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0 ANTECEDENTS I OBJECTE DEL DOCUMENT 

Aquest document resum (DR) es realitza a petició de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, impulsor del 

POUM del municipi en qüestió. El seu objectiu és que l’òrgan competent –en aquest cas l’Oficina 

Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental (OTAA) de Lleida- emeti la Declaració Ambiental Estratègica 

(DAE) 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 present 

POUM a aprovació provisional. 

Actualment, el municipi de Bellver de Cerdanya es regeix per les 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 i els expedients que se n’han derivat al llarg 

del temps. 

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, Isòvol, Bellver de 

Cerdanya i de Llívia. En aquest sentit, l’ajuntament de Bellver de Cerdanya va decidir realitzar la 

tramitació individualitzada del seu POUM. 

L’acord de govern GOV/78/2006, de 25 de juliol, aprovà definitivament el Pla territorial parcial de l’Alt 

Pirineu i Aran (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 PDU 

de la Cerdanya. El novembre de 2010 entra en vigor el POUPM 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; així, el 

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 seva tramitació 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. 

Per tant, la necessitat de redactar el POUM és definir un desenvolupament urbanístic i social sostenible 

del municipi.  

Així doncs, durant l’octubre de 2017 es va redactar l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) del POUM de 

Bellver de Cerdanya a partir del document d’abast emès el 3 de juny de 2013 i les consultes 

administratives emeses en la fase d’avanç –respostes incorporades amb les del document d’abast-, 

que juntament amb la documentació corresponent del POUM es va sotmetre a aprovació inicial.  

L’objecte del present document resum (antigament anomenat memòria ambiental) és presentar-ho  a 

l’òrgan ambiental corresponent per tal que aquest emeti la Declaració Ambiental Estratègica i procedir a 

l’aprovació provisional i, posteriorment, a l’aprovació definitiva. 
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1 INTRODUCCIÓ. EL MARC NORMATIU, OBJECTIUS I ANTECEDENTS 

1.1 EL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA COM A MARC DE REFERÈNCIA 

El present Document Resum (DR) correspon al tercer esglaó de l’avaluació ambiental estratègica 

ordinària requerida per la tramitació del Pla d’Ordenacó Urbanística Municipal (POUM) de Bellver de 

Cerdanya. 

 

1.2 EL DOCUMENT RESUM 

El Document Resum -antigament memòria ambiental- és el document que el promotor, en aquest cas 

l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, presenta a l’òrgan ambiental -l’Oficina Territorial d'Acció i 

Avaluació Ambiental (OTAA) de Lleida- per a que aquest emeti la Declaració Ambiental Estratègica -

anteriorment resolució sobre la memòria ambiental- 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. 

Actualment, en l’avaluació ambiental estratègica a Catalunya ens trobem en un període d’impàs, donat 

que és vigent la llei 21/2013, estatal, d’avaluació d’impacte ambiental, i encara no s’hi ha adaptat la llei 

catalana 6/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes. Mentre tant, és vigent la disposició 

addicional vuitena de la llei 16/2015 que bàsicament compara els dos processos normatius tant 

terminològicament com en qüestió de procediment.  

El Document Resum equival, procedimentalment, al que anteriorment es denominava com Memòria 

Ambiental. 

El contingut del Document Resum és el fixat, segons l’article 24 de la Llei 21/2013, que textualment diu  

el següent: 

Artículo 24. Análisis técnico del expediente. 

1. El órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental el expediente de evaluación ambiental 
estratégica completo, integrado por: 

a) La propuesta final de plan o programa. 
b) El estudio ambiental estratégico. 
c) El resultado de la información pública y de las consultas, incluyendo en su caso las consultas 

transfronterizas así como su consideración. 
d) Un documento resumen en el que el promotor describa la integración en la propuesta final del 

plan o programa de los aspectos ambientales, del estudio ambiental estratégico y de su adecuación al 
documento de alcance, del resultado de las consultas realizadas y cómo éstas se han tomado en 
consideración. 

Aquest Document Resum s’estructura en 5 apartats: 

 Explicació del planejament urbanístic 

 Explicació dels continguts de l’Estudi Ambiental Estratègic 

 Consideració dels requeriments del Document de Referència  

 Explicació de les mesures de caire ambiental incorporades al planejament urbanístic 

 Seguiment ambiental 

 

1.3 EL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL ORDINÀRIA 

Atenent que, com s’ha explicat anteriorment, aquest POUM és objecte d’avaluació ambiental 

estratègica, caldrà que el promotor realitzi les següents actuacions d’avaluació ambiental estratègica 

(article 17 de la Llei 21/2013): 
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Figura 1. Procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària. Font. DTES. 

En definitiva: 

 Cal formular un avanç del pla amb els continguts que estableix l'article 106 del Reglament. Aquest 

avanç ha d'incorporar un document inicial estratègic - 1er pas de l’avaluació ambiental estratègica.   

 El promotor del pla ha de presentar-ne l'avanç i els documents acompanyants al Departament 

de Territori i Sostenibilitat, a l'òrgan ambiental corresponent, que pot resoldre’n la inadmissió si hi 

concorre alguna de les circumstàncies previstes per la Llei 21/2013.  

 D'acord amb aquesta documentació i els resultats de les consultes que estableix la legislació, el 

Departament de Territori i Sostenibilitat ha d’emetre un document de referència, amb l’objectiu de 

guiar la formulació del pla i la seva avaluació. El document de referència va ser emès en data 3 

de juny de 2013. 

 El pla que s'aprova inicialment ha d'incorporar un estudi ambiental estratègic (EAE), sens 

perjudici d'aquells aspectes ambientals que han de contenir els altres documents del pla. L'EAE i el 

pla del qual forma part se sotmeten a informació pública durant 45 dies, com a mínim.  

 A l’octubre de 2017 es va redactar l’EAE corresponent al POUM de Bellver de Cerdanya (en fase 

d’aprovació inicial). El promotor va presentar la documentació esmenada del referit POUM a 

resultes dels informes dels diferents organismes sectorials. 

 D'acord amb aquesta documentació i els resultats de les consultes que estableix la legislació, els 

Serveis Territorials a Girona han d’emetre l’informe d’aprovació inicial amb l’objectiu de guiar la 

formulació del pla i la seva avaluació. L’informe d’aprovació inicial, amb codi 

OTAALL20130010, va ser emès en data 27 de febrer de 2018. 

 El pla objecte de l'acord d'aprovació següent ha d'incorporar també una declaració ambiental 

estratègica, que ha de ser emesa en el termini de tres mesos, prèvia anàlisi tècnica de l’expedient 

d’avaluació ambiental estratègica complet per part de l’òrgan ambiental. Aquest expedient 

d’avaluació ambiental estratègica complet ha d’incloure l’Estudi Ambiental Estratègic, amb les 

modificacions que s’escaiguin, i el Document Resum que actualment es presenta. En cas de no 

poder  formular la declaració ambiental estratègica, previ requeriment de subsanació de l’expedient 

i/o d’informació addicional, l’òrgan ambiental pot resoldre la terminació del procediment. 

 En l'acord d'aprovació definitiva, mitjançant una declaració, s'hi ha de fer constar la presa en 

consideració de l’EAE i de la declaració ambiental estratègica en l'adopció de la resolució 

corresponent. En cas de discrepàncies amb els resultats de l'avaluació ambiental estratègica, cal 

justificar-ne els motius i les mesures adoptades. 
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2 MARC NORMATIU DE REFERÈNCIA 

Pel que fa a les principals disposicions del marc normatiu urbanístic i de planejament en què es tramita 

el present POUM i el procediment d’avaluació ambiental, hi ha les següents normatives: 

 Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny de 2001, relativa a 

l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient, transposada per l’Estat 

Espanyol amb la Ley 9/2006. 

 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme. 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de 

Catalunya. 

 Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. 

 Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 

 Decret legislatiu 1/2010 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. 

 Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel decret 

legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

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

 Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa. 

 

3 RESUM  DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 

3.1  ANTECEDENTS 

L’àmbit del POUM correspon a tot el municipi de Bellver de Cerdanya, a la comarca de La Cerdanya, 

situat dins la conca superior del riu Segre. A nivell d’unitats geogràfiques principals presents a la 

Cerdanya es poden distingir: les muntanyes d’obaga, les muntanyes de solana i la plana compresa 

entre aquests dos eixos muntanyencs i configurada a l’entorn del riu Segre. 

Bellver de Cerdanya presenta un terme municipal allargat de nord a sud i abasta les tres grans unitats 

fisiogràfiques. Pel nord contacta amb la línia de muntanyes del Puigpedrós-Tossa Plana de Lles, amb 

la màxima alçada del municipi -el Bony del Manyer a 2878 m.s.n.m.-. El territori del terme municipal 

segueix la línia de serres orientades de N a S que componen el costat oriental de la Vall de la Llosa, 

compost per la Serra de Comaermada i la Serra del Reller, amb cims com el Tossal de l’Amorriador -

2.299 m.s.n.m.- i el Tossal Gros -2.235 m.s.n.m.-. Des d’aquí, un relleu abrupte solcat de rius i rierols 

que descendeixen en direcció N-S configuren el territori fins arribar sobtadament a la vall del Segre, 

amb el límit coincident en molts casos amb el traçat de la N-260. 

A l’altra banda del riu, quan acaba la vall al·luvial del Segre, el terreny comença a ascendir en direcció 

sud, també amb una xarxa hídrica de valls estretes amb rierols i rius que descendeixen en direcció sud-

nord, fins a assolir els 2.202 m.s.n.m al límit meridional del municipi, el cim del Pradell, que forma part 

d’una carena més baixa que uneix el Moixeró -a l’est- i el Cadí -a l’oest-. 

El municipi de Bellver de Cerdanya presenta una superfície de 98,15 km2 amb 1.973 habitants 

(IDESCAT, 2017). Segons el Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) la superfície del terme municipal és 

de 101,22 km2 -data que fa servir el POUM des del document d’aprovació inicial d’aquest i d’acord amb 

el MUC-; d’aquesta, un 1,27% del  sòl és Sòl Urbà Consolidat (SUC), un 0,053% és Sòl Urbà No 

Consolidat (SNC), un 0,30% és Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD) i un 98,37% és Sòl No Urbanitzable 

(SNU). 
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Taula 1. Classificació urbanística del sòl actual del municipi de Bellver de Cerdanya 

Classificació Urbanística Superfície (ha) Percentatge (%) 

SUC 128,99 1,27 

SNC 5,43 0,053 

SUD 30,32 0,30 

SNU 9.957,65 98,37 

TOTAL 10.122,40 100 
 

Font. Elaboració pròpia a partir de dades de l MUC, abril 2018. 

 

El municipi està format per varis nuclis i disseminats diferenciats:  

 Assentaments urbans: Baltarga, Beders, Bellver de Cerdanya (capital de municipi), Bor, Cortàs, 

Éller, Nas, Nèfol, Olià, Ordèn, Pedra, Pi, Riu de Santa Maria, Santa Eugènia de Nerellà, Santa 

Magdalena, Talló i Talltendre. 

 Assentaments rurals: Coborriu de Bellver, Sant Martí dels Castells i Vilella. 

 

Taula 2. Entitats de població i habitants del municipi de Bellver de Cerdanya 

Nivell Nom Total 

Municipi Bellver de Cerdanya 1973 

Nucli Beders 23 

Nucli Baltarga 47 

Nucli Bellver de Cerdanya 1334 

Disseminat Disseminat de Bellver de Cerdanya 67 

Nucli Bor 104 

Disseminat Coborriu -Disseminat- 9 

Nucli Cortàs 17 

Nucli Éller 23 

Nucli Nas 27 

Nucli Olià 22 

Nucli Ordèn 6 

Disseminat Pedra -Disseminat- 14 

Nucli Pi 111 

Nucli Riu de Santa Maria 94 

Disseminat Sant Martí dels Castells -Disseminat- 0 

Disseminat Santa Eugènia de Nerellà -Disseminat- 19 

Disseminat Santa Magdalena -Disseminat- 9 

Nucli Talló 34 

Nucli Talltendre 6 

Nucli Vilella 7 

Disseminat Nèfol -Disseminat- 0 
 

Font. Elaboració pròpia a partir de dades de  l’IDESCAT, 01/01/2017 

 

 

Els usos del sòl majoritaris al municipi són els boscos de coníferes, que pràcticament ocupen el 50% de 

la superfície municipal, seguit dels matollars i els conreus. Es pot observar com les coníferes són 

majoritàries a l’obaga -sud del terme municipal- mentre que els matollars són molt més abundants a la 

solana -nord del terme municipal- i els conreus es concentren a la plana al·luvial. 
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S’hi poden diferenciar 3 estatges de vegetació: 

 Per sobre de 2200 metres l’estatge alpí: prats alpins. A aquesta altitud, també hi ha zones on el 

relleu és més abrupte (congostos o tarteres), on la vegetació que hi domina és pràcticament nul·la. 

 Entre 1600 i 2200 metres l’estatge subalpí: la vegetació que el compon és variada en funció el 

tipus de substrat en que es desenvolupi.  

 Per sota els 1600  metres l’estatge montà: amb domini de vegetació de roureda. A les zones més 

planeres, els prats de dall tenen gran importància mentre que als fons de vall destaca la vegetació 

de ribera. 

 

A més es destaquen diversos espais naturals amb diferents figures de protecció: 

 Parc Natural del Cadí Moixeró, a la part sud de la comarca, incloent terreny al municipi de Bellver 

de Cerdanya. 

 Reserva Natural Parcial de la Llosa, a la meitat oriental, entre Lles de Cerdanya i Prullans. 

 Reserva Natural Parcial de Segre-Isòvol a la meitat sud de la comarca, entre els termes d’Isòvol, 

Das i Ger.  

 Reserva Natural Parcial de Segre- Prullans a la meitat oriental de la comarca entre els termes de 

Bellver de Cerdanya i Prullans. 

 Zona humida de Patamolls i verneda de Prullans, a la zona límit entre els termes de Prullans i 

Bellver de Cerdanya. 

 Zona humida de la Bassa de Sanavastre, al centre del terme municipal de Das. 

 Geozona “Miocè del camp de Mixela” (codi 135): geozona del catàleg oficial de la Generalitat de 

Catalunya, zona considerada d’interès geològic. 
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Figura 2. Localització dels nuclis al municipi de Bellver de Cerdanya. Font. Elaboració pròpia. 
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3.2 ABAST DEL PLA I OBJECTIUS 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya és un instrument legal i tècnic que 

regula l’acció urbanística -el creixement, la millora i transformació dels nuclis, les activitats en el sòl 

urbà i el rústic, les infraestructures locals i també d’àmbit territorial, la protecció del patrimoni natural i 

l’arquitectònic i cultural-. 

Així, els objectius associats al POUM són, resumidament: 

ESTRUCTURA SOCIAL I ECONÒMICA 

 Fixar població en el territori: augmentar la població resident. 

 Assolir la massa crítica suficient per conformar un teixit associatiu fort i per consolidar un sentiment 

de pertinença a un àmbit superior comú que afavoreixi l’autoorganització. 

 Promoure un model econòmic integrat on els tres sectors s’ajudin i es complementin. 

 Impulsar un sector industrial de baix impacte ambiental i paisatgístic i interrelacionat amb els altres 

sectors econòmics. 

 Consolidar i desenvolupar, com a activitat econòmica destacada, un turisme menys fonamentat en 

la construcció, la segona residència i el consum de sòl -un turisme poc sostenible i que pot acabar 

amb el recurs turístic mateix-. Semblaria més eficient basar el model turístic del futur en la creació i 

explotació de veritable producte turístic, el més multiestacional possible, i en l’aposta per un 

allotjament col·lectiu econòmicament més rendible, un model que es pot demostrar que genera 

més llocs de treball, fixa més població i és territorialment més sostenible. En síntesi: poder viure de 

les rendes del turisme i no de les plusvàlues del sòl. 

TERRITORIALS 

 Delimitar i protegir aquells espais oberts que actualment ja estan protegits sectorialment per la 

legislació ambiental i aquells que cal preservar pel seu valor natural i/o agrícola; i també per la seva 

funció específica en l’equilibri mediambiental, com és el cas de les àrees de recàrrega dels 

aqüífers. 

 Delimitar i protegir 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 per 

varis motius. 

 Delimitar el sòl no urbanitzable convencional, on és desitjable que es concentrin les actuacions 

admissibles en sòl no urbanitzable. 

  Exluir normativament el desenvolupament urbà i 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. 

 Establir 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 

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. 

 Establir 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. 
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EN MATÈRIA D’ASSENTAMENTS 

 Apostar perquè els nuclis creixin i atenyin una massa crítica suficient per al desenvolupament 

adequat del conjunt i per a la prestació de serveis. 

 Reconèixer 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. 

 Canviar l’ús o reformar interiorment 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 àrees urbanes en l’estructura territorial. 

 Millorar 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. 

 Mantenir en règim de sòl no urbanitzable d’aquelles agrupacions d’edificacions de caràcter rural 

dispers. 

DE MOBILITAT 

 Millorar la interconnexió amb la resta de la comarca. 

 Augmentar la cohesió interna. 

 Vincular l’accessibilitat als usos del sòl. 

 Definir les condicions dels elements d’infraestructura que siguin significatius per al 

desenvolupament territorial. 

 Establir espais de reserva. 

 Articular el marc legal i els instruments de gestió per a garantir la preservació de la xarxa de camins 

davant el desenvolupament urbanístic i la implantació de noves infraestructures i la seva posada en 

valor. 

 Fomentar 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. 

 

3.3 SÍNTESI DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ALTERNATIVA FINALMENT ESCOLLIDA EN LA FASE 

D’APROVACIÓ INICIAL  
 

El POUM de Bellver de Cerdanya, per a la seva aprovació inicial, preveu un nombre màxim de 5.712 

habitatges potencials, el que suposa un increment de 500 habitatges respecte del planejament vigent 

(5.212 habitatges). Aquest increment es deu en gran part a la delimitació del sòl urbà pendent de 

desenvolupar del planejament vigent, 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 3.112 habitatges. 
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Taula 3. Potencial de superfícies i habitatges en el desenvolupament del planejament urbanístic de l’aprovació 

inicial 

 
Font. EAE del POUM de Bellver de Cerdanya – aprovació inicial  

 

El POUM de Bellver de Cerdanya recull les condicions de dos sectors de sòl urbanitzable delimitat 

aprovats definitivament i pendents de desenvolupar. El sector PPU-10, a Riu de Santa Maria, i el sector 

PPU-4, al nord de l’àrea urbana de Bellver de Cerdanya. Tots dos sectors aporten un potencial de 127 

habitatges que el POUM de Bellver per a la seva aprovació inicial recull íntegre. Aquests dos sectors no 

fan reserva d’habitatge protegit. 

Taula 4. Potencial de superfícies i habitatges en els sectors PPU-10 i PPU-4 recollits a l’aprovació inicial 

 
Font. EAE del POUM de Bellver de Cerdanya – aprovació inicial  

 

Pel que fa als potencials inclosos en àmbits de transformació del sòl, el POUM determina un màxim de 

912 habitatges en polígons i sectors tant en SUNC com en SUD i SUND. 

Taula 5. Potencial de superfícies i habitatges en SUNC, SUD i SUND 

 
Font. EAE del POUM de Bellver de Cerdanya – aprovació inicial  
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Finalment, en el règim del sòl no urbanitzable, el POUM comptabilitza un total de 39 habitatges, d’acord 

amb el Pla especial del Catàleg de masies vigent. 

 

3.4 DIFERÈNCIES URBANÍSTIQUES ENTRE LA FASE D’APROVACIÓ INICIAL I PROVISIONAL 

Aquest apartat serà conduït a través de l’anàlisi comparat entre els plànols d’ordenació dels nuclis (O.3, 

d’escala 1:1000) dels documents d’aprovació inicial -novembre de 2017- i d’aprovació provisional -

desembre de 2018-. El document d’aprovació provisional del POUM de Bellver de Cerdanya incorpora 

els següents canvis. 

A grans trets, les diferències entre les fases d’avanç, Inicial i provisional resten resumides a 

continuació, sent explicades amb major grau de detall a la memòria d’ordenació del POUM. 

Taula 6. Resum per règim de sòl de les actuacions previstes als documents d’aprovació inicial (2017) i aprovació 

provisional (2018) del POUM de Bellver de Cerdanya. 

POUM                                                 
Aprovació provisional (2018) 

  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 1.353.918 71,93 0,59 796.628 34 Res 4.606 

                    

  TOTAL PAU SUC 126.996 6,75 0,39 50.058 11,3 Res 144 

  TOTAL PAU SUNC 121.475 6,45 0,45 54.861 23,5 Res 276 

  TOTAL PMU SUNC 173.669 9,23 0,37 64.948 14,2 Res 246 

  TOTAL PAU-PMU SUNC 295.144 15,68 0,41 119.809 18 Res 522 

TOTAL ACT. SÒL URBÀ SUC+SUNC   422.140 22,43 0,40 169.867 16 Res 666 

  TOTAL SUD SUD 74.292 3,95 0,36 26.600 17,1 Res 127 

  TOTAL SUND SUND 32.000 1,70 0,30 9.600 12,5 Res 40 

TOTAL ACT. SÒL URBANITZABLE SUD+SUND   106.292 5,65 0,34 36.200 15,7 Res 167 

                    

TOTAL ACTUACIONS POUM     528.432 28,07 0,39 206.067 16   833 

                    

TOTAL POUM_a  Provisional 
(SU DIRECTE+ACTUACIONS) 

    1.882.350 100,00 0,53 1.002.695 28,9   5.439 

 
 

 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 

Font: Memòria d’ordenació del POUM per a aprovació provisional.  
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A grans trets, les diferències entre Avanç, Inicial i provisional resten resumides a continuació, sent 

explicades amb major grau de detall a la memòria d’ordenació del POUM. 

 

Taula 7.  Diferències entre les superfícies segons classe de sòl entre les fases d’avanç, inicial i provisional 

  
POUM_Avanç de pla 

(2012)   
POUM_Aprovació inicial 

(2017)   
POUM_Aprovació 
provisional (2018) 

Classe de sòl Superfície (Ha) (%)   Superfície (Ha) (%)   Superfície (Ha) (%) 

Sòl urbà (SU) 169,74 1,73%   170,26 1,68%   177,61 1,75% 

Sòl urbanitzable delimitat (SUD) 19,69 0,20%   16,45 0,16%   7,43 0,07% 

Sòl urbanitzable no delimitat (SUND) 0 0,00%   3,2 0,03%   3,2 0,03% 

Sòl no urbanitzable (SNU) 9.625,25 98,07%   9.932,09 98,12%   9.933,76 98,14% 

Total municipi de Bellver de Cerdanya 9.814,68 100,00%   10.122,00 100,00%   10.122,00 100,00% 

Font. Memòria d’ordenació del POUM de Bellver de Cerdanya – aprovació provisional  

3.4.1. Nucli de Baltarga 

 Sòl urbà consolidat (SUC) 

 Ajustos a la realitat existent en els límits de qualificació de la zona d’ordenació 

tradicional ceretana (clau 21). 

 Delimitació com a sistema viari per a vianants (clau XVv) al centre del nucli. 

 

 Sòl urbà no consolidat (SUNC) 

 PMU-BEL-1, canvi de qualificació de tradicional ceretana (clau 21) a nova ordenació 

ceretana (clau 22), d’acord amb l’estratègia del POUM de diferenciar clarament el teixit 

urbà consolidat dels nous sòls de desenvolupament. En tot cas, el nombre d’habitatges 

i les condicions d’ordenació es mantenen iguals respecte al document d’aprovació 

inicial. 

 

 Sòl no urbanitzable (SNU) 

 Delimitació de sòl per a sistema de serveis tècnics (clau ST) a l’àmbit del dipòsit situat 

al nord del nucli. 

 Delimitació de les diferents franges de protecció de la carretera nacional 260 (N-260R, 

antiga N-1411) d’acord amb determinacions de l’informe prescriptiu. 

 Delimitació del domini públic hidràulic corresponent a afluent del torrent de la Bavosa 

d’acord amb determinacions de l’informe prescriptiu. 

 

3.4.2. Nucli de Beders 

 Sòl urbà consolidat (SUC) 

 S’ha procedit a corregir l’errada material en les condicions d’ordenació de la qualificació 

Zona residencial unifamiliar aïllada de la Urbanització Beders –delimitada dins del 

PAU-URB-, delimitant una subzona pròpia amb clau 32 (parcel·la mínima de 800 m2). 

 S’ha procedit al canvi de qualificació d’una part de la parcel·la prevista com a 

equipament (clau EQ) –àrea esportiva- al document d’aprovació inicial per a zona 

residencial aïllada (clau 32-1) obtenint dues parcel·les de 800 m2 cadascuna. Aquesta 

proposta està justificada en l’al·legació presentada i en el posterior conveni motivat per 

la necessitat d’afavorir l’arrelament de la població en aquest indret i l’obtenció d’una 

parcel·la de titularitat municipal. 

 Ajust del límit de sòl urbà a l’àmbit del carrer de Santa Cecília -al sud del nucli-, d’acord 

amb la realitat existent amb l’objectiu de no afectar parcel·les de sòl no urbanitzable. 

En tot cas, l’amplada del vial garanteix la mobilitat en aquesta banda del nucli d’acord 

amb la nova proposta que contempla el POUM al PMU-BEL-2. 
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 Canvi de qualificacions de 22 a 21 per tal de donar compliment a l’informe del 

Departament de Cultura pel que fa al grau de protecció d’edificacions. 

 

 Sòl urbà no consolidat (SUNC) 

 Revisió de l’ordenació interna del PAU-BEL-1 consistent en ajustar el sòl d’aprofitament 

privat per tal d’obtenir dues parcel·les mínimes de 800 m2 (clau 32b), incrementar el 

sòl destinat a sistemes d’espais lliures (clau VP) com a tancament a la pista de Bor i 

previsió d’un girador per garantir la mobilitat. El document d’aprovació provisional del 

POUM redueix en aquest PAU un (1) habitatge respecte de la proposta contemplada al 

document d’aprovació inicial. 

 Revisió de l’àmbit del PMU-BEL-2 d’acord amb les preexistències del nucli i 

al·legacions estimades, consistent en l’ajust de l’àmbit en sòl no urbanitzable de 

protecció especial d’alt valor agrícola (clau 94), l’exclusió de la peça d’equipament (clau 

EQ4) corresponent a l’ermita de Santa Cecilia de Beders, la reducció de sòl per a 

espais lliures de tancament (clau VP) i la reserva de sòl per a sistema viari (clau XV) 

que connecti amb la pista de Bor i garanteixi la mobilitat al sud del nucli. El PMU-BEL-2 

manté el nombre d’habitatges i sostre previstos al document d’aprovació inicial. 

 

 Sòl no urbanitzable (SNU) 

 Delimitació del domini públic hidràulic corresponent a afluent del torrent de la Bavosa –

al sud-oest del nuclid’acord amb determinacions de l’informe prescriptiu. 

 

3.4.3. Nucli de Bellver 

 Sòl urbà consolidat (SUC) 

 En la banda est del Barri de la Carretera, s’ha corregit l’errada material, qualificant com 

a verd privat (clau 71) el sòl previst al document d’aprovació inicial com equipament 

privat (clau 72). 

 A l’àmbit dels equipaments situats en el camí de Talltendre s’ha delimitat una reserva 

de sòl per a sistema hidrogràfic (clau HI) corresponent amb el torrent de Codolet. 

 Delimitació de les diferents franges de protecció de la carretera nacional 260 (N-260) 

d’acord amb determinacions de l’informe prescriptiu. 

 A la llera del riu Segre, a tocar del pont, s’ha delimitat una reserva de sòl per a sistema 

d’espais lliures (clau VP) en una parcel·la de titularitat municipal amb l’objectiu de 

donar compliment als estàndards i ràtios d’espai lliure previstos per la legislació 

urbanística vigent. Encara que aquesta parcel·la disposa en l’actualitat d’elements de 

mobiliari urbà, l’Ajuntament garanteix el manteniment de la cobertura vegetal del sòl 

existent reduint a la mínima expressió la seva urbanització, i tanmateix garantint la 

màxima protecció front a riscos hidrològics. 

 A l’àmbit del casc antic s’ha ajustat el límit de qualificació (clau 11) de determinades 

edificacions a la realitat existent. Tanmateix s’ha procedit a revisar el grau de protecció 

de determinades edificacions atenent a la seva edat i qualitat. 

 S’ha procedit a qualificar com a sistema viari per a vianants (clau XVv) determinats 

trams de carrers del casc antic que, per la seves característiques son incompatibles 

amb el pas de vehicles motoritzats. 

 A l’illa delimitada pels carrers Catalunya, Francesc Macià, Camí Reial, i de Nunó Sanç, 

s’ha procedit a qualificar com a Zona d’edificació en alineació a vial (clau 12) sòl previst 

al document d’aprovació inicial com a zona d’ordenació tradicional ceretana (clau 21) 

motivada per l’estimació d’una al·legació i justificada per la necessitat de donar una 

coherència a les qualificacions del sòl en aquesta banda del nucli. 

 S’ha classificat com a sòl urbà i qualificat d’acord amb les claus previstes al 

planejament derivat vigent els sòls previstos al document d’aprovació inicial dins del 

sector de sòl urbanitzable PPU-4 atenent al fet que aquest sector ja disposa de 
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projecte de reparcel·lació i d’urbanització aprovats definitivament i s’han començat les 

obres d’urbanització. 

 A l’illa compresa entre els carrers Josep de Zulueta i Barcelona, qualificada com 

edificació residencial plurifamiliar aïllada (clau 31) i, s’ha procedit - d’acord amb 

determinacions de l’Ajuntament- a ajustar les alineacions de la parcel·la en els seus 

límits sud i est mantenint l’alineació de les parcel·les veïnes. 

 Atenent a l’estat real de l’ús del sòl, s’ha qualificat com a sistema d’espais lliures (clau 

VP) part de l’àmbit del parc del Centre Cívic d’Escoles Velles que havia estat prevista 

com a equipament al document d’aprovació inicial. 

 A l’àmbit de Monterròs, a l’oest del nucli de Bellver, s’ha classificat com a sòl urbà, amb 

la qualificació de sistema d’espais lliures (clau VP), una parcel·la de titularitat municipal 

amb l’objectiu d’incrementar el rati d’espai lliure per habitant i donar compliment, 

d’aquesta manera, als estàndards mínims contemplats per la legislació urbanística 

vigent. L’Ajuntament aposta de manera decidida per convertir l’àmbit de Monterròs en 

un atractiu per al municipi, mostra d’això es la reserva de sòl prevista per a sistemes 

d’espais lliures als àmbits PAU-BEL-2 i PMU-BEL-3. En tot cas, l’Ajuntament preveu el 

manteniment de la coberta de sòl existent i la mínima urbanització de l’àmbit. 

 Al tram sud del carrer Pere Elies, s’ha qualificat com a zona d’edificació residencial 

unifamiliar aïllada (clau 32) la reserva de sòl prevista com a sistema viari en el 

document d’aprovació inicial justificat en el fet que els sòls d’extensió situats a l’oest ja 

no necessiten connectar la seva vialitat amb la xarxa viària existent, deixant els sòls 

d’aprofitament privat tal i com queden definits al planejament general vigent. 

 Al límit est de l’illa compresa pels carrers Josep Zulueta i carretera de Talló, s’ha previst 

una reserva de sòl per a sistema d’aparcaments (clau XVa) d’acord amb necessitats de 

l’Ajuntament en matèria de mobilitat sostenible tot aprofitant l’amplada de la secció del 

vial. 

 A límit de llevant de l’àmbit de Pla de Tomet, s’ha qualificat com a sistema d’espais 

lliures (clau VP) els vials que havien de donar continuïtat a la trama urbana cap a Riu 

de Santa Maria. L’Ajuntament justifica aquest canvi en la necessitat de mantenir el 

separador entre Bellver i Riu de Santa Maria –donant estricte compliment a les 

determinacions del PTPAPA-, i tancar el límit del sòl urbà en aquesta banda del nucli 

de Bellver. 

 Al sud-oest del Polígon Industrial de Pla de Codina, s’ha revisat el límit de qualificació 

de la Zona Industrial Intensitat I (clau 51a) suprimint una reserva de sòl per a sistema 

viari dins l’illa d’acord amb el planejament vigent. 

 

 

 Sòl urbà no consolidat (SUNC) 

 D’acord amb determinacions de l’informe emès per l’OTAA-Lleida -Departament de 

Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya- s’ha suprimit el PAU-BEL-2 del 

document d’aprovació inicial -situat a ponent del Barri de la Carretera-, procedint a la 

classificació d’aquests sòls com a sòl no urbanitzable de protecció preventiva (clau 91). 

 Reducció de l’àmbit del PAU-2 i revisió de l’ordenació interna prevista al planejament 

vigent i que es mantenia al document d’aprovació inicial del POUM. Atenent al fet que 

aquests sòls no han estat desenvolupats, l’Ajuntament considera justificat concentrar el 

sòl d’aprofitament al llarg del carrer d’Urgell evitant la disgregació i consum del sòl. La 

nova proposta redueix l’àmbit en 4.000 m2 de sòl, 7.000 m2 de sostre d’aprofitament 

privat i en 35 habitatges. A banda, situa la reserva de sòl per a equipaments donant 

continuïtat a peces existents i definint els sòls destinats a espais lliures com a espais 

de transició i d’esponjament entre el sòl urbà i no urbanitzable 

 Relatiu al PAU-3, el document d’aprovació provisional incrementa la superfície de 

l’àmbit integrant tota la parcel·la urbana situada en la part nord de l’àmbit i canviant la 

qualificació dels sòls situats en la banda est del polígon de sistema d’espais lliures 
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(clau VP) a sistema viari d’aparcament (clau XVa) donada la necessitat de l’Ajuntament 

de reforçar la dotació d’aparcaments i contribuir a millorar la mobilitat al nucli de 

Bellver. L’àmbit del polígon s’incrementa en 200 m2 de sòl, en 324 m2 de sostre 

d’aprofitament privat amb clau 12, i en un total de 3 habitatges. 

 Relatiu al PAU-BEL-2 situat en la vessant nord de Monterròs, el document d’aprovació 

provisional del POUM ajusta l’àmbit a l’estructura de la propietat en el seu límit sud, 

incrementant la superfície en 458 m2 de sòl, i mantenint les condicions d’ordenació 

previstes en el document d’aprovació inicial del POUM. 

 Relatiu al PMU-BEL-3, situat en la vesant sud-est de Monterròs, el document 

d’aprovació provisional redueix l’àmbit d’acord amb al·legacions estimades, procedint a 

la revisió de l’ordenació interna del sector. En aquest sentit, l’àmbit del sector s’ha 

reduït en 3.408 m2 de sòl, en 629 m2 de sostre d’aprofitament privat de clau 32, i en 3 

habitatges, incrementant lleugerament la densitat de 10 a 10,3 Hab/Ha. Pel que fa als 

sòls destinats a sistemes, la nova proposta redueix la reserva d’espais lliures de 

tancament (clau VP) i delimita una reserva de sòl per a aparcaments al nord del sector. 

En tot cas, es manté la reserva de sòl per a espais lliures a l’àmbit de Monterròs que ha 

de permetre a l’Ajuntament disposar d’una important peça per al lleure un cop entri en 

vigor el POUM. 

 A l’àmbit nord del Polígon Industrial Pla de Codina, als sòls delimitats al document 

d’aprovació inicial dins dels PAU-BEL-4 i PAU-BEL-5, s’ha procedit a delimitar un únic 

sector PMU-BEL-4 d’acord amb al·legacions presentades per la propietat i estimades 

per l’Ajuntament i equip redactor. Tanmateix s’ha suprimit d’aquest àmbit i mantingut 

dins del règim del sòl no urbanitzable la parcel·la situada al nord-est del polígon 

industrial i que havia estat delimitada dins del PAU-BEL-5. 

 

 Sòl urbanitzable delimitat i no delimitat (SUD i SUND) 

 D’acord amb la determinació de l’informe emès per l’OTAA de Lleida –Departament de 

Territori i Sostenibilitats’ha procedit a revisar la delimitació del PPU-BEL-1 amb 

l’objectiu de garantir el manteniment del separador urbà entre els nuclis de Bellver i de 

Riu de Santa Maria previst al PTPAPA i al PDUC. En aquest sentit, el document 

d’aprovació provisional estableix una nova delimitació al PPU-BEL-1 que recull part de 

les demandes de vàries al·legacions formulades pels propietaris del sòl. D’acord amb 

això, s’ha reduït l’àmbit en 48.000 m2 de sòl, delimitant tres (3) peces de sòl de 

desenvolupament al sud de Pla de Tomet –amb tipologia ceretana, clau 82-, a Riu de 

Santa Maria –incorporant reserva de sòl per a equipament esportiu i ús residencial de 

tipologia ceretana-, i al nord –com a tancament, amb tipologia d’habitatge unifamiliar 

aïllat, clau 81. En quant a sostre, la nova proposta redueix en 19.200 m2 el sostre 

d’aprofitament privat, passant d’un potencial de 196 a 100 habitatges, mantenint la 

densitat de 20 hab/Ha prevista al document d’aprovació inicial. 

 Pel que fa als sectors PPU-1A i PPU-1B previstos al document d’aprovació inicial, -

situats al sud del nucli-, s’ha procedit a delimitar un únic sector de sòl urbanitzable –

PPU-1A- amb l’objectiu de garantir la seva viabilitat i gestió unitària. El sector resultant 

redueix la superfície de l’àmbit en 2.698 m2, en 4.196 m2 de sostre d’aprofitament i en 

26 habitatges, proposant que la reserva de sòl per a sistemes d’espais lliures i 

d’equipament es concentrin en la banda est del sector i una vialitat perimetral recolzada 

sobre eixos existents. 

 D’acord amb allò esmentat en el paràgraf de sòl urbà consolidat al nucli de Bellver, s’ha 

procedit a classificar com a sòl urbà el sector PPU-4 previst al document d’aprovació 

inicial donat que en l’actualitat s’està procedint a la seva urbanització. 
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 Sòl no urbanitzable (SNU) 

 D’acord amb informes preceptius de l’ACA s’ha procedit a revisar i grafiar les línies de 

període de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys i el domini públic hidràulic del Riu Segre i 

del sistema de torrents. 

 D’acord amb informe de carreteres, s’ha procedit a delimitar les línies de servitud de la 

carretera N-260. 

 Pel que fa al Polígon Industrial Pla de Codina, l’Ajuntament justifica la idoneïtat de 

preveure una reserva de sòl per a una rotonda en la N-260 que garanteixi la millora de 

la mobilitat i accessibilitat al polígon. Aquesta rotonda serà usada tanmateix pel polígon 

industrial previst al municipi veí de Prullans (PPU-PRU-4) d’acord amb el POUPM de la 

Cerdanya. 

 Es garanteix que el separador urbà entre Bellver i Riu de Santa Maria resta integrat al 

règim de sòl no urbanitzable, amb qualificació de sòl de protecció preventiva (clau 91). 

 

3.4.4. Nucli de Bor 

 Sòl urbà consolidat (SUC) 

 S’ha procedit a revisar els límits de qualificació de la zona d’ordenació tradicional 

ceretana (clau 21) garantint la seva correspondència amb l’estructura de la propietat. 

Tanmateix s’ha procedit a garantir una amplada mínima de quatre (4) metres en 

aquells trams de carrer amb major intensitat de transit de vehicles i sempre afectant –

com a criteri- edificacions sense valor patrimonial, en molts casos coberts. 

 A la banda oest del nucli, el POUM ha revisat l’estratègia d’ordenació del sòl, i ha 

justificat la necessitat d’integrar en diferents polígons d’actuació aquells sòls previstos 

al planejament vigent i que no han estat desenvolupats fins al moment. En aquest 

sentit s’ha aprofitat per revisar l’ordenació i la delimitació de noves peces de sòl per a 

sistemes d’espais lliures i aparcament. 

 S’ha suprimit la qualificació de zona d’ordenació ceretana de baixa intensitat pendent 

d’edificar (clau 23b) i s’ha definit una única clau 23 que reconeix els ravals integrats en 

la trama urbana, com és el cas de les parcel·les situades al sud-est del nucli, donant 

front a la carretera de Bor a Riu de Cerdanya. 

 S’ha canviat la qualificació de sistema de protecció (clau SP) a sistema d’espais lliures 

(clau VP) dels sòls situats a l’àmbit de l’església de Sant Marcel de Bor. 

 A l’àmbit nord del nucli i limitant amb el torrent de la Fou de Bor, s’ha ajustat el límit de 

sòl urbà, suprimint la reserva per a sistema viari previst al planejament vigent d’acord 

amb al·legacions formulades per la propietat del sòl i d’acord amb la nova proposta de 

viari estructurant definit en el PMU-BEL-5. 

 

 Sòl urbà no consolidat (SUNC) 

 S’ha procedit a recuperar el sector de millora previst al document d’avanç del POUM 

(2013) motivat per la necessitat de resoldre els greus problemes de mobilitat en la 

banda oest del nucli. El nou sector PMU-BEL-5 té una superfície de 10.655 m2 -una 

part significativa sistema viari- i 5.800 m2 de sostre d’aprofitament privat amb un 

potencial de 29 habitatges de nova tipologia ceretana (clau 22). 

 S’ha procedit a delimitar dos polígons d’actuació –PAU-BEL-3 i PAU-BEL-4- en sòls 

urbà de llicència directa previstos al planejament vigent i que no han estat 

desenvolupats. L’objectiu d’aquesta proposta és garantir la cessió i urbanització dels 

sòls qualificats com a sistema viari i d’espais lliures. L’ordenació interna d’aquests 

PAUs preveu noves reserves de sòl per a espais lliures d’esponjament i de transició al 

sòl no urbanitzable i bosses d’aparcament, com ara una secció adient del viari. 
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 Sòl no urbanitzable (SNU) 

 D’acord amb informe preceptiu de l’ACA s’ha procedit a delimitar i grafiar els dominis 

públics del sistema de torrents. 

 S’ha delimitat una reserva de sòl per a sistema de serveis tècnics (clau TA) al sud del 

nucli que correspon amb un dipòsit d’aigua potable. 

 

3.4.5. Nucli de Cortàs 

 Sòl urbà consolidat (SUC) 

 S’ha procedit a revisar els límits de qualificació de la zona d’ordenació tradicional 

ceretana (clau 21) garantint la seva correspondència amb l’estructura de la propietat. 

Tanmateix s’ha procedit a garantir una amplada mínima de quatre (4) metres en 

aquells trams de carrer amb major intensitat de transit de vehicles i sempre afectant –

com a criteri- edificacions sense valor patrimonial. S’han qualificat com a sistema viari 

per a vianants (clau XVv) aquells trams de carrer que, per les seves característiques 

són del tot incompatibles amb la mobilitat motoritzada. 

 

 Sòl urbà no consolidat (SUNC) 

 Relatiu al PAU-BEL-5, s’ha procedit a ajustar l’àmbit del polígon d’acord amb 

l’estructura de la propietat, excloent una parcel·la urbana qualificada com a zona 

d’ordenació tradicional ceretana (clau 21) i l’església de Sant Policarp de Cortàs. 

D’acord amb això, l’àmbit del PAU s’ha reduït en 270 m2 de sòl, en 62 m2 de sostre 

d’aprofitament i en 3 habitatges respecte de la proposta contemplada en el document 

d’aprovació inicial del POUM. 

 

 Sòl no urbanitzable (SNU) 

 S’ha procedit a qualificar com a sistema de serveis tècnics (clau TA) l’EDAR situada al 

sud del nucli. 

 

3.4.6. Nucli d’Èller 

 Sòl urbà consolidat (SUC) 

 S’ha procedit a revisar els límits de qualificació de la zona d’ordenació tradicional 

ceretana (clau 21) garantint la seva correspondència amb l’estructura de la propietat. 

Tanmateix s’ha procedit a garantir una amplada mínima de quatre (4) metres en 

aquells trams de carrer amb major intensitat de transit de vehicles i sempre afectant –

com a criteri- edificacions sense valor patrimonial. S’han qualificat com a sistema viari 

per a vianants (clau XVv) aquells trams de carrer que, per les seves característiques, 

són del tot incompatibles amb la mobilitat motoritzada. 

 

 Sòl no urbanitzable (SNU) 

 D’acord amb informe preceptiu de l’ACA s’ha procedit a delimitar i grafiar els dominis 

públics del sistema de torrents. 

 

3.4.7. Nucli de Farga Vella 

 Sòl urbà consolidat (SUC) 

 S’ha procedit a incorporar l’estudi d’inundabilitat de detall del tram del torrent de la 

Farga Vella al seu pas pel PAU-FARGA VELLA. 

 

 Sòl no urbanitzable (SNU) 

 S’ha procedit a delimitar un nou Pla especial a l’àmbit de la cimentera –PEU-BEL-45- 

amb l’objectiu de garantir la compatibilitat dels usos actuals i futurs amb la qualificació 
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del sòl no urbanitzable de protecció especial ecológicopaisatgística (clau 95b) prevista 

pel PDUC. 

 

3.4.8. Nucli de Nas 

 Sòl urbà consolidat (SUC) 

 S’ha procedit a revisar els límits de qualificació de la zona d’ordenació tradicional 

ceretana (clau 21) garantint la seva correspondència amb l’estructura de la propietat. 

Tanmateix s’ha procedit a garantir una amplada mínima de quatre (4) metres en 

aquells trams de carrer amb major intensitat de transit de vehicles i sempre afectant –

com a criteri- edificacions sense valor patrimonial. 

 S’ha revisat la reserva de sòl per a sistema viari d’aparcament (clau XVa) previst a l’illa 

situada a l’oest del nucli d’acord amb al·legació formulada per la propietat del sòl i 

justificada en la necessitat d’ajustar aquesta reserva a la realitat del nucli. 

 Pel que fa al PAU-BEL-6, malgrat tenir projecte de reparcel·lació aprovat definitivament, 

i d’acord amb al·legació dels propietaris i posterior conveni, s’ha procedit a revisar la 

seva ordenació interna i reduir l’elevat potencial d’habitatges que havia estat previst, 

que pasa de 50 a 30 habitatges, a més preveient una reserva per a vialitat més 

ajustada a la realitat del nucli. Aquest àmbit manté la seva extensió i no ocupa nou 

SNU. 

 

 Sòl no urbanitzable (SNU) 

 D’acord amb informe preceptiu de l’ACA s’ha procedit a delimitar i grafiar els dominis 

públics del sistema de torrents, en aquest nucli dels torrents de Font de Baix, i de 

Carcades. 

 D’acord amb informe de l’OTAA de Lleida, s’ha corregit l’errada material consistent en 

la delimitació de l’espai Xarxa Natura 2000 al nord del nucli i que és recollida pel 

POUM dins la clau 96. 

 

3.4.9. Nucli de Nèfol 

 Sòl no urbanitzable (SNU) 

 D’acord amb informe preceptiu de l’ACA s’ha procedit a delimitar i grafiar els dominis 

públics del sistema de torrents, en aquest nucli del torrent del Borc. 

 S’ha procedit a qualificar com a sistema de serveis tècnics (clau TA) el dipòsit situat al 

sud del nucli. 

 

3.4.10. Nucli d’Olià 

 Sòl urbà consolidat (SUC) 

 S’ha procedit a revisar els límits de qualificació de la zona d’ordenació tradicional 

ceretana (clau 21) garantint la seva correspondència amb l’estructura de la propietat. 

Tanmateix s’ha procedit a garantir una amplada mínima de quatre (4) metres en 

aquells trams de carrer amb major intensitat de transit de vehicles i sempre afectant –

com a criteri- edificacions sense valor patrimonial. 

 S’ha suprimit la qualificació de zona d’ordenació ceretana de baixa intensitat pendent 

d’edificar (clau 23b) i s’ha definit una única clau 23 que reconeix els ravals integrats en 

la trama urbana, com és el cas de les parcel·les situades al sud del nucli. 

 

 Sòl no urbanitzable (SNU) 

 D’acord amb informe preceptiu de l’ACA s’ha procedit a delimitar i grafiar els dominis 

públics del sistema de torrents, en aquest nucli del torrent de la Font. 
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 S’ha procedit a qualificar com a sistema de serveis tècnics (clau TA) el dipòsit situat al 

sud del nucli. 

 D’acord amb informe de l’OTAA de Lleida, s’ha corregit l’errada material consistent en 

la delimitació de l’espai PEIN al sud del nucli i que és recollida pel POUM dins la clau 

96. 

 

3.4.11. Nucli d’Ordèn 

 Sòl urbà consolidat (SUC) 

 S’ha procedit a revisar els límits de qualificació de la zona d’ordenació tradicional 

ceretana (clau 21) garantint la seva correspondència amb l’estructura de la propietat. 

Tanmateix s’ha procedit a garantir una amplada mínima de quatre (4) metres en 

aquells trams de carrer amb major intensitat de transit de vehicles i sempre afectant –

com a criteri- edificacions sense valor patrimonial. 

 S’ha procedit a ajustar el límit del sòl urbà en la banda nord-oest del nucli, classificant 

com a sòl no urbanitzable part de la reserva prevista al document d’aprovació inicial 

dins del PAU-BEL-8 i com a sòl urbà de llicència directa la banda de sòl d’aprofitament 

situat en la banda inferior del carrer Major. 

 

 Sòl urbà no consolidat (SUNC) 

 S’ha exclòs del PAU-BEL-7 previst al document d’aprovació provisional una parcel·la 

urbana edificada. En aquest sentit, s’ha ampliat l’àmbit del PAU-BEL-7 incorporant sòls 

pendents de desenvolupar a l’àmbit de la plaça de Santa Maria i establint unes 

reserves de sòl per a sistema d’espais lliures estructurants. 

 Pel que fa al PAU-BEL-9 s’ha suprimit la reserva de sòl per a sistema viari i s’ha 

qualificat com a espais lliures amb l’objectiu de tancar el límit de sòl urbà i evitar futurs 

creixements en aquesta banda del nucli. El polígon encara que manté la superfície de 

l’àmbit i el sostre previst al document d’aprovació inicial, redueix en 2 unitats el nombre 

potencial d’habitatges. 

 S’ha delimitat un nou sector PMU-BEL-6 al sud del nucli amb l’objectiu d’incrementar la 

dotació de sòl per a espais lliures al municipi d’acord amb les determinacions de la 

legislació urbanística vigent. En aquest sentit, i d’acord amb al·legació formulada per la 

propietat i estimada per l’Ajuntament, s’ha delimitat un àmbit de 9.215 m2 de sòl 

ajustada a la estructura de la parcel·la, amb una reserva de 5.350 m2 d’espais lliures 

(clau VP), 1.800 m2 de sostre d’aprofitament i un nombre màxim de 9 habitatges de 

nova tipologia ceretana (clau 22). Aquest nou sector se situa en sòl no urbanitzable de 

protecció especial ecológico-paisatgística (clau 95b). 

 

 Sòl no urbanitzable (SNU) 

 D’acord amb informe preceptiu de l’ACA s’ha procedit a delimitar i grafiar els dominis 

públics del sistema de torrents, en aquest nucli del torrent d’Ulldebou. 

 

3.4.12. Nucli de Pedra 

 Sòl urbà consolidat (SUC) 

 S’ha procedit a revisar els límits de qualificació a l’àmbit superior del nucli, als voltants 

de l’ermita de Sant Julià de Pedra, delimitant reserva de sòl per al pas de vianants 

(clau XVv) i integrant dins la línia de sòl urbà part del tram del carrer de Riu. Així mateix 

s’ha delimitat la línia d’entorn de protecció vigent al voltant del turó de l’ermita. 

 

 Sòl urbà no consolidat (SUNC) 

 S’ha procedit a ajustar l’àmbit del PAU-BEL-10 a l’estructura de la propietat parcel·laria, 

ajustant l’ordenació interna per tal d’obtenir un girador que garanteixi una òptima 
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mobilitat i reserva de sòl per a espais lliures de tancament al sòl no urbanitzable. 

L’àmbit incrementa la seva superfície en 531 m2, dels quals 110 m2sl corresponen a sòl 

d’aprofitament privat (clau 22), resultant en un nombre màxim de 14 habitatges, dues 

unitats més que en l’ordenació prevista al document d’aprovació inicial, encara que 

ajustat a les previsions del planejament vigent tal i com resta recollit a l’al·legació 

emesa per a aquest àmbit. 

 

 Sòl no urbanitzable (SNU) 

 D’acord amb informe preceptiu de l’ACA s’ha procedit a delimitar i grafiar els dominis 

públics del sistema de torrents, en aquest nucli dels torrents del Forn i de la Babosa. 

 

3.4.13. Nucli de Pi 

 Sòl urbà consolidat (SUC) 

 S’ha procedit a revisar els límits de qualificació a l’àmbit de l’església de Santa Eulàlia; 

en concret s’ha qualificat com a espais lliures (clau VP) l’àmbit de la Plaça Major, 

reservant com a pas per a vianants (clau XVv) el tram del carrer de Sant Urbà. 

Tanmateix s’ha ajustat la qualificació del sòl situat al sud-est del nucli, al carrer de 

Roca Foradada d’acord amb l’estructura de la propietat. 

 Sòl urbà no consolidat (SUNC) 

 D’acord amb al·legacions rebudes, s’ha procedit a dividir l’àmbit del PAU-BEL-12 

previst al document d’aprovació inicial en dos polígons independents amb l’objectiu de 

garantir l’executivitat de l’àmbit superior respecte de l’àmbit inferior -PAU-BEL-11 i 

PAU-BEL-12 del document d’aprovació provisional. A tots els efectes tots dos àmbits 

de gestió mantenen els paràmetres urbanístics, densitats i nombre màxim d’habitatges 

previstos al document d’aprovació inicial del POUM. 

 

 Sòl no urbanitzable (SNU) 

 D’acord amb informe preceptiu de l’ACA s’ha procedit a delimitar i grafiar els dominis 

públics del sistema de torrents, en aquest nucli del torrent de Pi. 

 

3.4.14. Nucli de Riu de Santa Maria 

 Sòl urbà consolidat (SUC) 

 S’ha procedit a revisar els límits de qualificació de varis àmbits, en concret: s’ha passat 

d’equipament privat (clau 72) a verd privat (clau 71) la parcel·la situada al carrer Bell-

Lloc, obrint el carrer de la Borda per tal de connectar la vialitat prevista de manera 

indicativa al sector de sòl urbanitzable PPU-BEL-1. Tanmateix s’ha procedit a suprimir 

el PAU-BEL-15 previst al document d’aprovació inicial, deixant el sòl d’aprofitament 

privat (clau 22) com a sòl urbà de llicència directa d’acord amb el planejament vigent, i 

suprimint la reserva per a espais lliures (clau VP) prevista dins del pas del torrent de 

Riu de Santa Maria. 

 D’acord amb al·legacions rebudes, s’ha procedit a suprimir l’àmbit de sòl urbanitzable 

PPU-BEL-1 previst al document d’aprovació inicial a l’altra banda de la carretera LP-

4033a, just en front del camp de futbol; en aquest sentit s’ha considerat justificat 

considerar com a sòl urbà de llicència directa l’àmbit integrat pel conjunt d’habitatges 

existents (clau 22) i el sòl lliure d’edificació dins la parcel·la com a verd privat (clau 71). 

 

 Sòl urbà no consolidat (SUNC) 

 D’acord amb al·legacions rebudes –i motivades per la necessitat de reconèixer el seu 

caràcter urbà- s’ha procedit a revisar l’àmbit del PAU-BEL-16 del document d’aprovació 

inicial, (PAU-BEL-14 al document d’aprovació provisional), ajustant l’àmbit de gestió a 

l’estructura de la propietat parcel·laria. En aquest sentit, la nova proposta suposa un 
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increment de l’àmbit de 5.625 m2sl, encara que degut al pes de la nova reserva de sòl 

per a espais lliures que assoleix els 3.834 m2sl front als 717 m2sl de la proposta 

contemplada en l’aprovació inicial. En tot cas, l’increment de sòl d’aprofitament privat 

(clau 22) és de 2.385 m2sl, i 3 habitatges respecte de la proposta d’aprovació inicial. 

 D’acord amb l’estat de tramitació del PPU-10 del document d’aprovació inicial, s’ha 

procedit a delimitar aquest àmbit dins un PAU (PAU-10) per tal de garantir la cessió i 

urbanització dels sòls destinats a sistemes previstos pel planejament derivat. 

 

 Sòl urbanitzable delimitat (SUD) 

 Veure relació de canvis al nucli de Bellver de Cerdanya. Pel que fa al subàmbit del 

PPU-BEL-1 situat a ponent del nucli de Riu, cal destacar que s’ajusta a les 

determinacions del PTPAPA i PDUC pel que fa a l’obligatorietat de mantenir el 

separador urbà entre Riu de Santa Maria i Bellver. En aquest senti, aquest subàmbit té 

per objecte garantir la millora de la orientació del camp de futbol, preveient una xarxa 

viaria i sòl d’aprofitament ajustat al teixit existent de Riu de Santa Maria. 

 En relació al PPU-10, i d’acord amb allò explicat al punt anterior, s’ha classificat aquest 

àmbit dins del règim del sòl urbà no consolidat com a PAU-10 per tal de garantir la 

cessió i urbanització dels sòls destinats a sistemes pel planejament derivat. 

 

 Sòl no urbanitzable (SNU) 

 D’acord amb informe preceptiu de l’ACA s’ha procedit a delimitar i grafiar els dominis 

públics del sistema de torrents, en aquest nucli del torrent de Riu de Santa Maria. 

 S’ha procedit a grafiar les diferents línies d’afectació de la carretera LP-4033a. 

 

3.4.15. Nucli de Santa Eugenia 

 Sòl no urbanitzable (SNU) 

 D’acord amb informe preceptiu de l’ACA s’ha procedit a delimitar i grafiar els dominis 

públics del sistema de torrents, en aquest nucli dels torrents d’El Rierol i Fort. 

 S’ha procedit a qualificar com a sistema de serveis tècnics (clau TA) una estació 

transformadora situada entre els dos assentaments que integren el nucli de Santa 

Eugènia. 

 

3.4.16. Nucli de Santa Magdalena 

 Sòl urbà no consolidat (SUNC) 

 S’ha procedit a ajustar l’ordenació interna del PAU-BEL-17 previst al document 

d’aprovació inicial, al document per a l’aprovació provisional anomenat com a PAU-

BEL-15. En aquest sentit cal destacar que la nova proposta d’ordenació preveu un 

increment de la reserva de sòl per a espais lliures (clau VP) de 77 m2sl i la reducció del 

sòl d’aprofitament privat (clau 22-5b) i verd privat (clau 71) en 160 m2sl. El nombre 

màxim d’habitatges és manté en 2 unitats, com al document d’aprovació inicial. 

 

 Sòl no urbanitzable (SNU) 

 D’acord amb informe preceptiu de l’ACA s’ha procedit a delimitar i grafiar els dominis 

públics del sistema de torrents, en aquest nucli del torrent del Borc. 

 

3.4.17. Nucli de Talló 

 Sòl urbà consolidat (SUC) 

 S’ha procedit a revisar els límits de qualificació de varis àmbits, en concret: s’ha 

diferenciat la reserva d’equipaments entre cementiri (clau EQ6) i l’ermita de Santa 

Maria de Talló (EQ4). Pel que fa a l’ampliació de sòl previst a l’àmbit del cementiri, 
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s’han incorporat les distàncies d’afectació d’edificació d’acord amb informe prescriptiu 

emès per al document d’aprovació inicial del POUM. Tanmateix s’ha procedit a 

qualificar com a sistema viari per a vianants (clau XVv) un tram de carrer del casc antic. 

 

 Sòl urbà no consolidat (SUNC) 

 De manera general, s’ha procedit a revisar l’estratègia de creixement prevista al 

document d’aprovació inicial amb l’objectiu de donar compliment al PTPAPA i PDUC, 

reduint els sòls d’extensió. 

 D’acord amb això, s’ha reduït l’àmbit del sector PMU-BEL-6 del document d’aprovació 

inicial –PMU-BEL-10 al document d’aprovació provisional-, reconeixent el sòl consolidat 

de l’àmbit. L’àmbit del sector ha estat reduït en 9.523 m2sl i el sòl d’aprofitament privat 

(clau 22) en 9.620 m2sl; el sostre s’ha reduït en 3.410 m2st i el nombre d’habitatges ha 

passat de 31 a 14 unitats. Pel que fa als sistemes, cal destacar el pes del sistema 

d’espais lliures de tancament al sòl no urbanitzable que, amb una superfície de 3.482 

m2sl suposa el 45% de tot l’àmbit de planejament. 

 S’ha procedit a revisar el PMU-BEL-5 del document d’aprovació inicial d’acord amb 

al·legacions estimades –PMUBEL- 11 del document d’aprovació provisional; en aquest 

sentit, el sector ha reduït la seva extensió en 7.310 m2sl, i el sòl i sostre d’aprofitament 

privat en 991 m2sl (clau 22). El nombre d’habitatges màxim s’ha reduït en 18 unitats. 

Aquest sector té per objecte garantir la mobilitat pel nucli i resoldre els greus problemes 

que planteja l’actual amplada del carrer de l’Ingla. 

 

3.4.18. Nucli de Talltendre 

 Sòl urbà consolidat (SUC) 

 S’ha procedit a revisar els límits de qualificació de varis àmbits; de manera general s’ha 

delimitat com a vial per a vianants (clau XVv) aquells trams de carrer d’amplada inferior 

a 4 metres i que pel valor de les edificacions al qual donen façana, el POUM considera 

adient no afectar, limitant la circulació de vehicles motoritzats per ells. 

 D’acord amb al·legació justificada i estimada s’ha procedit a passar al règim de sòl urbà 

de llicència directa part dels sòls situats dins del PMU-BEL-9 del document d’aprovació 

inicial. 

 

 Sòl urbà no consolidat (SUNC) 

 D’acord amb el paràgraf anterior, el POUM ha reduït la superfície de l’àmbit del PMU-

BEL-9 –PMU-BEL-12 al document d’aprovació provisional- en 2.836 m2sl, en 2.015 

m2sl d’aprofitament privat (clau 22-5); el sector preveu un increment de 4 habitatges 

respecte del document d’aprovació inicial per tal de garantir la seva viabilitat 

econòmica. 

 

 Sòl no urbanitzable (SNU) 

 D’acord amb informe preceptiu de l’ACA s’ha procedit a delimitar i grafiar els dominis 

públics del sistema de torrents, en aquest nucli dels torrents de la Guilla i Prats de 

Codines. 

 

3.5 OCUPACIÓ DE NOU SÒL NO URBANITZABLE  AL DOCUMENT DE POUM PER A APROVACIÓ 

PROVISIONAL, D’ACORD AMB NECESSITATS DE L’AJUNTAMENT I LES AL·LEGACIONS ESTIMADES 

En aquest apartat es fa referència als canvis en l’ocupació del sòl no urbanitzable derivats de les  

necessitats de l’Ajuntament i de l’estimació per part de l’equip redactor de les al·legacions presentades 

durant el procés d’exposició pública del document d’aprovació inicial del POUM de Bellver. Aquest 

apartat concentra aspectes ja explicats al punt anterior 3.4. 

 Baltarga. No hi ha increment dels sòls d’extensió respecte del document d’aprovació inicial. 
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 Beders. Reducció dels sòls d’extensió respecte del document d’aprovació inicial. 

 Bellver.  

 Increment de la reserva de sistema d’espais lliures (clau VP) dins el règim del sòl urbà 

consolidat amb l’objectiu de convertir Monterrós en una nova centralitat per al lleure al 

municipi i donar compliment als estándards mínims de verd que preveu la legislació 

urbanística vigent. Aquest increment de sòl es fa en sòl no urbanitzable qualificat al 

document d’aprovació inicial com a sòl de protecció específica del paisatge (clau 95a). 

En tot cas, el canvi de règim no afecta a les condicions del sòl donat que s’estableix 

l’obligatorietat que es mantingui la coberta de sòl existent i es minimitzi la seva 

urbanització, mantenint en tot cas aquest sòl lliure d’edificació.  

 Hi ha una reducció generalitzada de la superfície dels polígons de gestió, sectors de 

millora urbana i sectors de sòl urbanitzable previstos al document d’aprovació inicial. 

En aquest sentit cal destacar la reducció a la meitat del sector PPU-BEL-1 i el 

mateniment dins el règim del SNU del separador urbà entre Bellver i Riu de Santa 

Maria. Així mateix, s’ha suprimit el PAU previst a ponent del Barri de la Carretera 

d’acord amb determinacions de l’informe de l’OTAAA Lleida. 

 Pel que fa a Pla de Codina (Polígon industrial), hi ha una reducció dels sòls d’extensió 

per la banda de llevant respecte del document d’aprovació inicial i no s’ha ocupat nou 

sòl no urbanitzable. 

 

 Bor. Increment del sòl d’extensió i ocupació de nou SNU (PMU-BEL-5). Aquesta proposta recupera 

l’ordenació prevista al document d’avanç de POUM justificada per la necessitat de garantir una 

mobilitat adient al nucli. Aquesta proposta ocupa sól de protecció ecológico-paisatgística (clau 95b) 

i bé motivada per diferents al·legacions (ref: 1-2018-000137-1; 1-2018-000188-2) i justificada per la 

necessitat de l’Ajuntament de ressoldre els greus problemes de mobilitat a la banda de ponent del 

nucli.  

 

 Cortàs. No hi ha increment dels sòls d’extensió respecte del document d’aprovació inicial. 

 Èller. No hi ha increment dels sòls d’extensió respecte del document d’aprovació inicial. 

 Farga Vella. No hi ha increment dels sòls d’extensió respecte del document d’aprovació inicial. 

 Nas. No hi ha increment dels sòls d’extensió respecte del document d’aprovació inicial. 

 Nèfol. No hi ha increment dels sòls d’extensió respecte del document d’aprovació inicial. 

 Olià. No hi ha increment dels sòls d’extensió respecte del document d’aprovació inicial. Mitjancant 

conveni, l’Ajuntament ha regularitzat el límit del sòl urbà consolidat al centre del nucli.  

 Ordèn. Increment dels sòls d’extensió (PMU-BEL-69 respecte al document d’aprovació inicial. 

Aquesta proposta resta justificada per una al·legació estimada parcialment (ref: 1-2018-000204-1) i 

d’acord amb la necessitat de l’Ajuntament d’obtenir reserva d’espais lliures per donar compliment 

als estàndards mínims de verd que determina la legislació urbanística vigent. Aquests sòls 

d’extensió ocupen sòl de protecció ecológico-paisatgística (clau 95b) i en tot cas, el planejament 

derivat haurà de garantir a la zona d’espais lliures (clau VP) el manteniment de la coberta de sòl 

existent, minimitzant la urbanització i mantenint l’espai lliure d’edificació. 

 

 Pedra. No hi ha increment dels sòls d’extensió respecte del document d’aprovació inicial. 

 

 Pi. No hi ha increment dels sòls d’extensió respecte del document d’aprovació inicial. 
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 Riu de Santa Maria.  

 Hi ha un increment dels sòls d’extensió (PAU-BEL-14) respecte del document 

d’aprovació inicial en sòls de protecció preventiva (clau 91). Aquesta proposta resta 

justificada per una al·legació estimada parcialment (ref: 1-2018-000201-1) i motivada 

per la necessitat de regularitzar les edificacions existents dins el règim del sòl urbà. En 

tot cas, aquest PAU preveu una elevada reserva de sòl per a sistema d’espais lliures 

(clau VP), concentrant l’aprofitament privat als àmbits a on ja preexistència d’habitatges 

(banda sud del PAU) i en continuitat amb el teixit existent (banda nord del PAU).  

 

 Santa Eugènia. No hi ha increment dels sòls d’extensió respecte del document d’aprovació inicial. 

 

 Santa Magdalena. No hi ha increment dels sòls d’extensió respecte del document d’aprovació 

inicial. 

 

 Talló. Reducció dels sòls d’extensió respecte del document d’aprovació inicial. No hi ha nova 

ocupació de SNU respecte de l’aprovació inicial.  

 

 Talltendre. No hi ha increment dels sòls d’extensió respecte del document d’aprovació inicial. 

 

Plans especials urbanístics en SNU 

Pel que fa als plans especials urbanístics en SNU, el document per a aprovació provisional manté els 

tres (3) del document d’aprovació inicial i delimita dos (2) àmbits nous. Un a l’àmbit de l’assentament 

rural de Vilella per tal de ressoldre aspectes relacionats amb la mobilitat; i el segon al sud de Farga 

Vella per tal de garantir l’adequació dels usos existents a la qualificació del sòl. El PEU-BEL-4 ocupa 

sòl edificat que resta integrat dins de la qualificació de sòl d’alt valor agrícola (clau 94), mentre que el 

PEU-BEL-5 ocupa sòl de protecció ecológico-paisatgística (clau 95b).  Aquests dos nous PEU resten 

justificats per al·legacions estimades parcialement per l’equip redactor i per necessitats de l’Ajuntament 

de garantir una implantació d’usos adients a la protecció d’aquests sòls (PEU-BEL-4, ref: 1-2018-

000179-1, i PEU-BEL-5, ref: 1-2018-000183-2). 

 

 

4 PLANEJAMENT VIGENT MUNICIPAL I SUPRAMUNICIPAL 

4.1 PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL VIGENT 

El planejament urbanístic vigent del municipi de Bellver de Cerdanya són les Normes Subsidiàries de 

Planejament de Bellver de Cerdanya i els expedients derivats: 

 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 

 19 expedients de planejament derivat 

 4 expedients de planejament en sòl no urbanitzable 

Amb les previsions del planejament urbanístic vigent actualment al municipi de Bellver de Cerdanya, i a 

causa, especialment, de la gran quantitat de sòl urbà encara sense desenvolupar, les xifres que es 

donen són les següents: 
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Segons el cens de l’any 2016: 

 1.995 habitants 

 1.793 habitatges: 

 649 habitatges principals 36,20% 

 941 habitatges secundaris 52,48% 

 203 habitatges vacants i d’altres 11,32% 

Se’n desprèn una ocupació de 2,48 persones per cada habitatge principal i un elevat nombre 

d’habitatges estacionals. 

Taula 8. Potencial de superfícies i habitatges en ple desenvolupament del planejament urbanístic vigent 

 
Font. EAE del POUM de Bellver de Cerdanya – aprovació inicial  

 

4.2 PLANEJAMENT TERRITORIAL  

El document del Pla territorial general de Catalunya s’aprova per la Llei 1/1995, de 16 de març. En 

aquesta Llei es defineixen els àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials; els sistemes de 

proposta com àmbits d’aplicació de les estratègies territorials i l’assoliment del model d’assentaments, 

així com les estratègies i directrius que emmarquen als futurs plans territorials parcials i sectorials, 

entre d’altres. 

Els plans parcials territorials són l’instrument encarregat de definir els objectius d’equilibri d’aquesta 

part del territori de Catalunya i el marc orientador de les accions que s’hi emprendran, per tal d’avançar 

cap a una determinada visió de futur. 

PLA TERRITORIAL PARCIAL DE L’ALT PIRINEU I ARAN 

El Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran 

(PTPAPA)  el 25 de juliol de 2006 (DOGC n.º 7864- 07/09/2006). 

El PTPAPA assignà al municipi de Bellver de Cerdanya diverses estratègies de creixement als 

següents nuclis: 

 Bellver de Cerdanya i Riu de Santa Maria: estratègia de creixement potenciat. 

 Polígon industrial de Bellver: 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. 
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 Pedra: estratègia de canvi d’ús i reforma. 

 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. 

El PTPAPA, al mateix temps, recull i desplega les determinacions del Pla Territorial General de 

Catalunya (PTGC) aprovat per la Llei 1/1995 de 16 de març. 

  

Figura 3. Determinacions del PTPAPA per l’àmbit d’estudi. Font. PTPAPA 

 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LA CERDANYA 

El PTPAPA, dins de les estratègies urbanístiques de l’àmbit pirinenc, i ateses les característiques 

socioeconòmiques, culturals i paisatgístiques d’aquest territori, determina la necessitat de desplegar 

Plans Directors Urbanístics d’abast comarcal. El Pla Director Urbanístic de la Cerdanya (PDUC), té per 
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objectiu puntualitzar, concretar i acotar a la dimensió comarcal, les propostes del PTPAPA, difícilment 

abordables des de l’escala del planejament superior, ja que per definició el plans directors utilitzen 

escales de treball més adients a la realitat comarcal. El Govern de Catalunya va aprovar definitivament 

el Pla Director Urbanístic de la Cerdanya el 31 de juliol de 2008 (DOGC - 18/08/2008). 

 Correspon al PDUC establir determinacions que permeten assolir diversos objectius d’ordre 

territorial que varen quedar fora de l’abast del Pla territorial, tant per la naturalesa territorial de 

l’instrument com per l’escala de treball que va comportar l’àmbit de planejament.  

 Les determinacions del PDU de la Cerdanya se centren en els aspectes següents: 

 Completar i afinar, com a resultat d’una observació més propera al territori, el sistema 

d’espais oberts a protegir.  

 Aprofundir en els valors paisatgístics de la comarca, assenyalant àrees que, per motius 

paisatgístics, no han d’admetre cap tipus d’edificació.  

 Esmenar algunes opcions d’urbanització (sòls urbans no consolidats o urbanitzables) 

previstes en el planejament urbanístic vigent que són clarament contràries als criteris 

del PTPAPA, en concret tres sectors urbanitzables aïllats i les extensions del nucli de 

Pedra, al terme municipal de Bellver de Cerdanya, que pot tenir alternatives millors.  

 Establir uns paràmetres reguladors que permetin orientar, d’acord amb els criteris del 

Pla territorial, el desenvolupament urbanístic de dues àrees d’indiscutible 

transcendència supracomarcal com són la Molina i la Masella, al terme municipal d’Alp.  

 Aportar precisions al planejament municipal en matèria d’assentaments i espais oberts 

que desenvolupen i precisen alguns aspectes del PTPAPA no suficientment definits. 

 Es considera que, sense perjudici de l’obligatòria consideració del conjunt de disposicions del 

pla territorial vigent, seran d’aplicació directa, sense necessitat de la seva concreció o 

reformulació en el PDUC, les determinacions del PTPAPA corresponents a:  

 Estratègies de desenvolupament urbanístic dels nuclis urbans.  

 Propostes indicatives de traçat de les infraestructures viàries i ferroviàries.  

 Es considera que correspon de manera preferent als POUM de la Cerdanya, en el marc de les 

determinacions establerts pel PTPAPA:  

 La concreció de les àrees d’extensió dels nuclis i àrees urbanes d’acord amb les 

estratègies de desenvolupament urbanístic establertes pel PTPAPA.  

 Es considera que correspon preferentment als estudis informatius o altres projectes sectorials 

d’infraestructures:  

 La concreció, a efectes de reserva urbanística, dels traçats de les infraestructures 

viàries i ferroviàries, tenint en compte les propostes indicatives del PTPAPA.  

 La concreció, si s’escau, d’infraestructures ambientals pendents.  

 Es considera que correspon als plans i programes sectorials dels departaments competents: 

 La concreció dels equipaments supramunicipals que responguin a les necessitats 

canviants del territori d’acord amb el sistema d’assentaments definit pel PTPAPA. 
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Figura 4. Determinacions del PDU de la Cerdanya per l’àmbit d’estudi. Font. PDUC 
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4.3 PLANEJAMENT SECTORIAL  

XARXA NATURA 2000 

Diverses parts del municipi formen part de diverses Zones d’Especial Conservació de la Xarxa Natura 

2000: ES5120026 (Tossa Plana de Lles-Puigpedrós), ES5120022 (Riu Duran), ES5130007 (Riberes de 

l’Alt Segre) i ES0000018 (Prepirineu Central Català). ACORD GOV/176/2013, de 17 de desembre, pel 

qual es declaren les zones especials de conservació de la regió biogeogràfica alpina, integrants de la 

xarxa Natura 2000, i se n'aprova l'instrument de gestió. Aporta elements importants (objectius de 

conservació i mesures de gestió) que han de ser tinguts en consideració alhora de planificar el 

desenvolupament urbanístic en el marc del planejament. Els espais inclosos a la Xarxa Natura 2000 

dins el municipi de Bellver de Cerdanya són tractats a l’apartat 3.5. de l’EAE. 

PARC NATURAL DEL CADÍ MOIXERÓ 

El Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Cadí-Moixeró no es troba aprovat 

definitivament, per la qual cosa resulta un document orientatiu que pot ser utilitzat com a criteri. Tot i 

així, dins els territoris del municipi de Bellver de Cerdanya inclosos al Parc Natural del Cadí Moixeró, no 

existeix cap previsió del POUM de Bellver de Cerdanya que els afecti. Els aspectes relatius al Parc 

Natural del Cadí-Moixeró dins el terme municipal de Bellver de Cerdanya són tractats a l’apartat 3.5. de 

l’EAE. 

 

4.4 RESUM DEL DOCUMENT DE L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

En l’EAE que data de 2017 s’han presentat, en primer lloc, en el punt 1, el marc normatiu en el que es 

trobava, el que s’exposava en el document de referència i una breu explicació de les respostes rebudes 

en la fase de consulta, així com l’explicació resumida de l’avaluació ambiental estratègica. A més, en 

les consideracions del document de referència es resumeixen les determinacions exposades 

incorporades a l’estudi. 

En el punt 2 es descriuen breument els antecedents, el contingut i objectius del pla, a més d’exposar 

altres plans i programes a tenir en compte.  

En el punt 3 es realitza l’anàlisi dels aspectes, elements, vectors  i riscos ambientalment rellevants de 

l’àmbit.  

En el punt 4 es descriuen breument les alternatives valorades en la fase d’avanç; seguidament 

s’exposen les característiques de les tres alternatives plantejades en la fase d’aprovació inicial 

En el punt 5 es realitza una descripció detallada de les característiques principals de la proposta 

urbanística escollida en l’aprovació inicial i un anàlisi per nuclis. 

Al punt 6 s’identifiquen els efectes significatius probables de l’ordenació del Pla i s’avaluen; en aquest 

apartat també es proposen mesures correctores i indicadors per tal de poder realitzar correctament 

l’apartat de seguiment ambiental i supervisió del pla. A més, es valora el grau d’assoliment dels 

objectius ambientals de l’alternativa seleccionada; així doncs, es verifica i justifica la congruència del 

pla. 

Finalment, en el punt 7 s’incorpora un resum del document desenvolupat en qüestió, l’EAE.  
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4.5 DOCUMENT DE REFERÈNCIA 

Tal com explica el punt 1. de l’EAE, en data 3 de juny de 2013, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 

Ambiental (OTAA) de Lleida va emetre el Document de Referència (OTAALL20130010). Més tard, en 

data 27 de febrer de 2018 la mateixa OTAA va expedir l’informe d’aprovació inicial amb número 

d’expedient OTAALL20130010. 

A continuació, el document de referència, emès el 3 de juny de 2013, repassa l’estructura 

del document d’avanç: 

 

CONSIDERACIONS DEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA 

 Sens perjudici de la classificació urbanística del sòl, cal garantir la separació efectiva dels nuclis 

de Bellver de Cerdanya i Riu de Sta. Maria. 

Realitzat, més informació a l’apartat 4 de l’Estudi Ambiental Estratègic 

 

 Cal classificar com a sòl no urbanitzable l'àmbit dels PAU número 8 i 9 de Riu de Sta. Maria, atès 

que afecten al sòl de protecció especial previst pel planejament de rang superior, el qual 

ha de mantenir la condició d'espai no urbanitzat. En el cas del PAU 8, previst per al trasllat 

de l'aprofitament urbanístic corresponent a l'àmbit desclassificat de la Pedra, cal estudiar 

alternatives en el sòl de protecció preventiva del Pla director urbanístic de la Cerdanya. 

Realitzat, més informació a l’apartat 4 de l’Estudi Ambiental Estratègic 

 

 Cal modificar el límit oest del sòl urbà en l'àmbit del barri de la Carretera de Bellver per tal 

d'adaptar-lo a la seva configuració actual. 

Realitzat, més informació a l’apartat 4 de l’Estudi Ambiental Estratègic 

 

 Cal reduir l'extensió urbana de Talló d'acord amb l'estratègia de creixement assignada pel 

PTPAPA (sens perjudici de l'increment que es derivi del trasllat de l'aprofitament urbanístic 

de la Pedra) i modificar l'ordenació dels sectors/àmbits d'expansió per tal de reforçar la 

compacitat del sector PMU - 2. 

No realitzat, el POUM continua considerant Talló com un element bàsic en l’estratègia de 

creixement potenciat (PTPAPA) del municipi, més informació a l’apartat 4 de l’Estudi 

Ambiental Estratègic 

 

 Des d'una perspectiva ambiental no es veu inconvenient als nous PAU número 4 i PMU número 1 

de Bellver, si es mantenen les cessions d'espais lliures previstes en el document d'avanç 

de planejament. 

Realitzat 

 

 Cal classificar com a sòl no urbanitzable l'àmbit del PAU número 19 d'Éller, atès que afecta el sòl 

de protecció especial del planejament de rang superior i no es troba suficientment justificat 

en base a l'estratègia de creixement que el PTPAPA assigna a aquest nucli. 

Realitzat, més informació a l’apartat 4 de l’Estudi Ambiental Estratègic 
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 Es recomana traslladar cap a l’àmbit del nou PMU número 5 part o la totalitat de l'aprofitament 

urbanístic previst en l'àmbit del PAU número 15 de Bor, atès que aquest darrer àmbit pot 

trobar-se sotmès a cert risc d'inundabilitat. En tot cas, caldrà justificar la coherència del 

PAU número 15 amb l'establert a l'apartat riscos d'aquest document de referència. 

Realitzat, més informació a l’apartat 4 de l’Estudi Ambiental Estratègic 

 

 Cal justificar la compatibilitat del creixement previst en l'àmbit de l'àrea especialitzada de Beders 

amb les estratègies que el planejament de rang superior assigna a aquest tipus d'àrees 

residencials, dins del sistema d'assentaments. 

Realitzat, més informació a l’apartat 4 de l’Estudi Ambiental Estratègic 

 

 Cal que el POUM vinculi la regulació de l'àmbit de l'espai natural dels Tossals d'Isòvol i Olopte al 

Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Tossals d'Isòvol i Olopte, 

aprovat definitivament el 24 de desembre de 1996. 

Realitzat, menció específica a l’article 166.2 de la normativa del POUM 

 

 Cal que el POUM adopti, en l'àmbit dels espais de la xarxa Natura 2000 una regulació específica 

per tal de protegir els ecosistemes de la zona. En aquest sentit, la normativa haurà 

d'incorporar els paràgrafs següents: 

 

a. Mentre no s'aprovin definitivament els respectius plans especials de desenvolupament, 

la regulació dels espais de la xarxa Natura 2000 es regirà per les directrius per a la gestió 

dels espais de la xarxa Natura 2000 aprovades per l'acord GOV/112/2006. 

Realitzat, menció específica a l’article 166.3. de la normativa del POUM i incorporada la 

referència al compliment de l’Acord GOV/176/2013 

 

b. En el cas d'aquells espais de la xarxa Natura 2000 que també s'inclouen en el Pla d'espais 

d'interès natural o que tenen la consideració d'espai natural de protecció especial (ENPE), també 

serà d'aplicació allò establert a la Llei 12/1985 d'espais naturals, el Decret 328/1992, així com als 

corresponents plans de delimitació, en cas d'existir. 

Realitzat menció específic a l’article 166.3. de la normativa del POUM 

 

c. En el cas de l'espai Serres del Cadí - el Moixeró, el Pla especial de protecció del medi natural i 

del paisatge del Parc Natural del Cadí-Moixeró està aprovat inicialment. Un cop s'aprovi 

definitivament el Pla especial esmentat aquest serà l'instrument que regularà els usos admissibles i 

les condicions d'implantació dins dels límits de l'espai. 

Realitzat menció específic a l’article 166.4. de la normativa del POUM 

 

 Els límits dels espais naturals que caldrà grafiar en els plànols d'ordenació del sòl no urbanitzable, 

són els que figuren en els documents següents: 

 

a. Tossals d'Isòvol i Olopte: Annex 1 i plànols del Pla especial de protecció del medi natural i del 

paisatge dels Tossals d'Isòvol i Olopte, aprovat definitivament el 24 de desembre de 1996. 

b. Serres del Cadí - el Moixeró: Plànols del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge 

en tràmit. 

c. Tossa Plana de Lles - Puigpedròs: Annexes 2 i 3 del Pla especial de delimitació definitiva de 

l'espai del PEIN Tossa plana de Lles - Puigpedrós. 
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d. Riberes de l'Alt Segre: Plànols que figuren en l'acord GOV/112/2006, pel qual es designen zones 

d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària 

(UC). 

Realitzat, grafiat als plànols d’ordenació de codi O.1 Estructura i classificació del sòl, O.2.1, 

O.2.2, O.2.3 i O.2.4 de classificació del sòl; i O.3.3 de qualificació del sòl urbà i urbanitzable 

(del nucli de Bellver de Cerdanya). 

 

 Els espais qualificats com a sòl de protecció especial, de protecció específica del paisatge (24a) pel 

Pla director urbanístic de la Cerdanya es regularan mitjançant una qualificació coherent amb 

l'article 2.4 del Pla esmentat. Tanmateix, cal tenir en compte que els plànols del Pla territorial 

assenyalen els límits dels diferents tipus de sòl a escala 1 :20.000 i aquests límits són poc precisos 

i per tant el POUM podrà de precisar-los d'acord amb el previst en l'article 2.3 del Pla director 

urbanístic. 

Realitzat en els diferents plànols d’ordenació del POUM 

 

 Els espais qualificats com a sòl de protecció especial, de protecció ecològico-paisatgística (24b), de 

valor natural i de connexió (25b) i d'alt valor agrícola (21 a) pel Pla director urbanístic de la 

Cerdanya que el POUM no inclogui dins d'una qualificació amb major grau de protecció, es 

regularan mitjançant una qualificació coherent amb l'article 2.6 del Pla territorial parcial de l'Alt 

Pirineu i Aran. 

Realitzat, a l’article 132 de la normativa del POUM 

 

 Tanmateix, cal tenir en compte que els plànols del Pla territorial assenyalen els límits dels diferents 

tipus de sòl a escala 1 :20.000 i aquests límits són poc precisos i per tant el POUM podrà de 

precisar-los d'acord amb el previst en l'article 2.3 del Pla director urbanístic de la Cerdanya. 

Realitzat, en els diferents plànols d’ordenació del POUM 

 

 Cal que els plànols d'ordenació del sòl no urbanitzable del POUM reconeguin les vies pecuàries 

existents i que la regulació del sistema viari de les normes urbanístiques vinculi la regulació 

d'aquestes vies a allò establert a legislació sectorial vigent en matèria de vies pecuàries i a la 

corresponent resolució de classificació. 

Realitzat, les determinacions normatives sobre les vies pecuàries apareixen als articles 64, 

67.3, 68.11 i 69.3 del POUM 

 

 La regulació de sòl no urbanitzable ha d'establir límits a la instal·lació d'elements que poden alterar 

la permeabilitat biològica del sòl no urbanitzable, com tanques o murs. En aquest sentit, cal garantir 

que els tancaments es justifiquen en funció de les necessitats de protecció d'edificacions i 

instal·lacions legalment emplaçades, que s'adopten tancaments parcialment permeables quan no 

resulten incompatibles amb els usos que justifiquen el tancament i que s'eviten tancaments 

disconformes amb el paisatge. 

Realitzat, l’article 151 de la normativa del POUM recull literalment aquests preceptes 

 

 La regulació de sòl no urbanitzable ha d'evitar la instal·lació d'elements amb elevat impacte 

paisatgístic o preveure mesures per reduir l'impacte visual en el cas que la seva ubicació 

estigui convenientment justificada. 

Realitzat. El Títol VII, capítol 2, està íntegrament dedicat al paisatge amb nombrosa 

normativa al respecte 
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 Cal que es formuli un catàleg o relació amb fitxa individualitzada i identificació als plànols 

d'ordenació on s'especifiquin els valors de l'element que es protegeix i que la seva preservació 

preval sobre la resta de determinacions del Pla i d'altres que es puguin incorporar a iniciativa 

municipal. 

Realitzat. Es tracta de Catàleg de Béns a Protegir 

 

 Les fitxes esmentades han de tenir el contingut següent: 

 L'element perfectament identificat. 

 Fotografia de l'element. 

 Localització en la documentació gràfica. 

 Descripció. 

 Protecció patrimonial. 

 Característiques de la protecció proposada. 

 Relació de les invariants arquitectòniques que es protegeixen i que, davant de 

qualsevol contradicció, prevalen sobre els altres paràmetres. 

Realitzat, les fitxes del catàleg tenen aquests camps d’informació 

 

 En aquest catàleg s'han d'incloure els elements en consideració de BCIN i BCIL, així com jaciments 

arqueològics i paleontològics; es recomana també la inclusió dels elements inventariats per la 

Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni Cultural. 

Realitzat, tots aquests elements estan grafiats al plànol d’ordenació 0.4 i recollits a les 

normes urbanístiques del POUM 

 

 En l'apartat del document de planejament referent al patrimoni (A.4.5) cal introduir el patrimoni 

arqueològic. 

Introduïda la carta paleontològica i arqueològica de la Cerdanya 

 

 En relació al patrimoni arqueològic, cal identificar els elements mitjançant un catàleg amb fitxa 

individualitzada i identificació als plànols d'ordenació. En totes les fitxes a més de la informació 

descriptiva hi ha d'haver un mapa de situació del jaciment, en el que s'especifiqui l'àmbit ocupat per 

aquest. 

Realitzat, les fitxes del catàleg tenen aquests camps d’informació 

 

 En les fitxes del catàleg cal fer constar el nivell de protecció del jaciment. Cal tenir present la 

protecció de les pintures rupestres de la vall d'Ingla. 

Realitzat, incorporats al catàleg 

 

 En la normativa del catàleg caldria afegir un apartat específic d'enunciat i protecció del patrimoni 

arqueòlògic que tingués en consideració el text següent: 

Jaciments arqueològic. Es tracta de zones on s'han produït troballes aillades o superftcials, que no 

proporcionen suficient informació per situar el possible jaciment o les que mitjançant excavacions 

arqueològiques han posat de manifest la presència de restes o estructures arqueològiques. En 

aquestes zones, prèviament a la concessió de qualsevol llicència, s'hauria de realitzar sondeigs i 

prospeccions arqueològiques, d'acord amb la legislació vigent, per tal de confirmar l'existència del 

jaciment. 

Definició i delimitació. Les zones on s'han produil troballes arqueològiques superficials o en 

excavacions arqueològiques són considerats jaciments arqueològics, els quals són objecte de 

protecció. L'emplaçament i la delimitació dels jaciments s'assenyala en els plànols generals i en les 

fitxes del catàleg. El coneixement dé l'existència de restes arqueològiques o paleontològiques en 
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altres punts del terme municipal determinarà la protecció de l'àrea on es troben ubicades les restes, 

aplicant-se la ' regulació d'aquesta àrea. 

Condicions de protecció. En els jaciments arqueològics s'assenyalarà un àmbit de protecció de 50 

metres al voltant de la zona assenyalada en els plànols generals i en les fitxes del catàleg. Quan se 

sol·liciti una llicència d'obres que pugui afectar qualsevol dels jaciments inclosos en el catàleg, 

caldrà informar al Departament de Cultura i requerir al propietari perquè presenti un estudi de la 

incidència que les obres poden tenir en les restes arqueològiques, elaborat per un professional 

especialitzat en el tema. En els jaciments en llocs amb usos agrícoles i forestals, es permet la seva 

continuïtat sempre que no afectin les restes arqueològiques. No es permeten els moviments de 

terres, la realització de pous, extraccions o perforacions. 

Realitzat, incorporat a l’Article 177.2.3. de la normativa del POUM 

 

 S'han d'incorporar totes les creus de terme i escuts mobiliaris que tenen consideració de BCIN 

segons el Decret 571/1963, de 14 de març. 

Realitzat, a l’article 178.3.4 de la normativa del POUM s’ha incorporat la Creu de Talló 

 

 El POUM haurà de tenir en compte i regular de manera adequada les masies, cabanes i refugis 

existents dins del Parc natural del Cadí-Moixeró. Caldrà referirse a aspectes tals com les 

possibilitats de reconstrucció, els materials a utilizar en els revestiments exteriors, els accessos, els 

serveis, etc. 

Integra el Pla Especial de Masies en sòl no urbanitzable aprovat definitivament definitiva per 

la CTULL en data 18 de maig de 2006, a l’article 153 

 

 Cal que les normes urbanístiques del POUM estableixin que les actuacions que es prevegin sobre 

l'espai fluvial (per exemple, mesures correctores de la inundabilitat) hauran de fer-se d'acord amb 

els "Criteris d'intervenció dels espais fluvials. ACA, març 2002" i les "Directrius de planificació i 

gestió de l'espai fluvial. ACA, 2007', redactats per l'ACA i publicats a la seva página web. 

Realitzat, incorporat a l’article 80.8 de la normativa del POUM 

 

 El document de planejament qualificarà com a sistema hidrogràfic les lleres públiques del municipi. 

Aquestes lleres de domini públic no computaran a efectes del repartiment de càrregues i beneficis. 

Realitzat. Incorporat a l’article 77 de la normativa del POUM 

 

 La regulació normativa del sistema hidrogràfic incorporarà les determinacions següents: 

a. Les lleres de domini privat s'ajustaran al que estableix l'article 5 del Text refós de la Llei d'aigües. 

b. D'acord l'article 6 del Reglament del domini públic hidràulic (RD 849/1986 ), els marges de les 

lleres estaran subjectes, en tota la seva extensió longitudinal. 

 a una zona de servitud de 5 m d'amplada per a ús públic que es regula al RDPH. 

 a una zona de policia de 100 m d'amplada a la qual es condicionarà l'ús del sòl i de 

les activitats que es desenvolupin. 

Realitzat, incorporat a l’article 77.3. de la normativa 

 

c. La zona de servitud tindrà les finalitats establertes a l'article 7.1 del RDPH, modificat pel RD 

9/2008, d'11 de gener, i ha de quedar lliure de qualsevol construcció i edificació i ser apta i 

practicable en tot moment. Qualsevol actuació en la zona de servitud (5 m) haurà d'adequar-se a 

l'article 7.2 del RDPH. Les autoritzacions per a la plantació d'espècies autòctones en aquesta zona 

requerirà l'autorització de l'organisme de conca. 

Realitzat. Incorporat a la normativa del POUM, article 77.4 
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d. Per poder realitzar obres en la zona de policia de lleres, cal disposar de la corresponent 

autorització prèvia de l'organisme de conca, a menys que el corresponent POUM o altres figures 

d'ordenament urbanístic o plans d'obres de l'Administració haguessin estat informats per 

l'organisme de conca i haguessin recollit les oportunes previsions formulades a l'efecte (art. 78.1 

RDPH). En tot cas s'estarà al previst als articles 52 a 54, 78 i 79 del RDPH. 

Realitzat. Incorporat a la normativa del POUM, article 80.4. 

 

e. Totes les obres que s'hagin de realitzar en zona de domini públic hidràulic caldrà que obtinguin 

autorització expressa i prèvia de la CHE. 

Realitzat. Incorporat a la normativa del POUM, article 80.6. 

 

f. En referència a les obres de pas (ponts, viaductes, obres de drenatge menors, obres de fàbrica 

en camins rurals, i les seves modificacions, guals... ) i encreuaments de conduccions o serveis sota 

lleres, caldrà tenir en compte el document tècnic redactat per l'ACA "Guia tècnica. Recomanacions 

tècniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb l'espai fluviaf'. El punt 6 del RD 

9/2008 defineix les "zones inundables". 

Realitzat. Incorporat a la normativa del POUM, article 80.20. 

 

Els càlculs hidrològics i hidràulics es determinaran seguint el document tècnic Guia tècnica. 

Recomanacions tècniques per als estudis d'inundabilitat d'àmbit local, aprovat per l'ACA. 

Realitzat. Incorporat a la normativa del POUM, article 80.21. 

 

 En el cas que l'anàlisi de la capacitat d'abastament de l'ISA posi de manifest problemàtiques en 

l'abastament caldrà definir alternatives viables. 

Realitzat. L’article 171.1 de la normativa del POUM defineix requeriments per a l’abastament 

en els sectors de sòl urbà no consolidat 

 

 Cal incorporar en les normes urbanístiques del POUM les determinacions següents: 

- Tant si el sòl és urbanitzable com si és sòl urbà no consolidat, les despeses relatives al 

finançament de les noves infraestructures d'abastament (o l'ampliació de les existents) corresponen 

als propietaris afectats per la nova actuació urbanística. 

Realitzat. Incorporat a l’article 171.2. de la normativa del POUM 

- S'ha de preveure i fomentar l'aprofitament de les aigues pluvials, d'acord amb l'establert als 

articles 84, 85 i 86 del RDPH 

Realitzat. Incorporat a l’article 169.1 de la normativa del POUM 

- En matèria de reutilització d'aigües residuals cal complir amb els articles 272 i 273 del RDPH, 109 

del TRLLA (RD 1620/2007, de 7 de desembre) i els "criteris de reutilització d'aigües regenerades" 

de l'ACA. 

Realitzat. Incorporat a l’article 80.18 de la normativa del POUM 

 

 L'agenda i l'avaluació econòmica i financera del planejament han de preveure l'assumpció dels 

costos de millora i ampliació del sistema d'abastament en alta. 

 Les figures de planejament derivat que resolguin la gestió de les seves aigües residuals mitjançant 

l'ús del sistema públic de sanejament hauran d'assumir com a cost d'urbanització els costos 

d'inversió proporcionals a totes infraestructures del sistema públic de sanejament a utilitzar. En cas 

de no ser viable la connexió al sistema de sanejament públic, el planejament derivat haurà de 

preveure sistemes depuratius propis i haurà de fer la reserva de sòl i econòmica corresponent. 

 La normativa urbanística haurà de contemplar de manera explícita les següents determinacions, 

referents al planejament derivat: 

a. Necessitat que la xarxa de sanejament sigui separativa: residuals i pluvials. 
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b. Necessitat d'assegurar una correcta gestió de les aigües residuals, ja sigui mitjançant EDAR 

pública o EDAR pròpia. 

c. Necessitat que els promotors assumeixin els costos derivats del sanejament. Avaluació de la 

possibilitat d'engegar convenis de sanejament en els termes establerts en el PSARU. 

Realitzat, incorporat a l’article 171.3 de la normativa del POUM 

 

 Caldrà anar adaptant la situació de sanejament en les zones urbanes consolidades als criteris que 

estableix el Reglament dels Serveis Públic de Sanejament, el PSARU 2005 i el PSARI 2003. 

 Els usos previstos en el POUM han de resultar compatibles amb l'establert al punt 5 del RD 9/2008 

i a l'article 6 i a les disposicions primera i segona del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual 

s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme. 

 Els articles de les normes urbanístiques corresponents a les diferents figures de planejament 

derivat (en sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable) que estiguin afectades per incorporaran el 

compliment del punt 5 del RD 9/2008 i a l'article 6 i a les disposicions primera i segona del Decret 

305/2006 de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 

 En el cas dels càmpings existents, es recomana la previsió de plans especials urbanístics amb 

l'objectiu de resoldre la situació de risc d'inundabilitat existent. 

Realitzat, incorporat a l’article 167 de la normativa del POUM 

 

 En el planejament urbanístic s'haurà de diferenciar entre zona fluvial, zona de sistema hídric i zona 

inundable. Cadascuna d'aquestes zones s'haurà d'ajustar als usos establerts pel RLU. Per a 

comprovar aquest aspecte s'adjuntarà un plànol que superposi la qualificació del sòl prevista i 

l'abast de les diferents avingudes (Q10, Q100 i Q500) de les lleres estudiades i afectades pel 

planejament. 

Realitzat. Incorporat a l’article 37.2. de la normativa del POUM. Grafiat a O.1, O.2 (4 plànols), 

O.3.3 (nucli de Bellver); correspon a la Q500 del Segre, la més restrictiva. 

 

 Per minimitzar els efectes de la impermeabilització del sòl sobre l'augment del volum d'escorrentiu i 

els cabals punta, caldrà preveure la incorporació en els respectius projectes d'urbanització de 

tècniques d'infiltració en el terreny. 

Realitzat parcialment. Referències a aquest aspecte en l’article 76.8 de la normativa del 

POUM 

 

 Cal comptar amb l'informe favorable de l'Institut Geològic de Catalunya. 

 La regulació del sòl no urbanitzable ha de preveure l'execució de les mesures de prevenció 

necessàries per tal de minimitzar el risc d'incendi que es derivi de l'emplaçament de nous usos i 

activitats el sòl no urbanitzable. 

Realitzat parcialment. Referències a aquest aspecte en els articles 147, 161, 183.6 i 183.7 de 

la normativa del POUM 

 

 El text normatiu del POUM o les corresponents ordenances han d'assegurar pels edificis d'ús 

residencial, com a mínim, els objectius de qualitat acústica corresponents a la zona de sensibilitat 

acústica moderada B1, per a les zones urbanitzades existents, i a la zona de sensibilitat acústica 

alta A4, per a Nous desenvolupaments urbanístics. 

Realitzat. L’article 241 de la normativa del POUM incorpora aquests preceptes 

 

 El text normatiu del POUM o les corresponents ordenances han d'assegurar, per a les edificacions 

sensibles, com ara escoles i hospitals, com a mínim, el compliment d'uns objectius de qualitat a 

l'espai interior. 
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 Cal establir en el text normatiu del POUM o les corresponents ordenances la següent determinació 

"abans que s'atorguin els permisos i les llicències corresponents l'ajuntament ha de comprovar que 

es compleixen les mesures establertes. Si no se n'acredita el seu compliment, no es pot atorgar el 

permís o la llicència corresponent i el procediment administratiu d'atorgament resta en suspens fins 

que la persona interessada l'acrediti". 

 El POUM s'haurà d'ajustar a les diferents zones que figuren en el mapa de protecció envers la 

contaminació lluminosa elaborat pel DMAH. 

Realitzat, incorporat a l’article 243 de la normativa del POUM 

 

 La proposta ha de qualificar com a serveis tècnics ambientals el dipòsit controlat de Bellver de 

Cerdanya. 

Realitzat, incorporat a l’articles 87 a 90 de la normativa del POUM la definició de la normativa 

del POUM i considerat el dipósit controlat de Bellver de Cerdanya com un servei tècnic 

ambiental. Tanmateix queda integrat als plànols d’ordenació del SNU. 

 

 D'acord amb el text refós de la Llei de residus: "els instruments d'ordenació del territori i de 

planejament urbanístic han d'incloure la gestió dels residus que s'originen en l'àmbit territorial 

respectiu i establir-ne les prescripcions pertinents, d'acord amb la naturalesa de l'instrument de 

planejament de què es tracti i les determinacions d'aquesta llei. A aquests efectes, el planejament 

general ha de contenir les determinacions corresponents dins el sistema d'equipaments o de 

serveis tècnics que estableixin les reserves de sòl necessàries per a l'execució de les instal·lacions 

de residus previstes, d'acord amb la legislació vigent". 

El Títol IX de la normativa del POUM inclou diverses determinacions referents als residus 

 

 En coherència amb l'article 68.9 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, les determinacions del 

POUM en sòl no urbanitzable no poden comportar prohibicions genèriques de la implantació 

d'activitats destinades a la gestió de residus. 

Realitzat. No s’estableix una prohibició genèrica al respecte 

 

CONCLUSIONS DEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA 

 L'avanç de planejament concentra els creixements urbanístics en l'àmbit dels nuclis de Bellver, Riu 

de Santa Maria i Talló. Aquest fet es troba justificat pel paper de Bellver com a nucli principal i 

l'estratègia de creixement potenciat que li assigna el PTPAPA, però implica la creació d'un continu 

urbà que pot alterar les característiques paisatgístiques dels nuclis i que incideix en la permeabilitat 

ecològica del sòl no urbanitzable. Per tant, cal resoldre aquest aspecte atenent també a la 

naturalesa dels diferents àmbits afectats i al paper ambiental que els hi assigna el planejament de 

rang superior. 

 El document preveu la desclassificació de bona part del sòl urbà previst pel planejament vigent en 

el nucli de Pedra, la urbanització del qual és problemàtica tant des d'una perspectiva paisatgística 

com ambiental. Aquesta proposta es valora molt positivament, si bé es considera necessari buscar 

alternatives en sòl de protecció preventiva per al trasllat de l'aprofitament que es deriva d'aquesta 

desclassificació. 

 Pel que fa als riscos ambientals, la morfologia abrupta d'alguns indrets del municipi i la xarxa 

hidrogràfica del municipi comporten l'existència de risc geològic i d'inundabilitat que cal avaluar en 

detall, amb la participació dels organismes compètents en la matèria. 

 Finalment, atès que ens trobem en un territori caracteritzat per una elevada estacionalitat 

poblacional, és molt important resoldre adequadament els aspectes relacionats amb l'abastament i 

sanejament d'aigua, amb especial atenció al dimensionat de les infraestructures. 
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Per altra banda, cal comentar que el document de referència demana el càlcul d’una sèrie 

d’indicadors, que s’han incorporat a l’apartat 6.3.1. del present Estudi Ambiental Estratègic. 

 

Recentment, l’informe d’aprovació inicial emès en data 27 de febrer de 2018 per la mateixa OTAA 

(codi OTAALL20130010), en el seu apartat de conclusions diu el següent: 

 

A. La proposta aprovada inicialment només dóna compliment parcial a les condicions explicitades en el 

document de referència. En aquest sentit: 

a. La proposta no garanteix la separació efectiva dels nuclis de Bellver de Cerdanya i Riu de 

Santa Maria i segueix preveient un consum de sòl molt important en el nucli de Talló, contribuint 

d’aquesta manera a incrementar la fragmentació biològica del sòl no urbanitzable. 

 

En aquest sentit s’ha procedit a revisar la delimitació del PPU-BEL-1 amb l’objectiu de 

garantir el manteniment del separador urbà entre els nuclis de Bellver i de Riu de Santa 

Maria previst al PTPAPA i al PDUC dins el règim de sòl no urbanitzable (SNU).   

 

A més, de manera general, s’ha procedit a revisar l’estratègia de creixement prevista al 

document d’aprovació inicial amb l’objectiu de donar compliment al PTPAPA i PDUC, 

reduint els sòls d’extensió. En aquest sentit, el document de POUM per a aprovació 

provisional redueix l’àmbit del PPU-BEL-1 en 48.000 m2 (pràcticament la meitat de 

l’àmbit del document d’aprovació inicial), rebaixant el potencial de 196 a 100 habitatges, 

tot i mantenir la densitat de 20 habitatges/ha. 

 

b. La proposta preveu la urbanització d’un àmbit actualment classificat com a sòl no 

urbanitzable de forts pendents i molt exposat visualment, en l’àmbit del barri de la Carretera de 

Bellver. 

En aquest sentit s’ha suprimit el PAU-BEL-2 del document d’aprovació inicial -situat a 

ponent del Barri de la Carretera-, procedint a la classificació d’aquests sòls com a sòl no 

urbanitzable de protecció preventiva (clau 91) d’acord amb qualificació del sòl del 

planejament territorial vigent. 

 

c. Els límits dels espais Xarxa Natura 2000 a l’extrem oriental del terme municipal no s’ajusten 

als actualment vigents. 

En aquest sentit s’ha revisat i corregit l’errada, procedint a modificar els plànols 

d’ordenació del sòl corresponents del document del POUM per a aprovació provisional. 

 

B. Per tal d’obtenir la declaració ambiental estratègica amb caràcter favorable caldrà replantejar la 

proposta en els termes explicitats en aquest informe i comptar amb la valoració favorable de 

l’organisme competent en matèria de risc d’inundació. 

En aquest sentit s’ha replantejat la proposta en el termes explicitats, tal com es pot comprovar 

en la memòria del POUM en fase d’aprovació provisional; a més, s’ha dut a terme un estudi 

d’inundabilitat de detall que delimita les possibles zones inundables als sectors indicats a 

l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) –Riu de Santa Maria, Pedra i Farga Vella. 

 

5 RESULTATS DEL PROCEDIMENT DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA 

El mes de novembre de 2017 s’aprova inicialment el POUM; seguidament, es sol·liciten els diferents 

informes sectorials preceptius i s’exposa a informació pública el document aprovat Inicialment. La 

memòria del POUM en fase d’aprovació provisional és fruit de la incorporació de les prescripcions dels 

diferents departaments i correccions arran l’acceptació de diverses al·legacions efectuades pels veïns 

del municipi. 
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5.1 AL·LEGACIONS 

Durant el període d’exposició pública s’han rebut 54 al·legacions pel que respecta a la fase d’aprovació 

inicial.  

Totes les al·legacions fan referència a qüestions del planejament urbanístic que s’han estructurat per 

blocs temàtics –Sòl no urbanitzable (SNU), Sòl urbanitzable (SUD), sòl urbà consolidat (SUC) i Sòl urbà 

no consolidat (SUNC).  

D’aquestes, 18 han estat estimades, 24 han estat desestimades i 12 parcialment estimades. Totes les 

al·legacions rebudes han rebut resposta justificada.  Així mateix ha estat rebuda una al·legació fora de 

termini. 

5.2 INFORMES REBUTS PER ADMINISTRACIONS DURANT EL PROCÉS D’EXPOSICIÓ PÚBLICA 

 

 La zona de DPH, la zona de policia, la zona de servitud, les zones inundables i la zona de flux 

preferent del riu Segre son les definides per l’aplicació SIT-Ebre al SNZZI. 

El document del POUM per a aprovació provisional incorpora 3 nous plànols d’informació (I.5) en 

els quals recull les diferents línies esmentades d’acord amb SNCZI-SIT Ebre. Així mateix, 

s’incorpora com a annex l’estudi de delimitació de zones inundables. 

 

 La necessitat d’aportar un informe/certificat conforme es disposa o es disposarà dels volums 

necessaris per satisfer les necessitat d’aigua del creixement urbanístic (167.426 m3/any), amb la 

finalitat de justificar la disponibilitat de recursos hídrics. 

El document del POUM per a aprovació provisional adjunta informe de “disponibilitat de recursos 

hídrics”  que determina un volum de 151.010 m3/any; aquest volum és sensiblement inferior al 

previst al document d’aprovació inicial del POUM. L’informe assenyala que “Tot i considerar-se un 

increment admissible per a la xarxa actual de fonts pròpies i concloent que Bellver de Cerdanya 

disposa dels recursos hídrics suficients, SOREA considera necessari un augment del volum 

concessional del municipi per tal de poder garantir un bon desenvolupament i un bon creixement 

del municipi”. 

 

 Quan al sanejament, la creació de la Taxa per l’accés a les infraestructures en alta (estan subjectes 

les actuacions urbanístiques definida a l’article 5.2-1 de la Llei de taxes i preus). 

El document de POUM per a aprovació provisional recull a les normes urbanístiques aquesta 

determinació, en concret a l’article 32.6. 

 

 L’article 89.7 del Text refós de la Llei d’urbanisme, TRLUC, el qual estableix que “L’ACA ha 

d’emetre un informe sobre la solució de sanejament proposada en els projectes d’urbanització. En 

el cas d’adopció de sanejament col·lectiu mitjançant les infraestructures previstes en la planificació 

hidrològica, s’ha de justificar el pagament de la corresponen taxa per l’accés a les infraestructures 

de sanejament en alta abans de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització. 

El document de POUM per a aprovació provisional recull a les seves normes urbanístiques, en 

concret als articles 116.3, 120.3 i 131.5. 

 

 

 

 
Núm. informe 01 
INFORME DE  L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA  
Expedient núm: UDPH2018000730 
Data d’informe: 26-02-2018 
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 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. 

El document de POUM per a aprovació provisional incorpora aquestes dades a la memòria 

d’informació; així mateix, es trasllada a l’Ajuntament la necessitat que procedeixin a redactar un Pla 

Director de Sanejament al llarg de l’any 2019. En tot cas, el sanejament ha estat considerat en les 

normes urbanístiques. 

 

 La normativa d’aplicació en relació a la inundabilitat (els articles 9bis, 9ter, i 14 bis del RDPH) on 

l’element essencial és la data d’entrada en vigor del RD 638/2016 (20/12/2016) i la situació que 

tenien el sòls en aquesta data (situació bàsica de sòl rural o situació bàsica de sòl urbanitzat) 

d’acord amb l’article 21 del RDL 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual es va aprovar el text refós de la 

Llei del sòl i rehabilitació urbana. 

El document de POUM per a aprovació provisional incorpora als articles 42.2 i 79.3 de les normes 

urbanístiques la normativa d’aplicació en relació a la inundabilitat.   

 

 Els sectors de planejament que poden estar afectats per la inundabilitat PAU-BEL-15, PAU-BEL-16, 

PAU-RIU DE SANTA MARIA i PPU-10 (al nucli de Riu de Santa Maria), PAU-BEL-14 (al nucli de 

Pedra) i PAU-FARGA VELLA (a la Farga Vella). 

El document de POUM per a aprovació provisional annexa l’Estudi de delimitació de zones 

inundables per als nuclis de Riu de Santa Maria, Pedra i Farga Vella. Així mateix, les fitxes 

paramètriques dels àmbits susceptibles d’estar afectats per riscos inundabilitat recullen els 

períodes de retorn de 100 i 500 anys. Els àmbits objecte d’anàlisi i d’acord amb el canvi de 

nomenclatura del document d’aprovació provisional són: a Riu de Santa Maria, els PAU-Riu de 

Santa Maria, PAU-10 i PAU-BEL-14 (PPU-10 i PAU-BEL-16 respectivament al document 

d’aprovació inicial). Cal assenyalar que un dels PAU assenyalats a l’informe de l’ACA (PAU-BEL-

15) ha estat considerat com a sòl urbà consolidat de llicència directa d’acord amb el planejament 

general vigent. Pel que fa al nucli de Pedra, el PAU-BEL-10 (PAU-BEL-14 al document d’aprovació 

inicial) i a Farga Vella el PAU-Farga Vella. 

 

 Els estudis d‘inundabilitat de detall (preferentment, amb models bidimensionals i a E1/500) que 

caldrà aportar per poder valorar la idoneïtat d’aquests sectors de planejament amb la normativa 

aplicable (articles 0bis, 9ter i 14 bis del RDPH). Els plànols d’ordenació on caldrà superposar les 

zones T=100 anys, T=500 anys i la ZFP amb els sectors de planejament que hi poden estat 

afectats, citats anteriorment. 

El document de POUM per a aprovació provisional annexa l’Estudi de delimitació de zones 

inundables per als nuclis de Riu de Santa Maria, Pedra i Farga Vella i incorpora l’estudi de detall 

dels nuclisi àmbits susceptibles de restar afectats per riscos d’inundabilitat. Pel que fa als plànols 

d’ordenació, el POUM recull les diferents línies d’inudabilitat del riu Segre d’acord amb la informació 

disponible al SNCZI-SIT Ebre; així mateix, les normes urbanístiques del POUM, a les fitxes 

gràfiques de cada sector s’aporta una fitxa amb les línies d’inundabilitat (T=100 anys i T=500 anys) 

resultat de l’informe annexat al POUM sobre l’Estudi de delimitació de zones inundables abans 

esmentat.  

 

 La resta de sectors de planejament del POUM, que no estan afectats per la inundabilitat, per tant, 

resulten compatibles amb els articles 9bis, 9ter i 14bis del RDPH. 

El document per a aprovació provisional del POUM no delimita nous sectors de planejament que 

siguin susceptibles de restar afectats per riscos d’inundabilitat, d’acord amb els nuclis assenyalats a 

l’informe de l’ACA.  
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 Alguns nuclis –com Bellver, Riu de Santa MARIA, Pi i Pedra- estan afectats per la inundabilitat de 

diferents lleres. El Barri de la Carretera de Bellver pot estar afectat per la inundabiulitat del torrent 

de Codolet. 

Els plànols d’informació i ordenació del document per a aprovació provisional del POUM recullen 

l’inventari de torrents i cursos hídrics del municipi, delimitant la seva zona de servitud. En el cas 

concret del torrent de Codolet, el plànol d’ordenació O.3.3.1 qualifica com a sistema hidrogràfic 

(clau HI) el tram del mateix que discorre dins el sòl urbà, indicant amb línia discontinua el seu pas 

un cop travessada la carretera N-260.  

 

 Les edificacions existents, afectades per la inundabilitat, per la les quals, d’acord amb els articles 

9bis.4, 9ter.3 i 14bis.3 del RDPH, es fomentarà l’adopció de les mesures de disminució de la 

vulnerabilitat i autoprotecció, tot ell d’acord amb la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional 

de Protecció Civil, i la normativa del es CCAA. 

Les normes urbanístiques del document del POUM per a aprovació provisional recullen, a l’article 

80.3 relatiu a inundabilitat, l’adopció de les mesures de disminució de la vulnerabilitat i 

autoprotecció d’acord amb la normativa vigent assenyalada per l’informe.  

 

 Les edificacions existents en zona de flux preferent, per a les quals segons els articles 9bis i 9ter 

del RDPH, no es permeten les obres de reparació o rehabilitació que suposin un increment de 

l’ocupació en planta o del volum, ni canvis d’ús que incrementin la vulnerabilitat de la seguretat de 

les persones i els béns front les avingudes. 

Les normes urbanístiques del document del POUM per a aprovació provisional recullen, a l’article 

80.4 relatiu a inundabilitat, l’adopció de les mesures de disminució de la vulnerabilitat i 

autoprotecció d’acord amb la normativa vigent assenyalada per l’informe. Així mateix, aquestes 

edificacions resten inventariades al plànol d’informació I.5.2 del document per a aprovació 

provisional del POUM, com també a la memòria d’informació.  

 

 L’obligació de l’Ajuntament de redactar el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per inundacions, d’acord 

amb l’INUNCAT. 

Les normes urbanístiques del document del POUM per a aprovació provisional recullen, a l’article 

81.6 la necessitat que l’Ajuntament redacti el Pla d’Actuació Municipal per inundacions d’acord amb 

l’INUNCAT. 

 

 S’haurà de regularitzar la situació administrativa dels aprofitaments d’aigües amb destinació a 

l’abastament municipal. Les masies i cases rurals incloses al POUM també hauran de regularitzar 

la seva situació administrativa d’actord als aprofitaments d’aigües i a l’abocament.  

Les normes urbanístiques del document del POUM per a aprovació provisional recullen, als articles 

176.4, 178.1 i 178.2 determinacions relatives a la regularització de la situació administrativa dels 

aprofitaments d’aigües d’abastament municipal i per a les masies i cases rurals en SNU. 
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 Incloure el Geòtop 135 – Miocè del camp d’en Mixela com a bé d’interès natural en el catàleg de 

béns a protegir. 

La memòria d’ordenació, les normes urbanístiques i el catàleg de bens a protegir del document del 

POUM per a aprovació provisional recullen la consideració del Geòtop 135 –Miocè del camp d’en 

Mixela- com a bé d’interès natural.  

 

 Tenir en compte les indicadions recollides al document “Fitxa de diagnosi d’impactes, amenaces i 

mesures per a la conservació de l’espai d’interès geològic”. 

Aquestes indicacions han estat convenientment integrades a la memòria d’ordenació del document 

d’aprovació provisional del POUM. 

 

 És necessari incorporar un estudi d’identificació dels riscos geològics a la documentació 

presentada. 

El document per a aprovació provisional del POUM annexa l’Estudi d’Identificació de Riscos 

Geològics (EIRG) amb “l’objectiu d’establir una avaluació preliminar de la perillositat geològica” de 

les àrees subjectes a planejament general i derivat del municipi. 

 

 
Aquest informe ha estat informat favorablement, i s’han de donar compliment a les seguents 

determinacions: 

 

 Pel que fa a la gestió de residus cal fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus municipals i 

facilitar la disponibilitat d'instal·lacions adequades per al seu tractament, d'acord amb la normativa 

vigent en matèria de residus de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol de 2009, 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  

Les normes urbanístiques del document del POUM per a aprovació provisional recull a l’article 

183.1 aquesta determinació i el marc normatiu sectorial vigent. 

 

 Pel que fa a altres consideracions, cal que a) qualsevol actuació que es desenvolupi en un 

emplaçament relacionat amb activitats potencialment contaminants del sòl, cal que s’ajusti al 

compliment del Real Decreto 9/2005, de 14 de gener pel que s’estableix la relació d’activitats 

potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls 

contaminats; b) cal que la gestió dels residus d'enderrocs, de la construcció i d'excavació que es 

puguin generar en el desenvolupament de les actuacions s’ajusti d'acord amb la normativa vigent 

en matèria de residus de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol de 2009, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus; c) en cas que es prevegi enderrocar 

edificacions que presentin elements de fibrociment amb contingut d'amiant, caldrà donar 

compliment al Real Decreto 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant, així com al 

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. Aquests residus es 

gestionaran en instal·lacions autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya; d) finalment, tenir 

 
Núm. informe 02 
INFORME DE  L’INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA  
Expedient núm: 2013_50085_P 
Data d’informe: 20-03-2018 

 
Núm. informe 03 
INFORME DE  L’ AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 
Expedient núm:  Q0152/2018/31 
Data d’informe: 11-05-2018 
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en compte l’existència d’empreses gestores de residus en el municipi a l’hora de definir l’ús de les 

parcel·les afectades.  

Aquestes consideracions són recollides als articles 183.2, 183.3, 183.4 de les normes urbanístiques 

del document del POUM per a aprovació provisional. Pel que fa al punt d), es tramet a l’Ajuntament 

de Bellver la necessitat que integri a les empreses gestores de residus en la definició de polítiques 

de desenvolupament dels usos del sòl, i que obri canals de treball compartit. Aquesta determinació 

resta contemplada a la memòria d’ordenació del POUM.  

 

 

Aquest informe ha estat informat favorablement, i s’han de tenir en consideració les seguents 

determinacions: 

 

 Atesa la inclusió, si més no parcial i que caldria completar, dels camins ramaders que discorren pel 

municipi. 

El document per a aprovació provisional del POUM manté l’inventari de camins ramaders del 

document d’aprovació inicial donada la impossibilitat de completar la informació. En tot cas, el 

POUM, a la seva memòria d’ordenació, recull la necessitat que l’Ajuntament i el Consell Comarcal 

de la Cerdanya actualitzin la informació existent i redactin un inventari dels camins ramaders 

recolçat sobre les seves capacitats per potenciar un turisme desestacionalitzat.  

 

 Les normes que regeixen el sòl de protecció especial en l’àmbit del Parc natural del Cadí-Moixeró, 

haurien de supeditar-se al Pla de protecció dels valors naturals i el paisatge del Parc natural del 

Cadí-Moixeró (actualment en tramitació), com ja fixa la normativa del POUM. 

El document per a aprovació provisional del POUM manté aquesta determinació a les normes 

urbanístiques, d’acord amb l’assenyalat a l’informe del Parc Natural del Cadí-Moixeró.  

 

 

5.3 PROCÉS D’AVALUACIÓ AMBIENTAL. DETERMINACIONS FINALS  INCORPORADES AL 

PLANEJAMENT EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT 

 
En aquest apartat es valoren les determinacions finals adaptades al pla per tal de que es doni 

compliment als objectius i criteris ambientals, als requeriments ja incorporats del Document de 

Referència i a la resta d’informes emesos per les administracions afectades, per tal que la 

documentació urbanística per l’aprovació definitiva compleixi positivament amb el procés d’avaluació 

ambiental. 

 

El canvi de planificació esdevingut entre la documentació de l’avanç i l’aprovació inicial ha permès una 

major racionalització de la proposta i un menor impacte sobre el territori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Núm. informe 04 
INFORME DEL PARC NATURAL DEL CADÍ-MOIXERÓ. DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTIQUES 
AMBIENTALS I MEDI NATURAL 
Expedient núm:  no consta 
Data d’informe: 20-06-2018 
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Taula 9. Impactes ambientals i mesures d’impacte ambiental 

VECTOR 

POSSIBLES 

IMPACTES FASE NORMATIVA 

MESURES PREVENTIVES I 

CORRECTORES 

ATMOSFERA Sobreexplotació 

del recurs 

energètic 

Explotació Real Decreto 47/2007 
de 19 de enero por el 
cual se aprueba el 
procedimiento básico 
para la Certificación de 
la Eficiencia 
Energética de Edificios 
de Nueva 
Construcción. 
 
Decret 21/2006 de 14 
de febrer pel qual es 
regula l’adopció de 
criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els 
edificis. 

Garantir la disponibilitat de 
recursos energètics per als 
desenvolupaments previstos pel 
pla. 

Identificació de les necessitats de 
servei i infraestructures per al 
subministrament i producció 
energètica associades als nous 
desenvolupaments urbanístics o 
adequació d’implantacions ja 
existents. 

 

Fomentar mesures des del pla 
per a potenciar l’estalvi i la 
producció d'energia a partir de 
recursos autòctons i de caràcter 
renovable. 

Increment dels 

residus 

Explotació Llei 15/2003, de 13 de 
juny, de modificació de 
la Llei 6/1993, del 15 
de juliol, reguladora 
dels residus. 

Promoure mesures per a 
incorporar la gestió dels residus 
des del propi disseny de la trama 
urbana –tot considerant les 
instal·lacions de recollida i gestió 
dels residus, serveis tècnics 
ambientals o punts de recollida-. 

Implantar l’equipament ambiental 
necessari derivat de les 
actuacions del pla per a garantir 
la recollida selectiva dels residus. 

Contaminació 

lumìnica 

Construcció  

i 

explotació 

Llei 6/2001 
d’ordenació ambiental 
de l’enllumenat per a 
la protecció del medi 
nocturn . 
 

Decret 82/2005, de 3 
de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament 
del seu 
desenvolupament. 

Promoure mesures de prevenció 
de la contaminació lumínica. 

Emissió de pols Construcció 

 

Reial Decret 102/2011, 
de 28 de gener, relatiu 
a la millora de la 
qualitat de l’aire 
 

En dies de forts vents aplicar les 
mesures tècniques adients per 
minimitzar l’emissió de pols. En 
cas que no siguin suficients es 
recomana la paralització de les 
obres. 

Regar periòdicament la zona si es 
duen a terme excavacions i/o 
moviments de terres en èpoques 
seques. 

Producció de 

gasos 

contaminants 

Construcció  

 

Els vehicles i la maquinària 
utilitzada en la fase de 
construcció, estaran al corrent de 
les revisions periòdiques 
disposant dels sistemes de filtrat 
en òptimes condicions de 
funcionament. Maquinària en 
perfecte estat (ITV, certificat CE). 
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SOROLL Contaminació 

acústica  

Construcció  

i 

explotació 

Llei 16/2002 de 

protecció contra la 

contaminació acústica. 

 

Adoptar mesures per a reduir 
l’afecció a la població a nivells 
sonors destacats, especialment 
en el context de l’execució de 
nous traçats viaris amb especial 
intensitat de trànsit. 
Maquinària en perfecte estat (ITV, 
certificat CE). 
Les unitats que generin més 
soroll durant la fase de 
construcció (moviments de terres, 
ús de radials, trànsit de 
maquinària pesant, etc.) 
s’efectuïn en els terminis més 
breus possibles. 

MEDI HÍDRIC Afecció a cursos 

fluvials i aqüífers 

Construcció  

i 

explotació 

Decret Legislatiu 

3/2003, de 4 de 

novembre, pel qual 

s’aprova el Text Refós 

de la legislació en 

matèria d’aigües de 

Catalunya (DOGC 

núm 4015). 

Decret 83/1996, de 5 

de març, sobre 

mesures de 

regularització 

d’abocaments d’aigües 

residuals. 

Llei 62/2003, de 30 de 

desembre, de mesures 

fiscals, administratives 

i de l’ordre social 

8BOE núm. 313, de 31 

de desembre de 

2003). 

Llei 12/1985 d’Espais 

Naturals, incloent 

plans derivats com el 

Pla d’Espais d’Interès 

Natural i l’Inventari de 

Zones Humides de 

Catalunya i l’Inventari 

de geòtops i 

geozones. 

Identificar les necessitats 
(nombre, tipologia i 
dimensionament 
d’infraestructures) i localització o 
delimitació dels sòls per a la 
ubicació de noves infraestructures 
pel tractament d’aigües residuals 
(EDARs) associades als nous 
desenvolupaments urbanístics o 
adequació d’implantacions ja 
existents. 
Adoptar mesures normatives per 
protegir els recursos hídrics 
autòctons associats a les 
infraestructures necessàries per 
efectuar el tractament de les 
aigües residuals, si és necessari. 
Definició, en el Pla, de les 
màximes condicions 
d’ecoeficiència quant a 
l’aprofitament, reutilització i estalvi 
d’aigua en el funcionament dels 
equipaments, així com en les 
condicions de sanejament de  les 
aigües residuals generades. 
Cal evitar qualsevol abocament 
als drenatges i cursos fluvials. 
Ubicació del parc de maquinària, 
abassegaments de materials, 
instal·lacions provisionals i punts 
verds en zones ja transformades 
com aparcaments i vials d’accés. 
Si és el cas, neteja de les restes 
de formigoneres o altres en punts 
específics senyalitzats per a tal fi i 
trasllat posterior a abocament 
controlat. 
Maquinària en perfecte estat (ITV, 
certificat CE) i també per evitar 
fuites d’olis, hidrocarburs o 
d’altres. El manteniment es farà 
fora de les obres. 
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VEGETACIÓ Afecció a HIC’s Construcció  

i 

explotació 

Directiva Hàbitats 

(92/43/CEE). 

Acord de Govern 

112/2006, de 5 de 

setembre, pel qual es 

designen zones 

d’especial protecció 

per a les aus (ZEPA) i 

s’aprova la proposta 

de llocs d’importància 

comunitària (LIC). 

ACORD 
GOV/150/2014, de 4 
de novembre, pel qual 
es declaren les zones 
especials de 
conservació de la regió 
biogeogràfica 
mediterrània, 
integrants de la xarxa 
Natura 2000, 
integrants de la xarxa 
Natura 2000, se 
n’aprova l’instrument 
de gestió, i s’autoritza 
el conseller de Territori 
i Sostenibilitat per 
poder actualitzar els 
annexos 2, 3 i 4 de 
l’Acord GOV/176/2013. 

Utilització de plantes per plantació 
amb certificació d’origen.  

Promoure la utilització d’espècies 
autòctones i naturalitzades en el 
context de les noves zones 
verdes i arbrat  viari dels nous 
desenvolupaments. 

Delimitació amb abalisament del 
perímetre d’obres amb 
indicacions de protecció de 

vegetació. 

 

 

Afecció a la 

vegetació 

Construcció  

i 

explotació 

 

 Incendis forestals Construcció  

i 

explotació 

Decret 64/1995, de 7 

de març, sobre 

mesures de prevenció 

d’incendis forestals. 

Maquinària en fase de consrucció 
en perfecte estat (ITV, certificat 
CE). 

Elaboració del pla INFOCAT. 

Afecció a 

espècies de flora 

protegides 

Construcció  

i 

explotació 

Decret 172/2008, de 

creació del Catàleg de 

Flora Amenaçada de 

Catalunya. 

Protecció de les espècies de flora 
protegides. 

SÒL Ocupació de sòl Construcció  

i 

explotació 

 Consolidació de la taca urbana 
existent, model residencial 
compacte i d’ús més dens, no tan 
estacional, adaptat a les 
característiques topogràfiques del 
terreny. 
 
Identificar les necessitats, 
localització i delimitació dels sòls 
per a la ubicació de noves 
infraestructures. 
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GEOLOGIA Balanç de terres Construcció  

 

 Projecció adequada del balanç de 
terres i els residus de demolició 
per convertir-lo en el més 
equilibrat possible i reduir 
l’extracció de runa des de les 
obres.  
 
Bona classificació en origen dels 
residus d’obra. 
 
Utilització exclusiva d’abocadors 
controlats. 

Abocadors  Construcció 

 

Reial Decret 9/2005, 
de 14 de gener, pel 
que s’estableix la 
relació d’activitats 
potencialment 
contaminants del sòl i 
els criteris i estàndards 
per a la declaració 
de sòls contaminats. 

FAUNA Afecció a la 

fauna, incloent 

espècies 

protegides 

Construcció  

i 

explotació 

Directiva Aus 
(Directiva del Consell 
de 2 d’abril de 1979, 
79/409/CEE). 
 
Llei de Protecció dels 
Animals (Llei 22/2003 
de 4 de juliol, DOGC 
nº3926, de 16-7-2003) 
Decret Legislatiu 
2/2008, de 15 d’abril, 
de protecció dels 
animals. 
 

Planificació dels treballs per evitar 
afectacions a possibles espèices. 
 
Seguiment ambiental de les obres 
i del planejament per determinar 
presència d’elements de la fauna 
que poguessin ser afectats. 
 

ENP, ZEC I 

ALTRES 

FIGURES 

D’INTERÈS 

CATALOGADES 

Identificació XN 

2000, PEIN, etc. 

Construcció  

i 

explotació 

Llei 12/1985 d’Espais 
Naturals, incloent 
plans derivats com el 
Pla d’Espais d’Interès 
Natural i l’Inventari de 
Zones Humides de 
Catalunya i l’Inventari 
de geòtops i 
geozones. 
 
Decret 328/92 de 30 
de juliol pel qual 
s’aprova el PEIN. 
 
Resolució 
MAH/534/2005, d’1 de 
març, pel qual es fa 
públic l’Acord de 
Govern de 8 de febrer 
de 2005, pel qual es 
designen com a zones 
d’especial protecció 
per a les aus (ZEPA), 
alguns dels espais 
proposats a la Xarxa 
Natura 2000 com a 
llocs d’importància 
comunitària 
 
Acord de Govern 
GOV/112/2006, de 5 
de setembre, pel qual 
es designen zones 
d’especial protecció 
per a les aus (ZEPA) i 
s’aprova la proposta 
de llocs d’importància 
comunitària (LIC) 
 
 

Incorporar a la matriu del sòl no 
urbanitzable els espais 
considerats de valor natural i 
connexió al PTPAPA. 
 
Preservar l'extensió, valors i 
funcions dels espais naturals, 
lliures i no urbanitzats en general 
com a elements bàsics i 
vertebradors del municipi. 
 
Garantir la connectivitat ecològica 
i física entre els espais naturals, 
lliures i no urbanitzats del terme. 
 
Ordenar i regular normativament 
els espais amb hàbitats, 
ecosistemes i altres elements 
amb especials valors (fragilitat, 
escassetat, existència d'espècies 
amenaçades, vulnerables o 
protegides) i preservar-los d’una 
possible transformació 
urbanística. 
 
El Geòtop 135 queda inclòs com 
a bé d’interès natural en el 
catàleg de béns a protegir del 
POUM. 
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PATRIMONI 

CULTURAL 

Afecció a 

jaciments 

arqueològics i 

paleontològics 

protegits 

Construcció 

 

Llei 9/1993, de la 

Generalitat de 

Catalunya, de 30 de 

setembre, del 

Patrimoni Cultural  

Català 

Si durant l'execució d'una obra o 
actuació es troben restes 
arqueològiques o 
paleontològiques, el/la promotor/a 
o la direcció facultativa de l'obra 
han de paralitzar els treballs i 
prendre les mesures adequades 
per a la protecció de les restes. 
N'han de comunicar el 
descobriment, en el termini de 
quaranta-vuit hores al 
Departament de Cultura, el qual 
ha de traslladar aquesta 
comunicació a l'ajuntament. 

PAISATGE Impacte 

paisatgístic 

Construcció  

i 

explotació 

Decret 343/2006, de 

19 de setembre, pel 

qual es desenvolupa la 

Llei 8/2005, de 8 de 

juny, de protecció, 

gestió i ordenació del 

paisatge i es regulen 

els estudis i informes 

d'impacte i integració 

paisatgística. 

 

Catàlegs i disposicions 

corresponents de 

paisatge de l’Alt 

Pirineu i Aran. 

Garantir la integració de les 
edificacions en l'entorn 
paisatgístic del territori on es 
troben, mitjançant definició de 
condicions detallades en 
paràmetres edificatòries i 
constructius. 
 
Habilitar mesures de protecció, 
millora i recuperació dels 
elements i els ambients 
paisatgístics d’interès. 
 
 
 
Tenir en compte els objectius de 
qualitat paisatgística del Catàleg 
de Paisatge de l’Alt Pirineu i Aran, 
quant a la unitat 14. 

CANVI CLIMÀTIC Producció de 

gasos d’efecte 

hivernacle 

Construcció  

i 

explotació 

 Maquinària en perfecte estat (ITV, 
certificat CE) 

Definició, mitjançant la normativa 
del Pla, de les condicions més 
exigents d’ecoeficiència quant al 
consum d’energia, així com la 
possibilitat de generar energia als 
equipaments. 

 

Font. Elaboració pròpia. 

 

 

 

5.4 SEGUIMENT AMBIENTAL 

Per tal de poder realitzar el seguiment que garanteixi el compliment de les indicacions i mesures 

protectores i correctores contingudes en el document d’EAE es proposa que la normativa del 

POUM inclogui la necessitat de la redacció i implantació d’un Programa de Vigilància Ambiental. Aquest 

Pla s’haurà d’elaborar i aplicar a dos nivells: 

 Durant la fase de construcció de les obres que es derivin associades a les actuacions que 

defineixi el Pla i al seu manteniment. El Pla determinarà específicament les mesures de 

seguiment ambiental a considerar, depenent del tipus d’obres de que es tracti. 

 Durant la fase d’explotació (aplicació de mesures de gestió, funcionament, etc.); amb especial 

atenció a donar compliment al seguiment i evolució dels paràmetres que resultin dels 

indicadors proposats i els que resultin de documents que es redactin posteriors al present i als 

que derivin d’informes. 
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El programa de vigilància ambiental haurà de tenir per objecte: 

 Comprovar la natura i magnitud dels impactes ambientals previstos en el pla i als projectes 
específics que se’n derivin (per exemple, el cas d’implantacions de mesures d’integració 
paisatgística si es requereix d’un estudi previ d’impacte i integració paisatgística). 

 Assegurar l’aplicació correcta i el grau d’eficàcia de les mesures preventives i correctores 
incloses en tots els documents ambientals elaborats. 

 Identificar altres impactes significatius no previstos inicialment i definir les mesures oportunes 
que cal aplicar, si es dóna el cas en fases més avançades del desenvolupament del pla.  

El Programa de Vigilància Ambiental també incorporarà una descripció de les mesures correctores a 

nivell de projecte, que seran incloses en els projectes constructius en forma de projectes 

complementaris i que inclouran, com a mínim, totes les mesures correctores del present document 

ambiental i dels altres documents ambientals de les fases posteriors de planejament.  

 

És evident que el programa de vigilància ambiental s’haurà d’adequar a les diferents fases de 

desenvolupament del pla i que anirà condicionat a les fases d’execució que determini, en aquest cas el 

POUM.  

 

Caldrà que es determini un responsable tècnic del serveis tècnics municipals o externalitzat per part de 

l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya per tal de que pugui desenvolupar les tasques corresponents a la 

redacció del programa i la seva aplicació i seguiment, en totes les fases associades al Pla.  

 

Caldrà elaborar un organigrama ambiental, el qual s’haurà de consensuar, i definir els agents implicats: 

l’empresa executora de les obres, les entitats que interaccionin amb la gestió de l’àmbit, els agents que 

en facin ús (cas dels investigadors o científics), el promotor (Ajuntament de Bellver de Cerdanya) amb 

el consens d’altres administracions possiblement afectades (Departament de Territori i Sostenibilitat, 

Agència Catalana de l’Aigua, etc.).  

 

Els terminis que es fixen pel programa de vigilància ambiental és d’un informe trimestral durant els tres 

propers anys posteriors a l’aprovació definitiva del POUM. 
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Aquest Document Resum el signa a desembre de 2018 

 

 

 

 

 

Eduardo Soler García de Oteyza 
Enginyer agrònom col·legiat 791 
Gerent de LIMONIUM 

 

Limonium – Territori Intel·ligent 

 
c/Elionor de Pallars, 5, CP 43764, El Catllar (TGN) 
www.limonium.org 

692 675 824 

 

http://www.limonium.org/


 

 

 

 

 

ANNEX  

 

 

INFORMES EMESOS PER 
ADMINISTRACIONS 

COMPETENTS EN MATÈRIA DE 
MEDI AMBIENT I 

SOSTENIBILITAT A PARTIR DEL 
PROCEDIMENT D’INFORMACIÓ 

PÚBLICA 
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