 

Imatge 77. Santa Magdalena. Qualificacions del sòl urbà i urbanitzable. POUM Aprovació provisional. 
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El sòl urbà consolidat. El nucli de Santa Magdalena és un dels nuclis menys poblats del municipi, i el PTPAPA li ha assignat 
l’estratègia de reforma i canvi d’ús, tenint en compte com a criteri principal el manteniment dels trets bàsics de les tipologies de 
muntanya. El sòl urbà consolidat (no inclòs dins de PAU ni PMU) representa una extensió de 44.186 m2, un potencial de 69 habitatges i 
una densitat de 15,6 hab/ha. El sòl públic representa el 16,5% del total del sòl urbà consolidat (3% espais lliures, 12% xarxa viària, i 
1,5% d’equipaments) i el sòl privat el 83,5% restant majoritàriament amb edificació ceretana (claus 21, 22 i 22-5). El POUM determina la 
següent qualificació del sòl urbà d’aprofitament privat: 5,3% zona d’ordenació tradicional ceretana (clau 21), 21,2% de nova ordenació 
ceretana (clau 22), 21,5% de subzona de nova ordenació ceretena pròpia de Santa Magdalena (clau 22-5) i 35,5% de verd privat (clau 
71).  L’edificabilitat total és de 0,37 m2st/m2 sòl i presenta un sostre potencial màxim de 16.426 m2. 

El sòl urbà no consolidat. El POUM delimita 1 PMU en sòl urbà no consolidat (SUNC) amb l’objectiu de completar la trama urbana i 
cedir sòl per a espais lliures de protecció. 

El PMU-SMA-1 (SUNC), ( PAU-BEL-17 al document d’aprovació inicial) té una superfície de 4.200 m2 i qualifica com a sistemes el 
38,1% de l’àmbit (28,7% espais lliures i 9,3% xarxa viària) i com a sòl privat el 61,9% restant amb zona de desenvolupament residencial 
de baixa densitat (R1). Aquest PMU preveu un total de 6 habitatges potencials, una densitat màxima de 14,29 habs/ha, una edificabilitat 
de 0,36 m2st/m2sòl i un sostre màxim de 1.530 m2 i preveu reserva d’habitatge protegit. L’agenda preveu la seva execució al segon 
sexenni. 

6.2.18. Talló 

El sòl urbà consolidat. El nucli de Talló és un els nuclis menys poblats del municipi encara que, juntament  amb Riu de Santa Maria es 
pot beneficiar de la seva proximitat i bones comunicacions respecte del nucli de Bellver. En aquest sentit, el POUM considera necessari 
fer partícip de l’estratègia de creixement potenciat del nucli de Bellver al nucli de Talló i compartir els potencials de sòl d’extensió 
previstos, més encara quan el POUM considera que Talló és el nucli adient per rebre la transferència de sòl d’aprofitament privat 
procedent del nucli de Pedra, tal i com determina el PDUC. El sòl urbà consolidat (no inclòs dins de PAU ni PMU) representa una 
extensió de 66.514 m2sl, un potencial de 108 habitatges i una densitat de 16,2 hab/ha. El sòl públic representa el 51,2% del total del sòl 
urbà consolidat (17,7% espais lliures, 22,3% xarxa viària, 11,2% d’equipaments) i el sòl privat el 48,8% restant majoritàriament amb 
edificació ceretana (claus 21 i 22). El POUM determina la següent qualificació del sòl urbà d’aprofitament privat: 13,6% zona 
d’ordenació tradicional ceretana (clau 21), 12,1% de nova ordenació ceretana (clau 22), un 22,4% per a la subzona d’edificació 
residencial plurifamiliar aïllada (clau 31-PP7) i un 0,6% per a verd privat (clau 71). L’edificabilitat total és de 0,34 m2st/m2 sòl i presenta 
un sostre potencial màxim de 22.664 m2. 

 

 

Imatge 78. Talló. Qualificacions del sòl urbà i urbanitzable. POUM Aprovació provisional. 
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El sòl urbà no consolidat. El POUM delimita 3 PMU en sòl urbà no consolidat (SUNC), 1 d’ells en sòl que ja tenia la consideració de 
sòl urbà al planejament anterior però que no ha estat desenvolupat. Aquest nucli rep la transferència d’aprofitament del nucli de Pedra 
fixada pel PDUC en dos d’aquests sectors.  

El PMU-TALLO-1 (SUNC) (PMU-BEL-6 al document d’aprovació inicial) comprèn els terrenys situats a l’extrem nord-est del nucli, al 
Camí Ral de Sant Jaume, i s’ha delimitat a partir del PERI previst al planejament vigent amb l’objecte de transformar l’ús agrícola 
existent en ús d’habitatge, preveient la cessió i urbanització de sòl per a espai lliure de connexió i vialitat. L’àmbit té una superfície de 
7.727 m2sl i qualifica com a sistemes el 63,8% de l’àmbit (45,1% espais lliures i un 18,7% xarxa viària) i com a sòl privat el 36,2% 
restant amb zona de desenvolupament residencial de tipologia ceretana (clau R2). Aquest PMU preveu un total de 14 habitatges 
potencials, una densitat màxima de 18,2 habs/ha, una edificabilitat de 0,36 m2st/m2sl i un sostre màxim de 2.800 m2. L’agenda preveu 
la seva execució al segon sexenni, no preveu reserva d’habitatge protegit i considera vinculant el traçat de viari estructurant. 

El PMU-TALLO-2 (SUNC) (PMU-BEL-8 al document d’aprovació inicial) situat al límit de llevant del nucli recull la transferència 
d’aprofitament procedent del nucli de Pedra d’acord amb les determinacions del PDUC (Àmbit B). El subàmbit de Talló té una superfície 
de 21.860 m2 i m2 i qualifica com a sistemes el 27% del subàmbit (10% espais lliures i 17% xarxa viària) i com a sòl privat el 73% 
restant amb zona de desenvolupament residencial de tipologia ceretana (clau R2). Aquest PMU preveu un total de 66 habitatges 
potencials, una densitat màxima de 30,19 habs/ha, una edificabilitat de 0,56 m2st/m2sl i un sostre màxim de 12.150 m2, i preveu 
reserva d’habitatge protegit. L’agenda preveu la seva execució al segon sexenni. Aquest PMU de nova delimitació ocupa sol no 
urbanitzable qualificat com a sòl de protecció preventiva (clau 91), no afectant sòls de protecció especial definits pel planejament 
territorial vigent. Els criteris d’ordenaicó hauran de garantir la compleció del teixit en continuïtat amb la trama del poble seguint un 
creixement orgànic. Aquest sector participarà en el cost de l’obtenció del sòl i de la urbanització de la xarxa viaria de connexió amb el 
camí de l’Ingla que resta fora del sector i que constitueix una càrrega externa del mateix. 

El PMU-TALLO-3 (SUNC) (PMU-BEL-7 al document d’aprovació inicial) situat al sud del nucli recull el sòl d’aprofitament privat de 
l’ambit A (PDUC) i té per objecte donar compliment a la transferència d’aprofitament procedent del nucli de Pedra d’acord amb les 
determinacions del PDUC. L’àmbit té una superfície de 4.988 m2 i qualifica el 100% de l’àmbit com a sòl privat amb zona de 
desenvolupament residencial de tipologia ceretana (clau R2). Aquest PMU preveu un total de 17 habitatges potencials, una densitat 
màxima de 34,08 habs/ha, una edificabilitat de 0,64 m2st/m2sl i un sostre màxim de 3.210 m2 i preveu reserva per a habitatge protegit. 
L’agenda preveu la seva execució al primer sexenni. Aquest PMU de nova delimitació ocupa sol no urbanitzable qualificat com a sòl de 
protecció preventiva (clau 91), no afectant sòls de protecció especial definits pel planejament territorial vigent. Els criteris d’ordenaicó 
hauran de garantir la compleció del teixit en continuïtat amb la trama del poble seguint un creixement orgànic. 

 

6.2.19. Talltendre 

 

Imatge 79. Talltendre. Qualificacions del sòl urbà i urbanitzable. POUM Aprovació provisional. 

El sòl urbà consolidat. El nucli de Talltendre pot ser considerat el nucli menys poblat del municipi, i un dels que tenen un menor grau 
de consolidació del teixit urbà. En tot cas, el PTPAPA li ha assignat l’estratègia de millora i compleció. El sòl urbà consolidat (no inclòs 
dins de PAU ni PMU) representa una extensió de 20.503 m2sl, un potencial de 69 habitatges i una densitat de 33,65 hab/ha. El sòl 
públic representa el 31% del total del sòl urbà consolidat (8% espais lliures, 22%  xarxa viària, i 1% d’equipaments) i el sòl privat el 69% 
restant, majoritàriament amb edificació ceretana (claus 21 i 22). El POUM determina la següent qualificació del sòl urbà d’aprofitament 
privat: 54% zona d’ordenació tradicional ceretana (clau 21) i 15% de nova ordenació ceretana (clau 22). L’edificabilitat total és de 0,69 
m2st/m2sl i presenta un sostre potencial màxim de 14.164 m2.  
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El POUM recull l’ordenació prevista al planejament vigent i integra dins d’un pla de millora aquells sòls pendents de desenvolupar.  

El sòl urbà no consolidat. El POUM delimita un PMU en sòl urbà no consolidat que ja tenia la consideració de sòl urbà al planejament 
vigent però que no ha estat desenvolupat. 

El PMU-TAL-1 (SUNC) (PMU-BEL-9 al document d’aprovació inicial) comprèn els terrenys situats a sud-oest del nucli, al camí de l’Ingla, 
i té per objecte completar la trama urbana existent, urbanitzar el vial estructurant i garantir la cessió d'una reserva de sòl per a espai 
lliure. L’àmbit té una superfície de 12.264 m2sl i qualifica com a sistemes el 34,1% de l’àmbit (10% espais lliures i un 24,1% xarxa 
viària) i com a sòl privat el 65,9% restant amb zona de desenvolupament residencial de baixa densitat (clau R1). Aquest PMU preveu un 
total de 10 habitatges potencials, una densitat màxima de 8,15 habs/ha, una edificabilitat de 0,33 m2st/m2sl i un sostre màxim de 4.038 
m2. L’agenda preveu la seva execució al tercer sexenni i no preveu reserva d’habitatge protegit. 

6.2.20. Resum dels canvis entre el document de POUM d’avanç de pla (2012), d’aprovació inicial (2017) i per a aprovació 
provisional (2020) 

Al llarg del procés de redacció, i atenent a suggeriments, al·legacions, informes d’organismes i ajusts i correccions, es poden observar 
canvis significatius entre els diferents documents d’Avanç, inicial i provisional. El primer i més important té a veure amb l’extensió del 
terme municipal, que d’acord amb les dades extretes segons l’IDESCAT es corresponia a 98,14 km2 (2012) front als 101,22 km2 
d’acord amb consulta al MUC en 2017. Aquest fet ha condicionat les superfícies globals, sobre tot del sòl no urbanitzable en gairebé 
300 Ha de diferència entre propostes. D’altra banda, cal assenyalar que una part del SUD previst al document d’avanç ha estat delimitat 
com a SUND en el document d’aprovació inicial i ampliat al document per a aprovació provisional amb l’objectiu de no carregar en 
excés el dimensionat dels sòls de desenvolupament prioritari del municipi. Pel que fa al sòl urbà, les diferències es corresponen a 
ajustos del límit derivats del treball de precisió sobre cartografia actualitzada en 2013 pel IGCC. 

Entre el document d’aprovació inicial i el que es presenta per a aprovació provisional es poden apreciar els següents canvis: 

─ La reducció de la superfície del sòl urbà en 1,55 Ha, corresponent a la supressió de sòl urbà que tenia la consideració de sòl 
no urbanitzable protegit (tant per a sectors de PMU a Pedra, Bellver i Talló, com per a la peça de verd del Parc de 
Monterròs) i als petits ajustos de límits del sòl urbà.  

─ El descens de reserva de sòl classificat com a sòl urbanitzable delimitat en 9,56 Ha, corresponent als canvis de règim dels 
dos sectors abans esmentats (PPU-4 i PPU-10) i a la reducció de la superfície del PPU-BEL-1 en gairebé la meitat motivat 
per la necessitat de garantir el separador urbà entre Bellver i Riu de Santa Maria dins el règim del sòl no urbanitzable (SNU). 

─ L’increment en 2,38 Ha la reserva del sòl urbanitzable no delimitat (SUND) dins l’estratègia a llarg termini del municipi. 

─ L’increment destacat respecte el document d’aprovació inicial dels sòls classificats com a sòl no urbanitzable (SNU) en 8,73 
ha.  

 

  POUM_Avanç de pla 
(2012)   

POUM_Aprovació inicial 
(2017)   

POUM_Aprovació 
provisional (2020) 

Classe de sòl 
Superfície 

(Ha) (%)   
Superfície 

(Ha) (%)   
Superfície 

(Ha) (%) 

Sòl urbà (SU) 169,74 1,73%   170,26 1,68%   168,71 1,67% 

Sòl urbanitzable delimitat (SUD) 19,69 0,20%   16,45 0,16%   6,89 0,07% 

Sòl urbanitzable no delimitat (SUND) 0 0,00%   3,2 0,03%   5,58 0,06% 

Sòl no urbanitzable (SNU) 9.625,25 98,07%   9.932,29 98,12%   9.941,02 98,21% 

Total municipi de Bellver de Cerdanya 9.814,68 100,00%   10.122,20 100,00%   10.122,20 100,00% 

Quadre 18. Règim de sòl del POUM. Avanç (2012), aprovació inicial (2017) i aprovació provisional (2020) 

 

6.3. Resum de les actuacions previstes al document per a aprovació provisional 

El POUM de Bellver per a la seva aprovació provisional delimita les següents actuacions segons l’instrument de gestió o planificació i 
règim de sòl, aportant en el primer quadre, la relació de canvis entre els documents d’aprovació inicial i provisional. En aquest sentit cal 
destacar les següents dades: 

─ L’increment del sòl inclòs dins de polígons en sòl urbà consolidat (PAU-SUC) del 1,29% al 4,95% del POUM, motivat pel fet 
de computar dins d’aquest règim a la urbanització de Beders (PAU-BED-1) que es considerava com a sòl urbà de llicència 
directa al document d’aprovació inicial.  

─ La reducció del sòl inclòs dins de polígons en sòl urbà no consolidat (PAU-SUNC) del 9,11% al 6,76% en gran part pel canvi 
de PAU a PMU als sòls pendents de desenvolupar al polígon industrial de Pla de Codina.  

─ L’increment del sòl inclòs dins de plans de millora urbana (PMU-SUNC) del 6,46% al 8,36% explicat al punt anterior i per la 
nova delimitació de diversos PMU als nucli de Bor. 
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─ La reducció del sòl inclòs dins de sectors de sòl urbanitzable (SUD) del 8,66% al 3,8% explicat pel canvi de règim de sòl als 
sectors PPU-4 i PPU-10 dels documents d’aprovació inicial i la reducció dràstica de la superfície del PPU-BEL-1. 

─ L’increment de la reserva de sòl urbanitzable no delimitat (SUND) del 1,69% al 3,08% a partir de sectors previstos al 
document d’aprovació inicial com a sòl urbanitzable delimitat dins l’estratègia a llarg termini del municipi. 

─ La reducció del potencial d’habitatges previstos pel POUM, de 1.105 a 855, que representa un 22,63% menys d’unitats 
respecte del document d’aprovació inicial i que s’ajusta, nuclic a nucli, a les determinacions fixades pel planejament territorial 
vigent. Així mateix, aquest potencial contempla la reserva d’habitatge protegit i garanteix la viabilitat d’aquest sectors. 

 

POUM                                                 
Aprovació provisional (2020) 

  Reg 
Superfície 

total 
% del total 

POUM 
C. Edif Sostre Densitat Ús dom. Hab 

      (m2sl) (%) (m2st/m2sl) m2st hab/Ha   uts 

TOTAL SÒL URBÀ DIRECTE   SUC 1.323.550 73,05 0,60 795.631 34,7 Res 4.598 

                    

  TOTAL PAU SUC 89.668 4,95 0,35 31.754 7,4 Res 66 

  TOTAL PAU SUNC 122.540 6,76 0,51 62.548 25,2 Res 309 

  TOTAL PMU SUNC 151.383 8,36 0,47 71.290 15,2 Res 230 

  TOTAL PAU-PMU SUNC 273.923 15,12 0,49 133.838 19,7 Res 539 

TOTAL ACT. SÒL URBÀ SUC+SUNC   363.591 20,07 0,46 165.592 16,6 Res 605 

  TOTAL SUD SUD 68.889 3,80 0,35 23.968 19,7 Res 136 

  TOTAL SUND SUND 55.760 3,08 0,33 18.309 20,4 Res 114 

TOTAL ACT. SÒL URBANITZABLE SUD+SUND   124.649 6,88 0,34 42.277 20,1 Res 250 

                    

TOTAL ACTUACIONS POUM     488.240 26,95 0,43 207.869 17,5   855 

                    

TOTAL POUM_Ap provisional 
(SU DIRECTE+ACTUACIONS) 

    1.811.790 100,00 0,55 1.003.500 30,1   5.453 

 

 POUM                                                 
Aprovació inicial (2017) 

  Reg 
Superfície 

total 
% del total 

POUM 
C. Edif Sostre Densitat Ús dom. Hab 

TOTAL SÒL URBÀ DIRECTE   SUC 1.382.455 72,79 0,59 810.602 33,3 Res 4.606 

                    

  TOTAL PAU SUC 24.583 1,29 0,56 13.777 26,8 Res 66 

  TOTAL PAU SUNC 172.995 9,11 0,65 112.077 17,7 Res 307 

  TOTAL PMU SUNC 122.605 6,46 0,43 53.327 20,2 Res 248 

  TOTAL PAU-PMU SUNC 295.600 15,57 0,56 165.404 18,8 Res 555 

TOTAL ACT. SÒL URBÀ SUC+SUNC   320.183 16,86 0,56 179.181 20,1 Res 621 

  TOTAL SUD SUD 164.471 8,66 0,41 67.577 24,6 Res 404 

  TOTAL SUND SUND 32.000 1,69 0,40 12.800 25 Res 80 

TOTAL ACT. SÒL URBANITZABLE SUD+SUND   196.471 10,35 0,41 80.377 24,6 Res 484 

                    

TOTAL ACTUACIONS POUM     516.654 27,21 0,50 259.558 21,4   1.105 

                    

TOTAL POUM_a. inicial 
(SU DIRECTE+ACTUACIONS)     1.899.109 100,00 0,56 1.070.160 30,1   5.711 

 
Quadre 19. Resum per règim de sòl de les actuacions previstes als documents d’aprovació inicial (2017) i aprovació provisional (2020)  

del POUM de Bellver de Cerdanya. 
 

Entrant en detall, el POUM recull primer per nucli i després per tipus de delimitació poligonal i sectorial les actuacions previstes al 
document d’aprovació provisional, incidint en les relacions entre el sòl urbà directe (SUC-Directe): 

─ Els PAU-SUC representen el 6,77% del SUC-Directe i el 1,43% del seu potencial d’habitatges. 

─ Els PAU-SUNC representen el 9,25% del SUC-Directe i el 6,72% del seu potencial d’habitatges. 
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─ Els PMU-SUNC representen el 11,43% del SUC-Directe i el 5% del seu potencial d’habitatges. 

─ Els sectors de SUD representen el 5,2% del SUC-Directe i el 2,95% del seu potencial d’habitatges. 

─ El sector de SUND representa el 4,21% del SUC-Directe i el 2,48% del seu potencial d’habitatges.  

 

Nucli Sòl urbà de llicència 
directa 

Superfície total 
% del total 
actuacions 

POUM 
Edif. Sostre Dens. Habs Usos dom. 

    (m2sl) % (m2st/m2sl) m2st hab/Ha uts Ús 

Baltarga Sòl urbà Residencial 54.121 2,99 0,57 30.798 28,6   155 Residencial 

Beders Sòl urbà Residencial 9.556 0,53 0,69 6.641 34,5   33 Residencial 

Bellver de Cerdanya Sòl urbà Residencial 520.064 28,70 0,61 319.792 45,9   2.388 Residencial 

Pla de Codina Sòl urbà Residencial 5.995 0,33 1,40 8.393 125,1   75 Residencial 

Pla de Codina Sòl urbà Industrial 82.165 4,54 0,41 33.418     Industrial 

Bor Sòl urbà Residencial 118.887 6,56 0,66 78.233 33,7   401 Residencial 

Cortàs Sòl urbà Residencial 34.608 1,91 0,69 24.019 34,4   119 Residencial 

Éller Sòl urbà Residencial 44.313 2,45 0,64 28.202 31,4   139 Residencial 

Nas Sòl urbà Residencial 28.376 1,57 0,76 21.550 37,4   106 Residencial 

Nèfol Sòl urbà Residencial 28.356 1,57 0,21 6.003 6,0   17 Residencial 

Olià Sòl urbà Residencial 27.923 1,54 0,61 17.051 29,7   83 Residencial 

Ordèn Sòl urbà Residencial 24.245 1,34 0,72 17.565 35,9   87 Residencial 

Pedra Sòl urbà Residencial 15.487 0,85 0,54 8.400 26,5   41 Residencial 

Pi Sòl urbà Residencial 103.402 5,71 0,77 79.746 38,5   398 Residencial 

Riu de Santa Maria Sòl urbà Residencial 73.251 4,04 0,65 47.433 32,1   235 Residencial 

Santa Eugènia Sòl urbà Residencial 21.598 1,19 0,70 15.132 34,7   75 Residencial 

Santa Magdalena Sòl urbà Residencial 44.186 2,44 0,37 16.426 15,6   69 Residencial 

Talló Sòl urbà Residencial 66.514 3,67 0,34 22.665 16,2   108 Residencial 

Talltendre Sòl urbà Residencial 20.503 1,13 0,69 14.164 33,7   69 Residencial 

POUM_AP-2020 Total Sòl urbà directe 1.323.550 73,05 0,60 795.631 34,7   4.598   

Quadre 20. Resum de les actuacions previstes en sòl urbà de llicència directa. POUM aprovació provisional 

 

 

Nucli PAU Sòl Urbà 
Consolidat 

Superfície total 
% del total 
actuacions 

POUM 
Edif. Sostre Dens. Habs Usos dom. 

    (m2sl) % (m2st/m2sl) m2st hab/Ha uts Ús 

Beders PAU-BED-1 89.668 4,95 0,35 31.754 7,4 66 Residencial 

POUM_AP-2020 Total PAU-SUC 89.668 4,95 0,35 31.754 7,4 66   

Quadre 21. Resum de les actuacions previstes en polígons d’actuació en sòl urbà consolidat. POUM aprovació provisional 
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Nucli 
PAU Sòl Urbà no 
Consolidat Superfície total 

% del total 
actuacions 

POUM 
Edif. Sostre Dens. Habs Usos dom. 

    (m2sl) % (m2st/m2sl) m2st hab/Ha uts Ús 

Bellver de Cerdanya PAU-BEL-1 333 0,02 0,95 316 90,1 3 Residencial 

Bellver de Cerdanya PAU-BEL-2 13.316 0,73 0,34 4.522 16,5 22 Residencial 

Bellver de Cerdanya PAU-BEL-3 4.217 0,23 1,06 4.462 71,1 30 Residencial 

Bor PAU-BOR-1 7.222 0,40 0,68 4.913 33,2 24 Residencial 

Bor PAU-BOR-2 5.426 0,30 0,52 2.800 25,8 14 Residencial 

Cortàs PAU-COR-1 5.812 0,32 0,45 2.643 20,6 12 Residencial 

Èller PAU-ELL-1 1.948 0,11 0,77 1.493 35,9 7 Residencial 

Farga Vella PAU-FAV-1 6.024 0,33 0,36 2.173 0,0 0 Industrial 

Nas PAU-NAS-1 16.375 0,90 0,40 6.476 18,3 30 Residencial 

Olià PAU-OLI-1 3.982 0,22 0,46 1.837 22,6 9 Residencial 

Ordèn PAU-ORD-1 3.328 0,18 0,63 2.080 30,0 10 Residencial 

Ordèn PAU-ORD-2 8.306 0,46 0,57 4.732 27,7 23 Residencial 

Ordèn PAU-ORD-3 1.325 0,07 0,31 405 15,1 2 Residencial 

Ordèn PAU-ORD-4 9.215 0,51 0,20 1.800 9,8 9 Residencial 

Pedra PAU-PED-1 4.065 0,22 0,69 2.800 34,4 14 Residencial 

Pi PAU-PI-1 3.556 0,20 0,84 2.984 39,4 14 Residencial 

Pi PAU-PI-2 8.248 0,46 0,77 6.328 37,6 31 Residencial 

Pi PAU-PI-3 7.232 0,40 0,68 4.930 33,2 24 Residencial 

Riu de Santa Maria PAU-RIU-1 12.610 0,70 0,38 4.854 24,6 31 Residencial 

POUM_AP-2020 Total PAU-SUNC 122.540 6,76 0,51 62.548 25,2 309   

Quadre 22. Resum de les actuacions previstes en polígons d’actuació en sòl urbà no consolidat. POUM aprovació provisional 

Nucli 
PMU Sòl Urbà no 
Consolidat Superfície total 

% del total 
actuacions 

POUM 
Edif. Sostre Dens. Habs Usos dom. 

Baltarga PMU-BAL-1 7.927 0,44 0,53 4.200 30,3 24 Residencial 

Beders PMU-BED-1 3.048 0,17 0,59 1.806 36,1 11 Residencial 

Pla de Codina PMU-BEL-1 55.000 3,04 0,47 25.590 0,0 0 Terciari  

Bor PMU-BOR-1 9.916 0,55 0,46 4.600 27,2 27 Residencial 

Nèfol PMU-NEF-1 5.021 0,28 0,29 1.461 13,9 7 Residencial 

Pi PMU-PI-1 11.607 0,64 0,67 7.800 33,6 39 Residencial 

Riu de Santa Maria PMU-RIU-1 7.825 0,43 0,27 2.104 11,5 9 Residencial 

Santa Magdalena PMU-SMA-1 4.200 0,23 0,36 1.530 14,3 6 Residencial 

Talló PMU-TALLO-1 7.727 0,43 0,36 2.800 18,1 14 Residencial 

Talló PMU-TALLO-2 21.860 1,21 0,56 12.150 30,2 66 Residencial 

Talló PMU-TALLO-3 4.988 0,28 0,64 3.210 34,1 17 Residencial 

Talltendre PMU-TAL-1 12.264 0,68 0,33 4.038 8,2 10 Residencial 

POUM_AP-2020 Total PMU-SUNC 151.383 8,36 0,47 71.289 15,2 230   

Quadre 23. Resum de les actuacions previstes en plans de millora en sòl urbà no consolidat. POUM aprovació provisional 
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Nucli 
Sòl Urbanitzable 
Delimitat Superfície total 

% del total 
actuacions 

POUM 
Edif. Sostre Dens. Habs Usos dom. 

    (m2sl) % (m2st/m2sl) m2st hab/Ha uts Ús 

Bellver de Cerdanya PPU-BEL-1 49.634 2,74 0,36 17.738 20,3 101 Residencial 

Bellver de Cerdanya PPU-BEL-2 11.876 0,66 0,36 4.290 21,1 25 Residencial 

Riu de Santa Maria PPU-RIU-1 7.379 0,41 0,26 1.940 13,6 10 Residencial 

POUM_AP-2020 Total SUD 68.889 3,80 0,35 23.968 19,7 136   

Quadre 24. Resum de les actuacions previstes en sectors de sòl urbanitzable delimitat. POUM aprovació provisional 

 

Nucli Sòl Urbanitzable no 
Delimitat Superfície total 

% del total 
actuacions 

POUM 
Edif. Sostre Dens. Habs Usos dom. 

    (m2sl) % (m2st/m2sl) m2st hab/Ha uts Ús 

Bellver de Cerdanya SUND-BEL-1 31.468 1,74 0,33 10.300 20,3 64 Residencial 

Bellver de Cerdanya SUND-BEL-2 24.292 1,34 0,33 8.009 20,6 50 Residencial 

POUM_AP-2020 Total SUND 55.760 3,1 0,33 18.309 20,4 114   

Quadre 25. Resum de les actuacions previstes en sectors de sòl urbanitzable no delimitat. POUM aprovació provisional 

 

 total Superfície total 
% del 
total 

POUM 
Edif. Sostre Dens. Habs Usos dom. 

POUM_AP-2020 
Total SUC-SUNC-
SUD-SUND 

1.811.790 100 0,55 1.003.499 30,1 5.453   

 

6.4. Regulació del sòl urbà.  

El POUM de Bellver de Cerdanya, a les seves normes urbanístiques estableix la qualificació del sòl, com l’instrument bàsic que 
concreta el règim urbanístic del sòl mitjançant l’ordenació urbanística detallada del sòl urbà, la del planejament derivat, i l’ordenació 
urbanística del sòl no urbanitzable. A aquests efectes el POUM qualifica el sòl en sistemes i zones. 

 

 

Imatge 80. Qualificació del sòl urbà al nucli de Bellver. POUM aprovació provisional 
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- Els sistemes urbanístics, són els sòls amb una funció publica en el territori, en relació a les infraestructures per a la mobilitat, els 
equipaments comunitaris, incloses les infraestructures de serveis, els espais lliures i els d’habitatge dotacional públic. 

- Es qualifiquen com a zones els sòls sotmesos a un règim uniforme. Dins d’algunes zones es poden distingir subzones, amb la fi 
d’establir una gradació en l’edificabilitat o ordenació de l’edificació. 

 

6.4.1. Qualificacions del sòl urbà directe 

 

    Superfície  
Habitatges 
potencials  

      (m2) % (uts) % 

Zona de casc antic clau 11 14.487 1,74 347 7,55 

Zona d'edificació en alineació a vial clau 12 31.484 3,78 629 13,68 

Zona d'ordenació tradicional ceretana clau 21 249.505 29,93 1.241 26,99 
  Subzona Néfol clau 21-1 12.006 1,44 17 0,37 

Zona de nova ordenació ceretana clau 22 240.724 28,87 1.196 26,01 
  Nova ceretana Baltarga, subzona 1 clau 22-1 6.935 0,83 27 0,59 
  Nova ceretana Baltarga, subzona 2 clau 22-2 6.111 0,73 30 0,65 
  Nova ceretana Éller, subzona 1 clau 22-3 1.195 0,14 4 0,09 
  Nova ceretana Éller, subzona 2 clau 22-4 703 0,08 1 0,02 
  Nova ceretana Santa Magdalena clau 22-5 9.511 1,14 12 0,26 

Zona d'ordenació ceretana de baixa intensitat clau 23 10.863 1,30 7 0,15 

Zona d'edificació residencial plurifamiliar aïllada clau 31 54.814 6,57 685 14,90 
  Plurifamiliar, Subzona Barri Carretera clau 31-1 1.737 0,21 10 0,22 
  Plurifamiliar Talló PP-7. clau 31-PP7 14.911 1,79 23 0,50 
  Plurifamiliar Pla de Tomet, subzona 1 clau 31-PT1 7.002 0,84 60 1,30 
  Plurifamiliar Pla de Tomet, subzona 2 clau 31-PT2 12.594 1,51 135 2,94 

Zona d'edificació residencial unifamiliar aïllada: clau 32 42.957 5,15 106 2,31 
  Unifamiliar_PP-6 clau 32-PP6 17.884 2,14 28 0,61 
  Unifamiliar Pla de Tomet clau 32-PT 17.552 2,11 40 0,87 

Zona industrial clau 51       0,00 
  Intensitat I clau 51a 36.483 4,38 0 0,00 
  Intensitat II clau 51b 5.897 0,71 0 0,00 
  Intensitat III clau 51c 6.106 0,73 0 0,00 

Zona de verd privat clau 71 28.611 3,43 0 0,00 

Zona d'equipament privat clau 72 3.689 0,44 0 0,00 

  Total SU directe   833.761 100 4.598 100 

Quadre 26. Qualificacions del sòl urbà. Sòl urbà directe (no inclòs en PAU-PMU). POUM aprovació provisional 

 

Zona de casc antic (clau 11) correspon a les zones del casc antic del nucli de Bellver a on les edificacions formen una unitat contínua, 
amb habitatges entre mitgeres i l’alineació de façana és coincident amb l’alineació de carrer. Es considera que compleixen aquesta 
ordenació les edificacions que entre si deixen el call tradicional. La regulació proposada té com a finalitat mantenir les característiques 
morfològiques del teixit. El tipus d’ordenació és en edificació en alineació a vial i representa el 1,74% del sòl urbà de llicència directa 
amb aprofitament privat. 

Zona d’edificació en alineació a vial (clau 12) correspon a la tipologia en edificació contínua entre mitgeres de les zones d’expansió 
del nucli antic que s’han format en èpoques més recents. Es caracteritza per la trama viària més adequada a la circulació rodada i per la 
continuïtat de les edificacions, i l’alineació de façana coincideix amb l’alineació del carrer o espai públic. El tipus d’ordenació és en 
edificació en alineació a vial. Representa el 3,78% del sòl urbà de llicència directa. 

Zona de ordenació tradicional ceretana (clau 21) correspon a un tipus  d’ordenació  en  alineació  de  carrer  d’habitatges unifamiliars 
o plurifamiliars amb la tipologia rural tradicional a la Cerdanya. Aquesta zona integra l’espai de l’era en la unitat d’ordenació i correspon 
a l’espai lliure d’us privat vinculat a l’edificació rural tradicional i envoltat per una tanca opaca d’alçades variables que conforma el 
concepte d’unitat tipològica ceretana. Aquest espai manté la consideració d’era pròpiament dita a l’àmbit específic del sòl urbà 
consolidat i majoritàriament edificat en una mateixa illa o front d’illa, mentre que es defineix amb el concepte d’espai comunitari el 
referent evolucionat de l’era per a la resta de sòls, és a dir per al sòl urbà no consolidat, el sòl urbanitzable i el sòl urbà consolidat 
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majoritàriament no edificat. El fet de considerar als nous creixements residencials, d’habitatge tradicional ceretà amb un seguit de 
paràmetres diferents als del sòl urbà consolidat per l’edificació permet associar l’era com a element exclusiu del patrimoni urbà ceretà 
sense que les noves especificacions normatives afectin al seu caràcter. Aquesta qualificació és juntament amb la clau 22, la més 
important en quant a extensió al municipi i representa gairebé una tercera part de tot el sòl d’aprofitament privat del sòl urbà amb un 
29,93%. 

 

Zona de nova ordenació ceretana (clau 22) correspon a les zones d’expansió del nucli antic que s’han de dur a terme segons la 
tipologia d’edificació rural tradicional a la Cerdanya. Manté respecte de la clau 21 la reserva d’un espai comunitari i l’alineació dels 
habitatges al vial. Pel que fa a la tanca, moltes vegades es substituïda per tanques vegetals lluny de la tanca de pedra de la tipologia 
tradicional. Aquesta qualificació té un pes molt similiar a la tipologia tradicional ceretana (clau 21) amb el 28,87% del sòl urbà amb 
aprofitament privat en llicència directa. 

Zona d’ordenació ceretana de baixa intensitat (clau 23) correspon a àrees desenvolupades d’acord amb un tipus d’ordenació 
tradicional ceretana de baixa densitat, procedents dels antics creixements en raval previstos al planejament anterior i que s’han 
desenvolupat. Representa el 1,3% del sòl urbà de llicència directa. 

Zona d'edificació residencial plurifamiliar aïllada (clau 31) correspon al tipus d’ordenació segons edificació aïllada i es localitza 
majoritàriament al nucli de Bellver. Aquestes edificacions, com a màxim, preveuen una alçada de PB+2PP. Representa el 6,57% del sòl 
urbà de llicència directa. 

Zona d’unifamiliar aïllada (clau 32) correspon a aquelles àrees d’urbanització configurades seguint els models de ciutat jardí i que el 
Pla incorpora al sòl urbà a les quals s’afecta l’ús d’habitatge unifamiliar. Aquest és un model bastant estès pel municipi, des de la 
urbanització de Beders al Barri de la Carretera. Representa el 5,15% del sòl urbà de llicència directa. 

Zona industrial (clau 51) correspon al sòl urbà destinat al desenvolupament industrial de la zona segons l’ordenació en edificació 
aïllada amb espais lliures entre les construccions per a la plantació d’arbres i per a la creació de zones enjardinades. Aquesta tipologia, 
amb les seves respectives subzones es troben en dos àmbits, el polígon industrial de Pla de Codina i al petit polígon de Farga Vella. 
Representa el 5,82% del sòl urbà de llicència directa. 

Zona de verd privat (clau 71) comprèn les zones de sòl urbà delimitades als plànols normatius a les quals es manté l’ús i propietat 
privada de sòl i ha d’estar lliure d’edificació. Representa el 3,43% del sòl urbà de llicència directa. 

Zona d’equipament privat (clau 72) comprèn les zones de sòl urbà delimitades als plànols normatius a les quals es manté l’ús 
esportiu i la propietat privada del sòl que compren instal·lacions i edificacions esportives i serveis annexes. Els espais no ocupats per 
les edificacions i instal·lacions esportives se sistematitzaran com a espais lliures enjardinats d’ús privat. Representa el 0,44% del sòl 
urbà de llicència directa. 

 

Gràfica 17. Habitatges i extensió per qualificació en el conjunt del SUC-Directe (%) 
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6.4.2.Sistemes i serveis 

Als efectes de definir el model d’implantació urbana, els elements determinants per al desenvolupament urbà, fonamentals de 
l’estructura general del territori inclòs dins l’àmbit  d’actuació  d’aquest  POUM,  es preveuen als plànols d’ordenació del territori. Los 
sistemes són elements determinants del desenvolupament urbà continguts en aquest Pla, i per tant elements de l’estructura generals 
els següents, tal i com determina les normes urbanístiques del POUM. El POUM detalla les superfícies destinades a sistemes en sòl 
urbà de llicència directa en els quadres de superfícies annexats a aquesta memòria.  

      Superfície  
      (m2) % 

Sistema de comunicacions       

  Xarxa viària clau XV 311.867 63,67 

  Xarxa viària. Aparcaments clau XVa 13.381 2,73 

  Xarxa viària. Vianants clau XVv 9.876 2,02 

Sistema d'equipaments comunitaris       

  Equipaments comunitaris clau EQ 54.507 11,13 

Serveis tècnics i mediambientals clau TA 787 0,16 

Sistema d'espais lliures       

  Espais lliures clau VP 97.902 19,99 

Sistema hidrogràfic clau HI 1.470 0,30 

Sistema d'habitatges dotacionals clau HD 0 0,00 

Total SU directe     489.790 100 

Quadre 27. Sistemes i serveis en sòl urbà directe 

El sistema de comunicacions (clau XV) comprèn les instal·lacions, els espais reservats per al traçat de les xarxes viàries i 
exclusivament dedicats a la circulació de persones, vehicles i àrees d’aparcament de vehicles, i els elements funcionals de les 
carreteres, que han de permetre la connexió entre els diferents sectors del territori i garantir un nivell d’accessibilitat i de mobilitat 
adequat dins de l’àmbit del POUM. Els plànols d’ordenació del POUM, d’acord amb la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, 
aplicable a la Red de Carreteras del Estado (N-260 y N-260R) reflecteixen la zona de domini públic (art.29), la zona de servitud (art.31), 
la zona d’afecció (art.32) i la línia límit d’edificació (art.33) a les carreteres de titularitat estatal. Aquestes determinacions són detallades 
a les normes urbanístiques del POUM. 

El sistema urbanístic d’equipaments comunitaris (clau EQ) comprèn els sòls que es destinen a usos públics, col·lectius o 
comunitaris i a dotacions d’interès públic o social necessaris en funció de les característiques socio-econòmiques de la població. 
Formen el Sistema d’equipaments el sòl destinat a usos públics, col·lectius i comunitaris, d’acord amb les categories següents: 

- EQ. Equipaments sense ús definit. 

- EQ.1 Esportiu: instal·lacions i edificacions esportives i serveis annexes. 

- EQ.2 Docent: Centres on es desenvolupa l’activitat educativa d’acord amb la legislació sectorial vigent en aquesta matèria. 

- EQ.3  Sanitari-assistencial:  centres  d’assistència  primària,  dispensaris,  hospitals,  centres  extra- hospitalaris i residències 
geriàtriques. 

- EQ.4 Socio-Cultural i Religiós: cases de cultura, biblioteques, teatres, museus,  videoteques, centres socials, llars d’avis, centres 
d’esplai, temples i centres recreatius i  religiosos. 

- EQ.5 Administratiu i Proveïment: Administració pública, congressos, exposicions, serveis de seguretat i protecció civil com 
policia, jutjats i bombers, mercats municipals... 

- EQ.6 Cementiri. 

El sistema de serveis tècnics i mediambientals (clau TA) correspon als terrenys destinats a la protecció i el manteniment del medi 
ambient, com contenidors selectius, deixalleries, dipòsits, gosseres i magatzems, però també a les infraestructures urbanes i serveis 
tècnics per a la producció i subministrament d’energia, abastament i evacuació d’aigües, depuració, plantes de residus, abocadors, 
instal·lacions telefòniques, telecomunicacions, així com emmagatzematge de la maquinària de manteniment i transport, incloent les 
construccions complementàries a les mateixes. 

El sistema d’espais lliures (clau VP) correspon als sòls destinats a parcs, jardins, places, rambles i tot l’espai lliure de verd públic 
inclòs a l’àmbit del POUM, situat en sòl urbà, urbanitzable o no urbanitzable existent o de nova creació. Són els espais lliures 
eminentment arbrats que, independentment del seu règim urbanístic, tenen com a funció principal el repòs, lleure i esbarjo de la 
població. 

El sistema hidrogràfic (clau HI) constitueixen el sistema hidrogràfic del municipi de Bellver de Cerdanya, el conjunt de rieres, torrents, 
infraestructures hidràuliques, canals, sèquies, basses i fonts naturals que estructuren el paisatge, així com les diverses capes freàtiques 
del subsòl, independentment de la classificació del sòl. En cap cas la zona de domini públic hidràulic (dph) computarà a efectes de 
repartiment de càrregues i beneficis. Els marges dels terrenys que llinden amb les lleres públiques estan subjectes, en tota la seva 
extensió longitudinal, a una zona de policia de 100 metres d’amplada, i a una zona de servitud de 5 metres d’amplada. La zona de 
servitud (zona d’ús públic de 5 metres d’amplada) té la finalitat de protecció de l’ecosistema fluvial i del domini públic hidràulic (dph), pas 
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públic per a vianants i per al desenvolupament dels serveis de vigilància, conservació, salvament, etc. En tot cas ha de quedar lliure de 
qualsevol construcció, edificació, mur, moviment de terres, etc.. que impedeixi aquestes finalitats i ser apta, transitable i practicable en 
tot moment. Els propietaris d’aquesta zona podran lliurement sembrar i plantar espècies no arbòries, sempre que no deteriorin 
l’ecosistema fluvial o impedeixin el pas assenyalat anteriorment. 

6.4.3.Compliment dels estàndars urbanístics d’espais lliures  

D’acord amb la legislació urbanística vigent (DL 1/2010, Art. 58) que determina la necessitat que el POUM defineixi el sistema general 
d’espais lliures públics, que ha de respondre, com a mínim, a la proporció de 20 m2 per cada 100 m2 de sostre admès pel planejament 
urbanístic per a ús residencial no inclòs en cap sector de planejament urbanístic, es justifica el següent:  

Nucli Règim  Superfície total Espais lliures (VP) Sostre   Estàndard 

    (m2) (m2) (%) (m2st) (m2VP/m2st) 

Baltarga Sòl urbà directe 54.121 3.764 7,0 30.798 12,2 

Beders Sòl urbà directe 9.556 0 0,0 6.641 0,0 

Bellver de Cerdanya Sòl urbà directe 520.064 49.850 9,6 319.792 15,6 

Bellver. Pla de Codina Sòl urbà directe (ús residencial) 5.995 0 0,0 8.393 0,0 

Bor Sòl urbà directe 118.887 9.085 7,6 78.233 11,6 

Cortàs Sòl urbà directe 34.608 209 0,6 24.019 0,9 

Éller Sòl urbà directe 44.313 2.357 5,3 28.202 8,4 

Nas Sòl urbà directe 28.376 0 0,0 21.550 0,0 

Nèfol Sòl urbà directe 28.356 3.627 12,8 6.003 60,4 

Olià Sòl urbà directe 27.923 502 1,8 17.051 2,9 

Ordèn Sòl urbà directe 24.245 387 1,6 17.565 2,2 

Pedra Sòl urbà directe 15.487 1.604 10,4 8.400 19,1 

Pi Sòl urbà directe 103.402 3.152 3,0 79.746 4,0 

Riu de Santa Maria Sòl urbà directe 73.251 2.494 3,4 47.433 5,3 

Santa Eugènia Sòl urbà directe 21.598 792 3,7 15.132 5,2 

Santa Magdalena Sòl urbà directe 44.186 1.346 3,0 16.426 8,2 

Talló Sòl urbà directe 66.514 11.904 17,9 22.665 52,5 

Talltendre Sòl urbà directe 20.503 1.711 8,3 14.164 12,1 

  Total sòl urbà directe. Ús residencial 1.241.385 92.784 7,5 762.213 12,2 

Beders PAU-BED-1 89.668 9.321 10,4 31.754 29,4 

  Total PAU-SUC, Ús residencial 89.668 9.321 10,4 31.754 29,4 

 

Bellver de Cerdanya PAU-BEL-1 333 175 52,6 316 55,4 

Bellver de Cerdanya PAU-BEL-2 13.316 4.372 32,8 4.522 96,7 

Bellver de Cerdanya PAU-BEL-3 4.217 0 0,0 4.462 0,0 

Bor PAU-BOR-1 7.222 1.016 14,1 4.913 20,7 

Bor PAU-BOR-2 5.426 1.200 22,1 2.800 42,9 

Cortàs PAU-COR-1 5.812 1.662 28,6 2.643 62,9 

Èller PAU-ELL-1 1.948 0 0,0 1.493 0,0 

Nas PAU-NAS-1 16.375 3.250 19,8 6.476 50,2 

Olià PAU-OLI-1 3.982 1.198 30,1 1.837 65,2 

Ordèn PAU-ORD-1 3.328 646 19,4 2.080 31,1 

Ordèn PAU-ORD-2 8.306 1.161 14,0 4.732 24,5 

Ordèn PAU-ORD-3 1.325 675 50,9 405 166,7 

Ordèn PAU-ORD-4 9.215 5.350 58,1 1.800 297,2 

Pedra PAU-PED-1 4.065 375 9,2 2.800 13,4 

Pi PAU-PI-1 3.556 0 0,0 2.984 0,0 

Pi PAU-PI-2 8.248 1.280 15,5 6.328 20,2 

Pi PAU-PI-3 7.232 795 11,0 4.930 16,1 

Riu de Santa Maria PAU-RIU-1 12.610 1.477 11,7 4.854 30,4 

  Total PAU-SUNC, Ús residencial 116.516 24.632 21,1 60.375 40,8 

              

  
Total SU (Directe i PAU SUC-
SUNC) Ús residencial 

1.447.569 126.737 8,8 854.342 14,8 
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Nucli Règim 
Superfície 

total Espais lliures (VP) Sostre   Estàndard 

    (m2) (m2) (%) (m2st) (m2VP/m2st) 

Baltarga PMU-BAL-1 7.927 2.093 26,4 4.200 49,8 

Beders PMU-BED-1 3.048 895 29,4 1.806 49,6 

Bor PMU-BOR-1 9.916 3.445 34,7 4.600 74,9 

Nèfol PMU-NEF-1 5.021 622 12,4 1.461 42,6 

Pi PMU-PI-1 11.607 1.490 12,8 7.800 19,1 

Riu de Santa Maria PMU-RIU-1 7.825 2.621 33,5 2.104 124,6 

Santa Magdalena PMU-SMA-1 4.200 1.207 28,7 1.530 78,9 

Talló PMU-TALLO-1 7.727 3.482 45,1 2.800 124,4 

Talló PMU-TALLO-2 21.860 2.190 10,0 12.150 18,0 

Talló PMU-TALLO-3 4.988 0 0,0 3.210 0,0 

Talltendre PMU-TAL-1 12.264 1.228 10,0 4.038 30,4 

  
Total PMU-SUNC, Ús residencial 96.383 19.273 20,0 45.699 42,2 

              

  
Total SUC i SUNC (PAU-PMU) 1.543.951,83 146.010,00 9,5 900.041,26 16,2 

 

Nucli Règim Superfície total Espais lliures (VP) Sostre   Estàndard 

    (m2) (m2) (%) (m2st) (m2VP/m2st) 

Bellver de Cerdanya PPU-BEL-1 49.634,00 7.445,00 15,0 17.738,00 42,0 

Bellver de Cerdanya PPU-BEL-2 11.876,00 6.405,00 53,9 4.290,00 149,3 

Riu de Santa Maria PPU-RIU-1 7.379,00 2.123,00 28,8 1.940,00 109,4 

Bellver de Cerdanya SUND-BEL-1 31.468,00 7.867,00 25,0 10.300,00 76,4 

Bellver de Cerdanya SUND-BEL-2 24.292,00 6.073,00 25,0 8.009,00 75,8 

  
Total SUD-SUND, Ús residencial 124.649,00 29.913,00 24,0 42.277,00 70,8 

              

              

Total SUC, SUNC (PAU-PMU) i SUD-SUND  
Ús residencial 1.668.600,83 175.923,00 10,5 942.318,26 18,7 

Quadre 28. Estàndards d’espais lliures. POUM aprovació provisional 

 

Règim Superfície total Espais lliures (VP) Sostre  mínim VP  diferència   

  (m2) (m2) (%) (m2st) (m2) (m2 VP)   

Total sòl urbà directe 1.241.385 92.784 7,5 762.213 152.443 -59.659 déficit 

Total PAU-SUC 89.668 9.321 10,4 31.754 6.351 2.970   

Total PAU-SUNC 116.516 24.632 21,1 60.375 12.075 12.557   

Total SUC i SUNC 1.447.569 126.737 8,8 854.342 170.868 -44.131 déficit 

Total PMU-SUNC 96.383 19.273 20,0 45.699 9.140 10.133   

Total SUC i SUNC (SU directe, PAU i PMU) 1.543.952 146.010 9,5 900.041 180.008 -33.998 déficit 

                

Total SUD-SUND 124.649 29.913 24,0 42.277 8.455 21.458   

Total SUC, SUNC i SUD-SUND 1.668.601 175.923 10,5 942.318 188.464 -12.541 déficit 

                

Reserva de VP en SNU_Parc de Monterròs   28.444           

Total SUC, SUNC, SUD-SUND i SNU 1.668.601 204.367 12,2 942.318 188.464 15.903 
  

Quadre 29. Estàndards d’espais lliures. Sumatori total. POUM aprovació provisional 
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D’acord amb l’anterior quadre, el document del POUM per a aprovació provisional ha corregit respecte del document d’aprovació inicial els 
dèficits en els estàndards d’espai lliure, tot recordant que és en el sòl urbà de llicència directa a on s’arrossegen les majors mancances i que 
el POUM ha reconduït amb la reserva en sòl no urbanitzable d’una important peça de sòl a Monterrós i incrementant la reserva de sòl per a 
sistemes tant als PAU com als PMU. Dit això, el POUM preveu un sostre amb ús residencial total en sòl urbà de llicència directa de 762.213 
m2st, en PAU (SUC) un sostre de 31.754 m2 i en PAU (SUNC) un sostre de 60.375 m2. El sostre total previst pel POUM en sòls amb ús 
residencial no inclosos en cap sector de planejament és de 854.342 m2. Aplicant la proporció d’espai lliure (clau VP) de 20 m2 de sòl per 
cada 100 m2 de sostre residencial el mínim resultant és de 170.868 m2, un mínim molt per sobre del previst pel POUM de 126.737 m2. 
D’acord amb això, i afegint la previsió de sòl urbà delimitat dins de PMU (SUNC) aquest dèficit es va corregint, assolint els 146.010 m2, 
encara que per sota dels 180.008 m2 a tot el sòl urbà amb ús residencial en SUC i SUNC, és a dir, una diferència de 33.998 m2. Aquesta 
xifra quedaria incrementada afegint el sòl urbanitzable i la reserva en SNU del Parc de Monterròs, que marcaria un horitzó potencial de 
204.367 m2 dstinat a espais lliures, 15.903 m2 més que el mínim exigit per llei. 

El POUM justifica i posa en evidència el poc pes dels sistema d’espais lliures en els nuclis de muntanya i en les actuacions poligonals 
previstes, en molts casos dirigides a ressoldre aspectes de mobilitat en el teixit i no a fer reserves de sòl per a espais lliures en un context, 
com el de la pràctica totalitat dels nuclis de Bellver de Cerdanya, íntimament lligats a un sòl no urbanitzable de qualitat ambiental i 
paisatgística excepcional. Cal recordar en aquest sentit l’article 58.f del DL 1/2010 pel que fa a municipis amb població inferior a 3.000 
habitants i d’escassa complexitat urbanística. En tot cas, el POUM pretén donar compliment a aquesta determinació que repercuteix 
directament en benefici de les veïnes i veïns de Bellver. 

Com a criteri general d’ordenació de l’espai lliure al sòl delimitat dins de PAU, PMU, SUD i SUND, el POUM ha prioritzat que aquestes 
reserves se situïn de manera preferent com a espais de transició entre els sòls d’aprofitament privat i el sòl no urbanitzable, de manera que 
aquestes peces esdevinguin límits clars front a futures extensions. De totes aquestes peces cal destacar el pes de Monterròs, a la banda de 
ponent del nucli de Bellver que, integrat dins una estratègia de preservació mediambiental, haurà de convertir aquest petit turó en un punt 
d’atracció per als veïns i visitants. En tot cas, el POUM garanteix que el nivell d’urbanització d’aquest àmbit regulat dins el règim del SNU 
sigui el mínim imprescindible, i afavorint que esmantingui aquest espai lliure d’edificació i mantingui la coberta del sòl existent. En tot cas, 
haurà de ser el planejament derivat que desenvolupi aquests àmbits qui determini la situació i estructura més adient d’aquestes reserves de 
sòl, mantenint aquells criteris d’ordenació que en cada fitxa se consideri vinculant. 

6.4.4. La reserva de sòl per a equipaments comunitaris. 

El POUM qualifica com a sistema d’equipaments comunitaris (clau EQ) aquells sòls destinats a usos públics i d’interès general que 
incideixen en el benestar socioeconòmic del conjunt de la població.  

 

Règim Superfície total Equipaments (EQ) Sostre  

  (m2) (m2) (%) (m2st) 

Total sòl urbà directe 1.241.385 54.507 4,4 762.213 

Total PAU-SUC 89.668 3.140 3,5 31.754 

Total PAU-SUNC 116.516 2.476 2,1 60.375 

Total SUC i SUNC 1.447.569 60.123 4,2 854.342 

Total PMU-SUNC 96.383 3.957 4,1 45.699 

Total SUC i SUNC (inclós PMU) 1.543.952 64.080 4,2 900.041 

          

Total SUD-SUND 124.649 15.281 12,3 42.277 

Total SUC, SUNC (inclós PMU) i SUD-SUND  
(ús residencial) 

1.668.601 79.361 4,8 942.318 

Quadre 30. Estàndards d’equipaments comunitaris. Sumatori total. POUM aprovació provisional 

 

El POUM qualifica en sòl urbà directe un total de 54.507 m2sl per a equipaments, que d’acord amb la població existent en 2019 (1937 
habitants) resulta en un total de 28,14 m2/habitant, una ràtio important encara que bona part dels equipaments es concentren al nucli de 
Bellver, a l’àmbit de Pla de Tomet. Cal destacar que els nuclis de muntanya no disposen, en molts casos, de les reserves mínimes a banda 
d’aquells equipaments religiosos que corresponen a les esglésies de cada nucli.  

En tot cas, el POUM incrementa en aproximadament  21.714 m2 (increment del 40%) la reserva de sòl destinada a equipaments per tal de 
garantir futures demandes de la població.  Cal destacar la peça central d’equipaments esportius i docents del CEIP Escola Mare de Dèu de 
Talló, el Pavelló esportiu municipal, la llar d’infants de Bellver, i el Centre cívic Escoles Velles, amb una importante reserva de sòl per a 
espais lliures just a tocar i que ha generat una nova centralitat dotacional al municipi i al nucli de Bellver (veure punt 6.8.3 d’aquesta 
memòria). 
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6.5. Regulació del sòl urbanitzable (SUD i SUND) 

El POUM de Bellver de Cerdanya classifica com a sòl urbanitzable aquells terrenys que es consideren necessaris i adequats per tal de 
garantir la reestructuració urbanística del municipi. El sòl urbanitzable previst pel POUM té la voluntat de facilitar la localització de noves 
activitats econòmiques i dels eventuals creixements residencials d’acord amb l’estratègia de creixement potenciat previst pel PTPAPA i 
d’acord amb l’oferta que es propugna dins del marc del desenvolupament sostenible del territori.  

El POUM delimita un total de 5 sectors de sòl urbanitzable, 2 dels quals com a sòl urbanitzable no delimitat (SUND) i que integren bona 
part de la reserva de sostre per habitatge protegit del municipi (veure memòria social del POUM), d’acord amb la determinació prevista 
per la legislació urbanística vigent. 

Dels 3 sectors en sòl urbanitzable delimitat (SUD), constituït per aquells sòls que són susceptibles de transformació urbanística 
mitjançant la formulació, tramitació i aprovació definitiva del corresponent Pla parcial urbanístic, un prové de la revisió del SAU-Riu de 
Santa Maria, mentre que els dos sectors (PP1A i PP1B) contemplats al planejament vigent i que no havien estat desenvolupats, han 
estat delimitats com un únic sector de SUND.   

El POUM delimita 3 sectors de sòl urbanitzable delimitat (SUD): el PPU-BEL-1, de 49.634 m2sl de superfície situat entre els nuclis de 
Bellver i de Riu de Santa Maria amb l’objectiu de reforçar el sistema d’espais lliures i d’equipaments comunitaris, millorar la xarxa viària 
local i generar una bossa d’habitatge de mitjes densitats en la que encabir bona part de la reserva de sostre per habitatge protegit, 
desenvolupar una nova centralitat territorial i d’acord amb l’estratègia de creixement potenciat prevista pel PTPAPA. L’altre sector, PPU-
BEL-2, se situa al límit nord del parc de Monterròs i ha estat ajustat seguint les determinacions de l’informe de la CTU i té una superfície 
de 11.876 m2. I el PPU-RIU-1, al sud del nucli de Riu de Santa Maria, procendent de l’antic SAU no desenvolupat i amb una superfície 
de 7.379 m2. 

Tanmateix, preveu la delimitació de 2 sectors de sòl urbanitzable no delimitat situats al sud del nucli de Bellver (SUND-BEL-1 i SUND-
BEL-2) i amb una superfície total de 55.760 m2, constituït per aquell sòl que pot ser objecte de delimitació bé mitjançant un Programa 
d’actuació urbanística municipal, o a través d’una Modificació Puntual del POUM. Així mateix es podrà delimitar a traves de la 
formulació, tramitació i aprovació definitiva d’un Pla parcial urbanístic de delimitació que posteriorment s’haurà de completar amb 
l’aprovació d’un Pla parcial urbanístic (PPU). 

Les normes urbanístiques del POUM recullen els aspectes normatius d’aquests sectors.  

6.6. Necessitats en matèria d’habitatge protegit 

El POUM, a la seva memòria social, recull els escenaris de creixement en relació a les projeccions de població i les condicions per a 
garantir l’accès a un habitatge assequible pel conjunt de la població.  

El POUM sintetitza les actuacions dirigides a la producció d’habitatge assequible en el següent quadre:  

 

  Reg 

Sostre 
residencial 

nova 
implantació 

Sostre 
habitatge 

lliure 

Habitatge 
lliure 

Sostre 
HPO 

(30%) 

Habitatge 
HPO 

    (m2) (m2) (uts) (m2) (uts) 

SUC+SUNC PAU-PMU 32.270 22.589 462 9.681 77 

TOTAL SUD SUD 23.968 16.778 80 7.191 56 

TOTAL SUND SUND 18.309 12.816 71 5.493 43 

SUD+SUND   42.277 29.594 151 12.684 99 

              

TOTAL SOSTRE NOVA IMPLANTACIÓ   74.547 52.183 613 22.365 176 

Quadre 31. Resum producció habitatge assequible del POUM. 

 

El POUM justifica la reserva de sostre d’habitatge protegit als nuclis més dinàmics i situats en l’àrea d’influència del nucli de Bellver de 
Cerdanya: Baltarga, Beders, Bellver de Cerdanya, Pi, Riu de Santa Maria i Talló. En total el POUM preveu la reserva de sostre per HPO 
de 22.365 m2 que resulta en un total de 176 habitatges d’HPO.  
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6.7. Regulació del sòl no urbanitzable (SNU) 

El POUM de Bellver de Cerdanya estableix la qualificació del SNU següent, atenent a l’ordenació dels espais oberts prevista al 
PTPAPA i detallada pel PDUC:   

- Sòl de protecció preventiva (clau 91), en els que s’inclouen els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament 
urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial. 

- Sòl de valor natural i de connexió (clau 93), que es protegeix principalment pel seu interès natural, agronatural i ecològic en el 
qual l’ús agrícola i ramader sovint juga un paper rellevant a preservar. 

- Sòl d’alt valor agrícola  (clau 94), que es protegeix principalment  pel seu  elevat valor  agrícola productiu. Aquests terrenys 
rebran un tractament prioritari en l’ordenament de les activitats agràries i foment per a la millora de les explotacions i mereixen 
una especial protecció. El manteniment dels espais que configuren l’Horta del Segre és primordial per l’activitat que generen i el 
paisatge que configuren. És per això que cal que rebin un correcte tractament d’acord amb l’espai que els envolta i els marges de 
contacte amb altres tipus de sòl. 

- Sòl de protecció específica del paisatge (clau 95-a), que protegeix els turons més visibles a la plana, els principals corredors 
fluvials, tant la llera de riu com les franges de bosc de ribera. Es tracta d’espais que cal mantenir inalterables, on qualsevol 
activitat humana significa un impacte greu sobre el lloc, per la qual cosa és important controlar estrictament els usos que s’hi 
puguin fer. 

- Sòl de protecció ecològico-paisatgística (clau 95-b), que protegeix els sòls situats a  l’entorn d’alguns nuclis històrics amb 
valor paisatgístic, els corredors fluvials i turons a la plana no inclosos dins de la clau 95-a, el bosc caducifoli, els patrons nítids de 
paisatge, el bocage cerdà format per camps i pastures closes per tanques arbrades i murs de pedra seca, la franja fronterera 
entre la muntanya i la plana i els enclavaments oberts a la muntanya. Aquest sòl queda sotmès a un règim especial de protecció i 
seran incompatibles les actuacions d’edificació o transformació del sòl que puguin afectar de forma clara els valors que motiven 
la protecció. 

- Espais PEIN i Xarxa Natura 2000, (clau 96), que qualifica com a Espais d’Interès Natural Protegits aquelles zones catalogades o 
protegides pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, com és el cas de: 

- Espais naturals de protecció especial 
o Parc Natural del Cadí-Moixeró. 
o Reserva Natural Parcial de Segre-Prullans. 

- Resta d’espais inclosos al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) 
o Tossa Plana de Lles-Puigpedrós. 
o Serres del Cadí-Moixeró. 
o Tossal d’Isòvol i Olopte 
o Riberes de l’Alt Segre. 
o Riu Duran. 

- Espais de la Xarxa Natura 2000 
o Riu Duran. 
o Prepirineu Central Català. 
o Riberes de l’Alt Segre. 
o Tossa Plana de Lles-Puigpedrós 

 
 

 

Imatge 81. Classificació del sòl i qualificació del SNU. POUM aprovació provisional 
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PTPAPA POUM_AP (i PDUC) 
clau 

Superfície 
(m2) 

Superfície 
(Ha) 

% del 
total 
SNU 

% del total 
municipi 

Sòl de protecció preventiva Sòl de protecció preventiva 91 10.803.696 1.080,37 10,85 10,67 

Sòl de protecció territorial Sòl de protecció territorial 92 0 0 0,00 0,00 

Sòl de protecció especial de valor natural i connexió Sòl de protecció especial de valor natural i connexió 93 15.656.978 1.565,70 15,73 15,47 

Sòl de protecció especial d'alt valor agrícola Sòl de protecció especial d'alt valor agrícola 94 1.864.442 186,44 1,87 1,84 

Sòl de protecció especial de valor natural i connexió Sòl de protecció especial específica del paisatge 95a 5.510.898 551,09 5,54 5,44 

Sòl de protecció especial de valor natural i connexió Sòl de protecció especial ecològico-paisatgística 95b 19.641.631 1.964,16 19,73 19,40 

Espais PEIN i Xarxa Natura 2000 Espais PEIN i Xarxa Natura 2000 96 41.238.709 4.123,87 41,42 40,74 

  Sistema hidrogràfic  HI 1.918.561 191,86 1,93 1,90 

  Sistema d'espais lliures (Parc Monterròs) VP 28.444 2,84     

  Sistema de comunicacions XV 2.775.305 277,53 2,79 2,74 

  Sistemes de serveis tècnics TA 112.735 11,27 0,11 0,11 

  Total zones i sistemes en SNU   99.551.399 9.955,14 100,00 98,35 

              

  Total sòl urbà (SUC+SUNC)   1.543.952 154,40   1,53 

  Total sòl urbanitzable (SUD+SUND)   124.649 12,46   0,12 

              

  Total municipi de Bellver de Cerdanya   101.220.000 10.122,00   100 

Quadre 32. Qualificacions del SNU. POUM aprovació provisional 

 

6.7.1. Masies i cases rurals en SNU 

El document del POUM de Bellver per a aprovació provisional recull el Pla especial de Masies i Cases Rurals aprovat definitivament per la 
CTULL en data 18 de maig de 2006; no obstant, i justificat pels canvis en l’ordenació del sòl que poden incorre en el canvi de règim 
d’algunes de les masies catalogades, el POUM per a aprovació provisional considera que el Pla Especial de masies en vigor ha de 
tramitar una modificació puntual que tingui per objecte suprimir aquelles masies que deixin d’estar situades sobre sòl classificat com a sòl 
no urbanitzable. Aquest aspecte és considerat a les normes urbanístiques del POUM mitjançant una disposició transitòria. 

Per tal de deixar constància dels elements catalogats, cal assenyalar que el municipi de Bellver de Cerdanya resten inventariades les 
següents masies i cases rurals recollides dins del Pla Especial  aprovat definitivament definitiva per la CTULL en data 18 de maig de 
2006: 

Masies i cases rurals en SNU.   

M -01: La Farinera M-21: Cal Pons 

M-02: Molí dels Pons. M-22: Cal Paulet 

M-03: Cal Samion M-23: Mas Pubill 

M-04: Misserpí M-24: Cal Piltre 

M-05: La Claveteria M-25: Sant Martí dels Castells 

M-06: La Bascort M-26: Cal Calet 

M-07: Corts. M-27: Cal Cardinar 

M-08: Cal Codolet. M-28: Cal Calé 

M-09: Anes. M-29: Cal Ballaques 

M-10: Cal Manxico M-30: Granja Grauet 

M-11: Torre de Cadell M-31: Mas Bitarri (Casa Toniet) 

M-12: La Casanova M-32: Ferrer de Nas 

M-13: Cal Mariano. M-33: La Verneda 

M-14: Cortariu M-34: Granja Elies 

M-15: Manyariu M-35: Granja Beders 

M-16: Casa d’Alt l’Ingla M-36: Cal Pau Vidal 

M-17: Casa Baix l’Ingla M-37: Cal Piltró 

M-18: Cal Rector M-38: Cal Jaume 

M-19: Cal Ticoi M-39: El Serrat 

M-20: Can Giralt M-40: Casa Farinera 

  M-41: Torrent Curner 
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Cal assenyalar així mateix que al document per a aprovació inicial es proposava ampliar el catàleg amb dues masies (M-42 Cal 
Garrabet, i M-43 Cal Mallorca); donat les justificacions explicades al paràgraf anterior, haurà de ser la modificació puntual del PE de 
Masies i Cases rurals qui determini la seva conveniència.  

6.7.2. Plans especials urbanístics en SNU 

El present POUM delimita en SNU un total de 5 plans especials urbanístics (PEU), els PEU-BEL-4 i PEU-BEL-5 a partir d’al·legacions 
estimades parcialment i que són definides en detall a les normes urbanístiques del POUM: 

- PEU-1,(sup: 64.668 m2), al Càmping La Solana del Segre, amb els objectius de regular les condicions de les actuals 
instal·lacions, prevenir els riscos d’inundació, establir les mesures de protecció necessàries, adequar i regularitzar les 
instal·lacions d’abastament d’aigua i el sanejament d’acord amb la legislació urbanística i sectorial vigents, i possibilitar la millora 
paisatgística dels espais lliures del càmping.  

- PEU-2, (sup: 12.273 m2), al Càmping Bellver que resta dins el terme municipal de Bellver de Cerdanya, amb els objectius de 
regular les condicions de les actuals instal·lacions, prevenir els riscos d’inundació, establir les mesures de protecció necessàries, 
adequar i regularitzar les instal·lacions d’abastament d’aigua i el sanejament d’acord amb la legislació urbanística i sectorial 
vigents, i possibilitar la millora paisatgística dels espais lliures del càmping. 

- PEU-3, (sup: 252.658 m2), al circuit de cros situat al nord-est del nucli de Santa Magdalena, amb els objectius de recuperar la 
coberta del sòl i plantejar la seva adequació per admetre nous usos d’esbarjo d’interès general compatibles amb les 
determinacions fixades pel planejament territorial vigent en matèria de sòls de protecció especial.  Es preveu una reserva per a 
sòl públic del 30%. 

- PEU-4, (sup: 6.100 m2), a l’assentament rural de Vilella, amb l’objectiu de garantir la implementació d’actuacions sobre l’espai 
públic, en concret pel que fa a la millora de la mobilitat, a la qualitat dels espais lliures i de les xarxes de serveis urbans. Es 
preveu una reserva per a sòl públic del 30%. 

- PEU-5, (sup: 13.096 m2), al sud de Farga Vella, a l’àmbit de la cimentera, amb l’objectiu de regular regular l’ús i les condicions 
per a rehabilitar les construccions en desús i corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu. 

6.8. Catàleg de béns a protegir 

L’instrument general de protecció de patrimoni de municipi de Bellver de Cerdanya és el Catàleg i el Pla especial de protecció del 
patrimoni que el desenvolupi. El Catàleg de construccions, conjunts arquitectònics, jaciments arqueològics i elements paisatgístics 
d’interès es concreta en les normes urbanístiques del POUM. 

El Catàleg estableix diferents nivells de protecció, segons les característiques particulars de cada un dels elements relacionats, segons 
els nivells següents: 

─ Protecció arqueològica 

BCIN (Protecció Integral) 

núm Fit Patrim Nom 

1 6008 Vilavedra - Sant Martí i Sant Serní de Vilavedra, Vall d'Ingla 

2 6014 Abric de la Vall d'Ingla  

3 6018 Tuta Gran de la Fou de Bor 

4 11772 Talló - Església de Talló 

5 11773 Zona de la Torre de la Presó, Bellver de Cerdanya 

      

EPA (Protecció Integral) 

6 6007 Nèfol 

7 6009 Subirons, Anes 

8 6010 Tuta Petita de la Fou de Bor 

9 6011, 20216 Tuta de l'Ambret - Tuta de l'Ambert; Tuta de Lambert; Tuta Lambret, Bor 

10 6012 Fou de Bor - Tuta del Cingle, Bor 

11 6013 Els Cortils - Vila-Tartera, Nas 

12 6015 Cova de la Mariagna - Cova de la Mariagua, Anes 

13 6016 Enterraments de Bellver, Talló 

14 6017 Barraca del Camp d'en Josepó, Ordèn 

15 6091 Cova d'Anes 

16 12943 Jaciment Paleontològic de Torrent de Talló i Vilella 

17 12944 Jaciment Paleontològic de Santa Eugènia de Nerellà 
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18 12945 Jaciment Paleontològic de Bellver 

19 12946 Bellver II 

20 13934 Montlleó – Montllàs 

21 13935 Església de Santa Cecília de Beders 

22 20358 Tossal de Baltarga 

23 21400 Esglèsia de Sant Nazari de Nas 

24   Col·lector en Alta de Pi i condicionament d'Edar 

 

 

Imatge 82. EPA-Integral, Jaciment d’Els Cortils (esquerra) i Subirons (dreta) 

 

 

 

 

 

─ Protecció arquitectònica 

BCIN (Protecció Integral) 
Núm Fitxa Reg. Inventari Patrimoni Nom 

25 71 Església de Sant Julià de Pedra 

26 72 Esglèsia Santa Eugènia de Nerellà 

27 613 Torre de Cadell, Beders 

28 826 Torre de la Presó - Muralla Castell de Bellver 

29 883 Castell Sant Martí dels Castells, Sant Martí dels Castells 

30 884 Castell de Bellver - Cova de Bellver, Bellver de Cerdanya 

31 3795 Església de Santa Maria de Talló 

 

 

Imatge 83. BCIN, Protecció Integral: Església Sta Eugènia de Nerellà (esquerra) i Castell Sant Martí dels Castells (dreta) 
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BCIL (Protecció Integral) 
Núm Fitxa Reg. Inventari Patrimoni Nom 

32 7572 Església de Santa Cecília de Beders 

33 7573 Església de Sant Marcel de Bor 

34 7577 Església de Sant Serni de Coborriu 

35 7580 Església de Sant Policarp de Cortàs 

36 7582 Església de Santa Eulàlia d'Eller 

37 7586 Església de Santa Maria d'Ordèn 

38 7598 Església Santa Maria i Sant Jaume, Bellver de Cerdanya 

39 7622 Església de Sant Mamet d'Anes - Santuari de la Verge d'Anes 

40 7625 Església de Sant Andreu de Baltarga 

41 7630 Església de Santa Eulàlia de Pi 

42 7642 Església Sant Iscle i Santa Victòria de Talltendre 

 

 

Imatge 84. BCIL-Protecció Integral, Església de Sant Mamet d'Anes (esquerra) i església de Santa Maria d’Ordèn (dreta) 

 

BPU     
Integral 
Núm Fitxa Reg. Inventari Patrimoni Nom 

43 7603 Font de Talló - Ermita de la Mare de Déu de Talló 

44 7617 Capella de Sant Roc, Bellver de Cerdanya 

45 7643 Portal de la Capella de Sant Antoni, Bellver de Cerdanya 

46 20875 Pont a Pedra 

47 20876 Pont a Bor 

48 44921 Forn de Calç del Collet de la Cogulera, Bor 

49 44922 Forn de Calç de Cal Guix, Pedra 

50 44923 Forn de calç de la Devesa del Domingo, Bellver de Cerdanya 

51 44924 Forn de calç de Sant Marcel - Forn de calç de l'Església de Sant Marcel, Bor 

52 44926 Forn de calç del Castell, Bor 

53 44930 Forn de calç del Quelet, Bor 

54 44932 Forn de calç del Solà de Bor 

55 44933 Forn de calç del Pla de les Vinyes, Bellver de Cerdanya 

56 44934 Forn de Ciment del Quelet, Bor 

57   Capella religiosa, Talltendre 

58   Església de Sant Martí de Vilavedra, Ingla de Baix 

59   La Creu de Talló 

60   Pont entre Beders i Bor, Beders 

61   Porta Carrer de Catalunya nº 2, Bellver de Cerdanya 

62   Pou a Ordèn 
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63   Xemeneia Cal Llaudó, Èller 

 

Imatge 85. BPU-Integral, Capella de Sant Roc (esquerra) i esgléscreu de Talló (dreta) 

 

BPU     

Conservació 

Núm Fitxa Reg. Inventari Patrimoni Nom 

64 7611 Plaça Major, Bellver de Cerdanya 

65 7615 Conjunt d'edificacions del carrer del Mig, Bellver de Cerdanya 

 

Imatge 86. BPU-Conservació, Plaça Major de Bellver de Cerdanya 

 

BPU     

Parcial 

Núm Fitxa Reg. Inventari Patrimoni Nom 

66 7578 Mas d'en Pons - Capella de sant Pere, Coborriu 

67 7601 Moli de Bellver - La Farinera de Bellver, Bellver de Cerdanya 

68 7602 Casa d'Anes 

69 7604 Cal Tresa, Talló 

70 7607 Cal Patanó - Antiga "Posada de Pere Sicart", Bellver de Cerdanya 

71 7610 Casa de la Duana, Bellver de Cerdanya 

72 7612 Casa de la Vila, Bellver de Cerdanya 

73 7613 Casa de la Rectoria, Bellver de Cerdanya 

74 7624 Mas Ca l'Abascort, Baltarga 

75 7636 Mas de Cal Manxot, Santa Eugènia de Nerellà 

76 44935 Moli de Bor - La Central de Bor 

77   Ca les Monges, Bellver de Cerdanya 

78   Cal Codolet, Bellver de Cerdanya 

79   Casa Baix l'Ingla, Ingla de Baix 

80   Casa d'Alt l'Ingla, Ingla de Baix 

81   La Casanova, Bellver de Cerdanya 
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Imatge 87. BPU-Parcial, Mas d’en Pons (esquerra) i Casa d’Anes (dreta) 

 

BPU     

Ambiental 

Núm Fitxa Reg. Inventari Patrimoni Nom 

82   Camí a la Font 

83   Camí de la Bastida, Talltendre 

84   Font de Can Pelosa, Bor 

85   Font de Dalt, Nas 

86   Font de la Balma o de Baix, Nas 

87   Font de la Farga, Bellver de Cerdanya 

88   Font de l'Ingla, Ingla de Baix 

89   Font de Misserpi 

90   Font de Pedra 

91   Font de Talltendre 

92   Font del Boix, Cortariu 

93   Font del Camí a Èller, Cortàs 

94   Font del Capellà, Ingla de Baix 

95   Font del Mig, Nas 

96   Font d'Èller 

97   Font dels Cucs, Bellver de Cerdanya 

98   Font d'Olià 

99   Font d'Ordèn 

100   Font Santa, Cortàs 

101   Font Tedres, Cortàs 

 

 

Imatge 88. BPU-Ambiental, Font dels Cucs (esquerra) i font d’Èller (dreta) 
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BPU     

Documental 

Núm Fitxa Reg. Inventari Patrimoni Nom 

102 7616 Dispensari mèdic municipal. Torre "Sant Josep", Bellver de Cerdanya 

103 7618 Cases del camí de Talló, Bellver de Cerdanya 

104 7619 Casa Elies, Bellver de Cerdanya 

105 7620 Casa Tibau, Bellver de Cerdanya 

106   Casa Josep Mª Sostres, Bellver de Cerdanya 

107   Casa Josep Mª Sostres II, Bellver de Cerdanya 

108   El Polvorín, Bellver de Cerdanya 

109   El Sequer de Pinyes, Bellver de Cerdanya 

110   Escola d' Eller 

111   Escola de Bor 

112   Escola d'Ordèn 

113   L' Estudi, Olià 

 

 

Imatge 89. BPU-Documental, Casa Tibau (esquerra) i el Polvorín (dreta) 

 

 

─ Protecció geològica  

BPU     

Núm Fitxa Reg. Inventari Patrimoni Nom 

114   Geòtop 135 - Miocè del camp d'en Mixela 

 

 

Imatge 90. BPU, Miocé del camp d’en Mixela i afloracions de sediments lacustres.  
Font: Direcció General del Medi Natural 

 

 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya 

Memòria descriptiva: Informació i ordenació                                                                                            Document per a Aprovació provisional_Juliol de 2020 

 137 

 

7.RESUM NUMÈRIC DEL POUM DE BELLVER (APROVACIÓ PROVISIONAL) 

El POUM de Bellver de Cerdanya resum les actuacions en els quadres següents. 

La situació actual de l’habitatge i la població (2019): 

- 1.937 habitants 

- 2.600 habitatges al municipi, dels quals: 

o 1.047 són habitages principals (40,28%) 

o 1.116 són habitatges secundaris (42,92%) 

o 437 són habitatges vacants i d’altres (16,80%) 

 

D’acord amb això, se’n desprèn una ocupació de 1,85 persones per habitatge principal, i un nombre elevat d’habitatges estacionals.  

7.1. El potencial del planejament vigent 

D’acord amb la previsió del planejament vigent, el nombre d’habitatges totals potencials se situa en 5.212 unitats. En aquest sentit, el 
potencial remanent del planejament anterior se situa en 2.612 habitatges pendents de desenvolupar, fonamentalment al sòl urbà de llicència 
directa.  

  Sòl Espais lliures Vials Equipaments Sòl privat Sostre Habitatges 

  (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (uts) 

SUC (directe i PAU) 1.407.038,00 106.148,00 354.433,00 65.149,00 881.308,00 824.379,00 4.673 

PAU (SUNC) 144.736,00 10.871,00 25.026,00 369,00 108.470,00 104.915,00 288 

PMU (SUNC) 38.630,00 9.778,00 6.340,00 0,00 22.512,00 11.256,00 43 

SUD 66.471,00 7.301,00 14.678,00 5.782,00 38.710,00 28.377,00 208 

Total 1.656.875,00 134.098,00 400.477,00 71.300,00 1.051.000,00 968.927,00 5.212 

Quadre 33. Figures principals del planejament vigent 

 

7.2. El potencial del POUM per a la seva aprovació provisional 

El POUM de Bellver de Cerdanya, per a la seva aprovació provisional, preveu un nombre màxim de 5.453 habitatges potencials, el que 
suposa un increment de 241 habitatges respecte del planejament anterior. Aquest increment es deu en gran part a la delimitació del sòl urbà 
pendent de desenvolupar del planejament anterior, sobre tot en PAU i PMU en SUNC. Tanmateix per la delimitació d’un sector de sòl 
urbanitzable que garanteixi l’estatègia de creixement potenciat prevista pel PTPAPA. El potencial remanent respecte dels habitatges 
construïts és de 2.853 habitatges.  

 

  Sòl Espais lliures Vials Equipaments Sòl privat Sostre Habitatges 

  (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (uts) 

SUC (directe i PAU) 1.413.218,00 107.223,41 359.408,11 57.646,73 886.683,21 827.384,69 4.664 

PAU (SUNC) 122.540,00 25.060,00 28.669,00 2.476,00 66.335,00 62.548,00 309 

PMU (SUNC) 151.383,00 24.773,00 18.606,00 3.957,00 104.047,00 71.290,00 230 

SUD 68.889,00 15.973,00 12.715,00 11.277,00 28.924,00 23.968,00 136 

SUND 55.760,00 13.940,00 11.001,00 4.004,00 26.815,00 18.309,00 114 

Total 1.811.790,00 186.969,41 430.399,11 79.360,73 1.112.804,21 1.003.499,69 5.453 

 

  Sòl Espais lliures Vials Equipaments Sòl privat Sostre Habitatges 

  (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (uts) 

SUC (directe) 1.323.550,00 97.902,41 335.124,11 54.506,73 833.760,21 795.630,89 4.598 

PAU (SUC) 89.668,00 9.321,00 24.284,00 3.140,00 52.923,00 31.753,80 66 

Total 1.413.218,00 107.223,41 359.408,11 57.646,73 886.683,21 827.384,69 4.664 

Quadre 34. Figures principals de la proposta del POUM per a aprovació provisional, i règim del sòl urbà consolidat 
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Pel que fa als potencials inclosos en àmbits de transformació del sòl, el POUM determina un màxim de 789 habitatges en polígons i sectors 
tant en SUNC com en SUD i SUND, un 28% menys que a la proposta del POUM per a aprovació inicial i que dona resposta als 
requeriments de creixements sostenibles determinats pel planejament territorial vigent.   

 

  Sòl Espais lliures Vials Equipaments Sòl privat Sostre Habitatges 

  (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (uts) 

PAU (SUNC) 122.540,00 25.060,00 28.669,00 2.476,00 66.335,00 62.548,00 309 

PMU (SUNC) 151.383,00 24.773,00 18.606,00 3.957,00 104.047,00 71.290,00 230 

SUD 68.889,00 15.973,00 12.715,00 11.277,00 28.924,00 23.968,00 136 

SUND 55.760,00 13.940,00 11.001,00 4.004,00 26.815,00 18.309,00 114 

Total 398.572,00 79.746,00 70.991,00 21.714,00 226.121,00 176.115,00 789 

Quadre 35. Figures principals de la proposta del POUM en àmbits de transformació en sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable 

 

Finalment, en el règim del sòl no urbanitzable, el POUM comptabilitza un total de 41 habitatges, d’acord amb el Pla especial del Catàleg de 
masies vigent, encara que com s’ha esmentat en punts anteriors, s’haurà de garantir mitjançant modificació puntual del pla especial que 
determinades masies restin descatalogades pel possible canvi al règim de sòl. 

 

 

 

 

 

 

 

 


