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I. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 
1. CONTINGUT 

El pla d'ordenació urbanística municipal no incorpora el programa d'actuació urbanística municipal en la seva documentació, i per tant 
correspon a l'agenda: 

− Establir les previsions temporals d'execució de les determinacions del pla d'ordenació urbanística municipal i, concretament, regular 
els terminis d'inici o de finalització per al desenvolupament dels sectors de planejament derivat, determinant la graduació temporal i 
espacial del seu desenvolupament en sòl urbanitzable; i establir les previsions temporals per a l'execució dels sistemes urbanístics 
no inclosos en sectors, l'execució dels polígons d'actuació urbanística en sòl urbà i l'execució de les altres actuacions urbanístiques 
definides pel pla. 

− Establir els terminis per a l'edificació 

− Determinar quina iniciativa, la pública o la privada, és preferent per a la promoció del planejament urbanístic derivat, i establir, si 
escau, una reserva per a la iniciativa pública al llarg d'un termini concret, que no pot superar els sis anys. 

L'agenda s'actualitzarà cada sis anys. 

L'avaluació econòmica i financera del pla d'ordenació urbanística municipal conté l'estimació del cost econòmic de les actuacions previstes, 
la determinació del caràcter públic o privat de les inversions necessàries per a l'execució del pla, les previsions de finançament públic, i 
l'anàlisi de la viabilitat financera de les actuacions derivades de l'execució del pla. 

2. ABAST 

L’ordenació urbanística és una imatge del territori futur que possibilita i justifica estratègies de creixement i canvis territorials. El 
desenvolupament de l’ordenació urbanística requereix d’inversions privades i públiques. Les inversions han de ser realitzades i finaçables en 
un període de temps determinat, que ha de ser raonable, i la funció de l’Agenda i l’Avaluació Econòmica i Financera és plantejar esquemes 
possibles per aconseguir el desenvolupament efectiu de l’ordenació urbanística. 

Els trets bàsics de l’Agenda i Avaluació Econòmica i Financera del POUM són: 

− Justificació de la viabilitat econòmica per a la inversió immobiliària de la distribució de càrregues i beneficis, És a dir, que les 
càrregues urbanístiques del Pla són viables en funció dels preus del mercat i de l’edificabilitat, o “aprofitament”. 

− Les estimacions necessàries en infraestructura urbana a càrrec de cada Administració Pública pel desenvolupament de les 
previsions del Pla amb indicació de les imputades als diferents sectors de planejament que les generen. 

− El detall dels projectes prioritaris en infraestructura i en desenvolupament urbanístic que ha de finançar cada Administració Pública i 
que poden ser objecte de conveni. 

L’Agenda del POUM que complementa els aspectes econòmics defineix les actuacions prioritàries de desenvolupament urbà, en el marc de 
les polítiques municipals de sòl i d’habitatge, definint la intervenció preferent per cada cas de la iniciativa pública o privada, en el context de les 
necessitats previsibles de nova edificació privada i de les disponibilitats de les Administracions Públiques per a l’obra pública. 

Els principals condicionants econòmics del POUM són els següents: 

− Desenvolupament de la zona industrial i d’activitat terciària atesa la necessitat d’un sòl per a la localització d’activitat econòmica en 
el context dels canvis estructurals actuals, la integració europea i la globalització de la economia. 

− Ampliació de l’oferta de sòl urbanitzat residencial, per a satisfer la demanda previsible dels propers deu anys, com a mínim. 

− Millora de la integració del Sistema de Comunicacions. 

− Desenvolupament de nous equipaments culturals, esportius, de suport comunitari i de mobilitat a nivell urbà. 

− Millora de les infraestructures del cicle de l’aigua. 

Els Documents que integren l'Agenda i Estudi Econòmic justifiquen el límit dels recursos econòmics, tant públics com privats, i que 
l'Ordenació Urbanística s'ajusta el màxim possible als recursos previsibles. L’esquema metodològic es basa en que el desenvolupament 
territorial es finança, tant des del mercat immobiliari, com des dels pressupostos públics. 

L'elaboració de l'estratègia d'actuació i l'estudi econòmic es basa en: 

− La base econòmica del Municipi i el seu entorn territorial, com a suport de l’ordenació urbanística. 

− El mercat immobiliari del Municipi, com suport de les càrregues financeres 

− La gestió urbanística en el passat immediat, com referent de capacitat per al desenvolupament del POUM. 

− Els sistemes generals d’infraestructura, equipaments i zones verdes i urbanització local: avaluació econòmica i hipòtesis de 
finançament. 

− El desenvolupament privat en Sòl Urbà no consolidat i en sòl urbanitzable: viabilitat de les càrregues urbanístiques i dels sistemes 
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generals internalitzats en relació al mercat immobiliari. 

− Tendències, referències futures i viabilitat econòmica d'inversió pública de les administracions públiques no Municipals. 

− La capacitat d'inversió municipal, per a finançar les inversions de competència pròpia, en funció d’hipòtesis raonables de l'evolució 
d'ingressos corrents, despeses de funcionament i càrrega financera. 

− Estratègia d'actuacions prioritàries 

3. BASE ECONÒMICA DEL MUNICIPI 

3.1. Dimensions socioeconòmiques bàsiques 

Les principals dimensions urbanes que defineixen la base econòmica i residencial del municipi són: 
3.1.1. Població 

− Població resident permanent i censada de 1.995 persones a finals del 2016 

− Decreixement de residents del 3,6% en els últims 4 anys i creixement de mitjana del 3,4% en el període 2000-2010. 
 Total 

2016 1995 
2015 2028 
2014 2075 
2013 2185 
2012 2300 
2011 2260 
2010 2260 
2009 2231 
2008 2132 
2007 2014 
2006 1906 
2005 1809 
2004 1738 
2003 1689 
2002 1673 
2001 1627 
2000 1614 

Font Idescat 

3.1.2. Habitatges 

− Parc de segones residències (i buides) de 1.553 habitatges, equivalent al 59,73% del parc d'habitatges de 2011, i de 1.793 (63,8%) 
el 2001, en l'estimació màxima. 

− Creixement del parc d'habitatges del 45% en el període 2001-2011. 

− Creixement del parc d'habitatges secundaris en el període 2001-2011 del 35,75%. 

 2011 2001 
Habitatges familiars   
principals 1047 649 

no principals  38 
secundaris 1116 941 
buits 437 165 
total 1553  

total 2600 1793 
Habitatges col·lectius 3 2 

Font Idescat 
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3.1.3. Establiments 

− En 2015, 10 establiments hotelers (lloguer d'habitatges i apartaments exclosos), 1 càmping i 1 establiment de turisme rural, com 
base econòmica turística, amb capacitat de 382, 900 i 9 persones allotjades respectivament. (Font Idescat) 

3.1.4. Ocupació 

− 1.273 residents tenien ocupació l’any 2011, representa un 56,88% del total de la població. 

− Creixement de l'activitat econòmica localitzada en el període 1991-2001. El sector de serveis representa a l'entorn del 57% dels 
llocs de treball. 

− 477 residents treballaven al municipi l’any 2001 i 136 dels llocs de treball estaven ocupats per no residents, sent 345 persones 
residents les que treballaven fora del municipi. 

3.1.5. Població estacional 

− Població resident "punta" de potencial de més de 7.000 persones (residents permanents, segones residències i establiments 
hotelers). 

3.2. Paràmetres de l’activitat econòmica 

Els paràmetres d'activitat econòmica expressen dos fenòmens al mateix temps: 

− La base econòmica de forma predominant al sector serveis (turisme, alimentació) 

− La integració territorial de Bellver a l’àrea d’influència La Molina-Massella- Túnel del Cadí – Andorra que comporta un important 
parc de habitatge de segona residència. 

El planejament urbanístic ha de preveure les demandes de residència en primeres i segones residències, compactar i produir massa crítica 
per a facilitar l’oferta de serveis i completar l’oferta de sòl residencial i industrial. 

Resulta imprescindible facilitar la localització d’activitat econòmica i de llocs de feina, per tal d’equilibrar residència i activitat i reduir la 
necessitat de desplaçaments fora del municipi. 

El creixement urbà té conseqüències sobre la base fiscal municipal, amb avantatges (impostos sobre la propietat de residència 
permanent...) i inconvenients (costos fixos de mantenir infraestructures de vialitat i de serveis de forma permanent, despeses puntuals dels 
serveis ). La segona residència ha de tendir a pagar els costos incrementals que produeix. 

 

3.3. Paràmetres bàsics de demanda de sòl 

Les dues magnituds socioeconòmiques bàsiques del municipi a l'efecte de contrastar la demanda immobiliària amb l'oferta potencial del 
POUM són les següents: 

- Producció d'habitatges nous: estimació d’acord amb la tendencia creixent actual de17 habitatges acabats per any. 

 
Hab. Iniciats amb 

protecció oficial 
Hab. Iniciats sense 

protecció oficial 
Hab. acabats amb 

protecció oficial 
Hab. Acabats amb 

cèdules habitabilitat Habitatges acabats 

 (uts) (uts) (uts) (uts) (uts) 

2015 0 3 0 11 14 

2014 0 1 0 3 11 

2013 0 1 0 11 18 

2012 0 1 0 21 27 

Total 0 6 0 46 70 
Les dades provenen de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana (SHiMU) 

- Creixement anual de l'ocupació, Previsió situada en un màxim del 2% anual sobre l'ocupació actual estimada en prop de 20 llocs de treball 
i una densitat mitja de 50 m2 per ocupació: mínim de 1000 m2 de sostre anual de necessitats de nou sostre per a activitats econòmiques. 

4. EL MERCAT IMMOBILIARI 

El resultat del procés de distribució de càrregues i beneficis d'un planejament està especialment condicionat pels preus immobiliaris, atès que 
els costos d'urbanització dels sistemes locals tendeixen a ser independents de l'edificabilitat i de la posició urbana. 

L'estudi que es presenta ha servit de base per a dimensionar, des del punt de vista econòmic, les càrregues màximes de sistemes en els 
sectors de planejament en sòl urbà i urbanitzable. L'estudi ha utilitzat tant els preus mitjans per municipis de les estadístiques oficials com els 
preus de venda al municipi demanats a diferents operadors immobiliaris. 
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4.1. Preus de lloguer 2016 Cerdanya (Font: Secretaria d’habitatge) 

 
Contractes 2016: 337 

Contractes/1.000 hab. 2016: 26.07 

Var. contractes % 2016/2015: 0.89 

Import mensual 2016: 686.32€ 

Var. import % 2016/2015: 54.08 

Import mensual 3r trim.16: 619.26€ 

 

4.2. Preus de venda 2015 Cerdanya (Font: Secretaria d’habitatge) 

 
Habitatges venuts/1.000 hab.: 17.45 

Habitatges nous venuts: 72 

Preu euros/m2 habitatges nous: 2970.01€ 

Habitatges usats venuts: 240 

Preu euros/m2 habitatges usats: 2059.72€ 

4.3. Preus d’habitatge protegit 

Els preus de l’habitatge protegit són els que figura a la pàgina web de la Generalitat que es presenta a continuació. 

El preu de venda màxim per metre quadrat útil d'habitatge depèn de la localitat on es troba l'habitatge i el règim de la qualificació. 

Zona B 

Règim general 1.576,64 € 

Règim especial 1.478,10 € 
El preu per metre quadrat de garatge i/o traster vinculats a l'habitatge no pot ser superior al 50% del preu per 
metre quadrat útil d'habitatge (25% si el garatge, tant de cotxe com de motocicleta, està situat en superfície de 
parcel·la i és obert). 

Zona B 

Preu concertat 2.183,04 € 
El preu per metre quadrat de garatge i/o traster vinculats a l'habitatge no pot ser superior al 40% del preu per 
metre quadrat útil d'habitatge (20% si el garatge, tant de cotxe com de motocicleta, està situat en superfície de 
parcel·la i és obert). 

 

5. LA GESTIÓ URBANÍSTICA I LES INVERSIONS 

L’estudi de la gestió urbanística serveix de referent a l’esforç de gestió que requerirà el POUM en el seu desenvolupament, en funció de les 
dimensions del sòl classificat i qualificat, i servirà de base per al dimensionat del Pla d’Etapes. 

L'anàlisi s'ha realitzat mitjançant la informació municipal detallada i actualitzada des de 2010 fins el 2017. La gestió urbanística i inversora 
dels Ajuntaments es materialitza en components els següents: 

− Desenvolupament i urbanització dels sectors en sòl urbà, urbanitzable i de nucli rural a càrrec de la iniciativa, tant pública com privada, 
per a la construcció de nous habitatges i el desenvolupament de sòl per a activitats econòmiques. 

− Cessió de sòl d'ús públic (vials, equipaments i zones verdes ) 

− Adquisició pública del sòl, resultat de convenis amb la propietat o per expropiació. 

− Les inversions municipals en sistemes locals. 

− Les inversions municipals en Sistemes Generals 

− Inversions municipals en actuacions no urbanístiques. 

− Inversions municipals en inversions de reposició, que serveixen per a mantenir les actuacions en un nivell adequat de conservació. 
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5.1. Operacions completades 

En aquest sentit destaquem les operacions més importants de desenvolupament urbanístic completat dels últims anys: 

− 2009-2011 CEIP Mare de Déu del Talló: ampliació a una línia d'educació infantil i primària, amb un import de 2,9 milions d'euros i un 
termini d'execució de 18 mesos. 

− 2012 Obres d’eixamplament, millora i pavimentació asfàltica de la carretera LP-4033a de la N-260 (Bellver de Cerdanya) a la C-16 
(Balltarga), amb un pressupost total d’1.522.853 d ‘euros per part de la Diputació de Lleida. Les obres han suposat la variació del 
traçat respecte a l’antiga carretera amb la construcció de tres rotondes, l’eixamplament de la calçada actual i la correcció d’algun 
revolt. També s’ha construït un vial per a vianants i un carril bici i s’ha fet la reconstrucció de tota la xarxa de regs agrícoles 
preexistents. Els treballs de millora i eixamplament han permès obtenir una calçada de 8 metres d’amplada formada per dos carrils 
de 3,5 metres cadascun i vorals de 0,5 metres. Aquesta actuació ha comptat amb un pressupost d’1.321.833,45 euros, als que 
s’han de sumar 178.420,56 euros més corresponents a unes obres complementàries, que han inclòs el desplom d’un mur de 
contenció i el trencament d’una canalització de reg. 

− 2012 Implantació d’una rotonda oberta al nucli de Riu de Santa Maria i la modificació de la senyalització d’orientació i horitzontal. El 
cost d’aquesta actuació ha tingut un valor total de 22.600 euros. 

− 2013 Obra d’ampliació del tanatori i construcció d’una sala de vetlla al nucli de Talló 

− 2014 Projecte d'urbanització a Pedra 

− 2014 Compra de terreny per ampliació del cementiri i tanatori Pressupost 57.272,73 Subvenció Diputació 46.012,59 

− 2014 Peatonalització del Barri Vell de Bellver de Cerdanya (fase I) Pressupost base de la licitació: 360.367,57 € (297.824,44 € + 
62.543,13 € d’IVA) 

− 2014 Construcció d’un dipòsit d’aigua potable al nucli de Nas. Pressupost base de la licitació 160.944,90 euros (133.012,32 euros 
més 27.932,58 euros, d’IVA). Subvenció Diputació 46.012,59 

− 2014 Arranjament i pavimentació del camí rural de Bellver de Cerdanya a Montellà (Consell Comarcal) 

− 2014 Reparcel·lació UA-5 

− 2014 Llard’infant El Rovelló Pressupost 98.639,29 € Subvenció Diputació 29.750,00 € alumnes 34 

− 2015 Construcció d’una pista de pàdel a la zona esportiva de Bellver de Cerdanya Pressupost base de licitació o cànon d’explotació. 
Import total: 17.422,55 €. 

− 2015 Aprovació definitiva de projecte d'urbanització al camí de la Vidrola al nucli de Pedra, presentat per Bosom-Alvarez S.A 

− 2016 Subhasta de vàries parcel·les situades al PP-6 La Solana de Bellver de Cerdanya (deserta) 

• Núm. 3 Av. Solana, 10  214.559,15 euros 

• Núm. 8 Av. Solana, 33  181.212,00 euros 

• Núm. 11 Av. Solana, 15  158.980,58 euros 

• Núm. 14 Av. Solana, 8  178.368,45 euros 

• Núm. 25 C/Serrat de la Palanca, 4 138.300,18 euros 

• Núm. 29 Av. Solana, 11  152.776,46 euros 

• TOTAL 1.024.196,82 euros 

− 2016 Contribucions especials aigua potable a Santa Eugènia,elsTorrents i zona Castellots 

− 2017 Arrendament d'una finca rústega denominada "Sant Sebastià o Gardella" propietat de la Fundació de Serveis Públics Sant 
Roc 

− 2017 Projecte de urbanització del Pla Parcial 4 de Bellver de Cerdanya 

− 2017 Projecte de reparcel.lació en la modalitat de cooperació del Pla Parcial 4 de Bellver de Cerdanya 

− 2019 Bombeig des de pou drenant el Torrent de Bor fins el dipòsit d’aigua de Bellver de Cerdanya Pressupost 45.690,35 Subvenció 
25.000,00 

5.2. Inversions previstes 

Les inversions previstes més importants són referents a la millora de serveis tècnics en les infraestructures del cicle de l’aigua : 

− Bombeig des de pou drenant el Torrent de Bor fins el dipòsit d’aigua de Bellver de Cerdanya Pressupost 45.690,35€ Subvenció 
25.000,00€ 

https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2013_127_5093
https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2013_127_5093
https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2014_225_9874
https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2014_68_3283
https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2014_68_3277
https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2014_215_9349
https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2014_215_9349
https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2014_136_6332
https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2014_80_3885
https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2015_36_1728
https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2015_176_7773
https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2016_219_7649
https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2016_196_6692
https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2017_39_1433
https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2017_39_1433
https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2017_39_1433
https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2017_59_2158
https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2017_59_2158
https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2017_59_2159
https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2016_233_8087
https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2016_233_8087
https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2016_233_8087
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El municipi no preveu inversions i subvencions en la millora de les infraestructures, en la Millora del Patrimoni Arquitèctònic, ni inversions de 
caràcter Medi-Ambiental en els Espais Oberts per a mantenir la qualitat i el caràcter públic de l'entorn. 

 

6. ANÀLISI DE L'HISENDA MUNICIPAL 

 

6.1. Ingressos 

El nivell d’ingressos corrents, de naturalesa no tributària, percebuts sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar 
operacions corrents, de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, equivalents el 2016 a 346,96€ per resident se situa per sota dels estàndards 
mitjans de Catalunya (427,64 €/resident, el 2016). 

 

 
 

 

L’estructura dels ingressos s’ha mantingut estable en els últims anys, mantenint-se els impostos directes i indirectes a l’entorn del 50% dels 
ingressos totals. 

Ingressos 2016 
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En els ingressos destaquen els impostos directes (46%) i la partida de taxes i altres (22%) que recull els ingressos derivats de les taxes, 
preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc. 
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6.2. Despeses 

 
Despeses 2016 

 
 

L’estructura de la despesa de funcionament evidencia la importància de les despeses en compra de béns i serveis amb un pes mitjà del 
43% del total de despeses per sobre de les despeses de personal (32%), indicador d’una certa descentralització. 
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En el capítol de despeses corrents en béns i serveis destaca la partida de material i subministraments amb un 46% destinat a treballs fets 
per a empreses i professionals. 
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Així mateix, destaca el capítol de inversions reals, que comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus 
organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per 
al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. Aquest capítol representa el 21% de les despeses 
totals. 

6.3. Inversions 

 
Inv ersió Nov a infraest. Serv eis Immaterial Béns comunals Total  

2010 343.100,00 € 752.011,00 € 73.000,00 € 84.000,00 € 1.252.111,00 €  
 
 

708.227,71 € 

2011 322.917,00 € 190.432,00 € 10,00 € 17.000,00 € 530.359,00 € 
2012 321.385,00 € 249.514,00 € 10.000,00 € 40.000,00 € 620.899,00 € 
2013 209.798,00 € 296.945,00 € - € 70.000,00 € 576.743,00 € 
2014 541.318,00 € 301.516,00 € - € 75.000,00 € 917.834,00 € 
2015 242.500,00 € 160.000,00 € 5.096,00 € 75.000,00 € 482.596,00 € 
2016 205.000,00 € 287.052,00 € - € 85.000,00 € 577.052,00 € 

 2.186.018,00 € 2.237.470,00 € 88.106,00 € 446.000,00 € 4.957.594,00 €  
Font: www.transparenciacatalunya.cat 

Prenem com a indicador de referència de l’esforç de gestió urbanística pel futur, la inversió mitjana real, que en els pressupostos municipals 
dels darrers anys ha assolit els 708.227€. 

 

6.4. Deute financer 

L’anàlisi del deute públic comprèn les despeses d'interessos i amortització del deute i altres operacions financeres de naturalesa anàloga, amb 
exclusió de les despeses que ocasioni la formalització d'aquests. 

 

 
El capítol de les despeses financeres comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions 
financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o 
formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits. 

http://www.transparenciacatalunya.cat/
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En relació als passius financers, aquest apartat recull la despesa que realitzen les entitats locals i els seus organismes autònoms destinada a 
l'amortització de passius financers (préstecs i crèdits). Així mateix, aquest capítol és el destinat per a recollir les previsions per a la devolució 
dels dipòsits i fiances que s'hagin constituït a favor de l'entitat local. 

 

6.5. Resum 

El creixement de les despeses en relació a la disminució dels principals ingressos condiciona la capacitat de generar estalvi a mig termini. 

La relació entre el volum d’ingressos i despeses corrents constitueix la base de la generació de recursos per incrementar el capital públic 
municipal per mitjà de la inversió, mentre que l’estructura i composició d’aquells condiciona les seves tendències de creixement. 

L'anàlisi de la hisenda municipal se ha centrat en l'estructura i evolució dels ingressos corrents, de les despeses de funcionament i de la 
càrrega financera liquidats. 

L’estructura d’ingressos corrents estrictes (sense Contribucions Especials ni Quotes d’Urbanització) és estable, amb un pes relatiu dels 
impostos en torn del 50% del total, taxes i preus públics del 22%, transferències 25% i ingressos patrimonials 3%. 

A l’estructura de les despeses de funcionament s’evidencia la importància de les despeses de Personal, en torn del 32%, i del capítol 
Compra de Bens i Serveis, amb un pes del 43%. 

Per altra banda, el nivell d’endeutament de l’Ajuntament és Baix, menor del 1% del total de les despeses. 

L'endeutament actual trasllada als exercicis futurs un compromís de càrrega financera que s’ha estimat a partir del capital pendent 
d’amortitzar per crèdits vius, dels tipus d’interès de cada operació i dels anys que queden per finalitzar l’amortització, considerant períodes 
anuals i anualitats constants. 
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7. SECTORS. VIABILITAT ECONÒMICA 

7.1. Dimensions i aprofitaments 

El POUM delimita 36 sectors, 34 de caràcter residencial, 1 industrial i 1 terciari. 

  
NOM NUCLI  SUPERFÍCIE   SÒL PRIVAT   SOSTRE   HABITATGES  

_SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT  
PAU-BEL-1 Bellver de Cerdanya              333,00               158,00               316,00                   3,00   
PAU-BEL-2 Bellver de Cerdanya         13.316,00            4.522,00            4.522,00                 22,00   
PAU-BEL-3 Bellver de Cerdanya           4.217,00            2.231,00            4.462,00                 30,00   
PAU-BOR-1 Bor           7.222,00            4.913,00            4.913,00                 24,00   
PAU-BOR-2 Bor           5.426,00            2.800,00            2.800,00                 14,00   
PAU-COR-1 Cortàs           5.812,00            2.643,00            2.643,00                 12,00   
PAU-ELL-1 Éller           1.948,00            1.493,00            1.493,00                   7,00   
PAU-FAV-1 La Farga Vella           6.024,00            3.622,00            2.173,00                      -     
PAU-NAS-1 Nas         16.375,00            9.990,00            6.476,00                 30,00   
PAU-OLI-1 Olià           3.982,00            1.837,00            1.837,00                   9,00   
PAU-ORD-1 Ordèn           3.328,00            2.080,00            2.080,00                 10,00   
PAU-ORD-2 Ordèn           8.306,00            4.732,00            4.732,00                 23,00   
PAU-ORD-3 Ordèn           1.325,00               405,00               405,00                   2,00   
PAU-ORD-4 Ordèn           9.215,00            1.800,00            1.800,00                   9,00   
PAU-PED-1 Pedra           4.065,00            2.800,00            2.800,00                 14,00   
PAU-PI-1 Pi           3.556,00            2.984,00            2.984,00                 14,00   
PAU-PI-2 Pi           8.248,00            6.328,00            6.328,00                 31,00   
PAU-PI-3 Pi           7.232,00            4.930,00            4.930,00                 24,00   
PAU-RIU-1 Riu de Santa Maria         12.610,00            6.067,00            4.854,00                 31,00         

_SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT  
PMU-BAL-1 Baltarga           7.927,00            4.200,00            4.200,00                 24,00   
PMU-BED-1 Beders           3.048,00            1.806,00            1.806,00                 11,00   
PMU-BEL-1 Pla de Codina         55.000,00          42.650,00          25.590,00                      -     
PMU-BOR-1 Bor           9.916,00            4.600,00            4.600,00                 27,00   
PMU-NEF-1 Nèfol           5.021,00            3.870,00            1.461,00                   7,00   
PMU-PI-1 Pi         11.607,00            7.800,00            7.800,00                 39,00   
PMU-RIU-1 Riu de Santa Maria           7.825,00            4.705,00            2.104,00                   9,00   
PMU-SMA-1 Santa Magdalena           4.200,00            2.601,00            1.530,00                   6,00   
PMU-TALLO-1 Talló           7.727,00            2.800,00            2.800,00                 14,00   
PMU -TALLO-2 Talló         21.860,00          15.950,00          12.150,00                 66,00   
PMU -TALLO-3 Talló           4.988,00            4.988,00            3.210,00                 17,00   
PMU-TAL-1 Talltendre         12.264,00            8.077,00            4.038,00                 10,00         

_SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 
    

 
PPU-BEL-1 Bellver de Cerdanya         49.634,00          21.834,00          17.738,00               101,00   
PPU-BEL-2 Bellver de Cerdanya         11.876,00            4.290,00            4.290,00                 25,00   
PPU-RIU-1 Riu de Santa Maria           7.379,00            2.800,00            1.940,00                 10,00         

_SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT 
    

 
SUND-BEL-1 Bellver de Cerdanya         31.468,00          15.100,00          10.300,00                 64,00   
SUND-BEL-2 Bellver de Cerdanya         24.292,00          11.715,00            8.009,00                 50,00         

 
Total         398.572,00        226.121,00        176.114,00               789,00  
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Per a garantir la distribució equilibrada entre les càrregues i beneficis assignats pel Pla als àmbits poligonals de desenvolupament, el 
present capítol parteix dels preus del mercat dels productes immobiliaris finals, i aplica la formulació cadastral al càlcul dels valors residuals de 
solar i de sòl amb hipòtesis del 40% dels costos de gestió i beneficis de la construcció sobre la inversió en construcció i solar i també del 
40% dels costos de gestió i beneficis de la urbanització sobre la inversió en càrregues d’urbanització i sòl brut ( “valor inicial”). Aquest 
desglossament serveix addicionalment per al càlcul dels ingressos per les cessions d’aprofitament de l’Ajuntament, en la part corresponent 
a la seva participació. 

El POUM reserva habitatge protegit suficient per a satisfer les necessitats residencials socials (176 habitatges). 

Quadre resum dels sectors amb reserva d’habitatge de protecció pública: 

 
  NOM  SUPERFÍCIE   SOSTRE 

RESIDENCIAL 
NOVA 

IMPLANTACIÓ  

PERCENTATGE 
HAB LLIURE  

 SOSTRE 
HABITATGE 

LLIURE  

HABITATGE 
LLIURE  

PERCENTATGE 
HPO 

 SOSTRE 
HABITATGE  

HO  

 HPO  

_SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT 
       

 
PMU-BAL-1           4.200,00            4.200,00  70%           2.940,00             14,00  30%           1.260,00            10,00   
PMU-BED-1           1.806,00            1.806,00  70%           1.264,00               6,00  30%              542,00              5,00   
PMU-BOR-1           4.600,00            4.600,00  70%           3.220,00             16,00  30%           1.380,00            11,00   
PMU-NEF-1           1.461,00            1.461,00  70%           1.023,00               3,00  30%              438,00              4,00   
PMU-PI-1           7.800,00            7.800,00  70%           5.460,00             21,00  30%           2.340,00            18,00   
PMU-RIU-1           2.104,00            1.733,00  70%           1.213,00               5,00  30%              520,00              4,00   
PMU-SMA-1           1.530,00            1.530,00  70%           1.071,00               2,00  30%              459,00              4,00   
PMU -TALLO-2         12.150,00            7.750,00  70%           5.425,00             48,00  30%           2.325,00            18,00   
PMU -TALLO-3           3.210,00            1.390,00  70%              973,00             14,00  30%              417,00              3,00            

_SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 
       

 
PPU-BEL-1         17.738,00          17.738,00  70%         12.417,00             60,00  30%           5.322,00            41,00   
PPU-BEL-2           4.290,00            4.290,00  70%           3.003,00             15,00  30%           1.287,00            10,00   
PPU-RIU-1           1.940,00            1.940,00  70%           1.358,00               5,00  30%              582,00              5,00            

_SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT 
       

 
SUND-BEL-1         10.300,00          10.300,00  70%           7.210,00             40,00  30%           3.090,00            24,00   
SUND-BEL-2           8.009,00            8.009,00  70%           5.606,00             31,00  30%           2.403,00            19,00            

  Total         81.138,00          74.547,00            52.183,00           280,00            22.365,00          176,00  

 

El POUM inclou l’oferta potencial següent per activitat econòmica per satisfer la necessitat de sòl per a expandir l'activitat industrial i 
terciària. 

 
  NOM Nucli  Superfície   Sòl privat   Sostre  

_Sòl urbà no consolidat    
 PAU-FAV-1 La Farga Vella 6.024,00 3.622,00 2.173,00 

 PMU-BEL-1 Pla de Codina 55.000,00 42.650,00 25.590,00 

            

 Total  61.024,00 46.272,00 27.763,00 

El potencial del sostre d’activitat del POUM és de l’ordre de 300 llocs de treball, amb un estàndard mitjà de 90-100 m2 s per lloc de treball. 

 

7.2. Càrregues urbanístiques per a sistemes locals i generals 

Les càrregues urbanístiques totals considerades en el desenvolupament dels sectors del POUM inclouen, a més a més de la urbanització 
dels sistemes adscrits, el valor de les indemnitzacions i les càrregues externes que haurà de fer front el sector, assumint que el Sistema de 
Reparcel·lació Compensació Bàsica serà el sistema d'actuació més utilitzat llevat d’alguns casos on la intervenció de l'Administració a través 
del Sistema de Cooperació es farà necessària. 

A continuació es presenta el quadre dels costos d’urbanització en el qual s’ha pres per al càlcul el valor unitari per a vials i zones verdes 
120€ i 40€ respectivament (€/m2 sòl a urbanitzar). 
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NOM SUPERFÍCIE 

TOTAL  
 SOSTRE   ESPAIS 

LLIURES  
 URB. ESPAIS 

LLIURES €  
 XARXA 
VIÀRIA  

 URB. VIALS 
(INCLOU 

CÀRREGA 
EXTERNA)  

 TOTAL 
INVERSIÓ  

PMU-BAL-1     7.927,00        4.200,00       2.093,00         83.720,00 €        1.634,00        196.080,00 €          279.800,00 €  
PMU-BED-1     3.048,00        1.806,00          895,00         35.800,00 €          347,00         41.640,00 €           77.440,00 €  
PAU-BEL-1        333,00           316,00          175,00           7.000,00 €                 -                      -   €             7.000,00 €  
PAU-BEL-2   13.316,00        4.522,00       4.372,00        174.880,00 €        3.139,00        376.680,00 €          551.560,00 €  
PAU-BEL-3     4.217,00        4.462,00                -                      -   €        1.986,00        238.320,00 €          238.320,00 €  
PMU-BEL-1   55.000,00      25.590,00       5.500,00        220.000,00 €        4.100,00        522.000,00 €          742.000,00 €  
PAU-BOR-1     7.222,00        4.913,00       1.016,00         40.640,00 €        1.293,00        155.160,00 €          195.800,00 €  
PAU-BOR-2     5.426,00        2.800,00       1.200,00         48.000,00 €        1.426,00        171.120,00 €          219.120,00 €  
PMU-BOR-1     9.916,00        4.600,00       3.445,00        137.800,00 €        1.871,00        314.520,00 €          452.320,00 €  
PAU-COR-1     5.812,00        2.643,00       1.662,00         66.480,00 €        1.390,00        166.800,00 €          233.280,00 €  
PAU-ELL-1     1.948,00        1.493,00                -                      -   €          455,00         54.600,00 €           54.600,00 €  
PAU-FAV-1     6.024,00        2.173,00          428,00         17.120,00 €        1.974,00        306.880,00 €          324.000,00 €  
PAU-NAS-1   16.375,00        6.476,00       3.250,00        130.000,00 €        3.135,00        376.200,00 €          506.200,00 €  
PMU-NEF-1     5.021,00        1.461,00          622,00         24.880,00 €          529,00         63.480,00 €           88.360,00 €  
PAU-OLI-1     3.982,00        1.837,00       1.198,00         47.920,00 €          947,00        188.640,00 €          236.560,00 €  
PAU-ORD-1     3.328,00        2.080,00          646,00         25.840,00 €          602,00         72.240,00 €           98.080,00 €  
PAU-ORD-2     8.306,00        4.732,00       1.161,00         46.440,00 €        2.413,00        289.560,00 €          336.000,00 €  
PAU-ORD-3     1.325,00           405,00          675,00         27.000,00 €          245,00         29.400,00 €           56.400,00 €  
PAU-ORD-4     9.215,00        1.800,00       5.350,00        214.000,00 €        2.065,00        247.800,00 €          461.800,00 €  
PAU-PED-1     4.065,00        2.800,00          375,00         15.000,00 €          890,00        106.800,00 €          121.800,00 €  
PAU-PI-1     3.556,00        2.984,00                -                      -   €          572,00         68.640,00 €           68.640,00 €  
PAU-PI-2     8.248,00        6.328,00       1.280,00         51.200,00 €          640,00         76.800,00 €          128.000,00 €  
PAU-PI-3     7.232,00        4.930,00          795,00         31.800,00 €        1.507,00        180.840,00 €          212.640,00 €  
PMU-PI-1   11.607,00        7.800,00       1.490,00         59.600,00 €        1.110,00        133.200,00 €          192.800,00 €  
PAU-RIU-1   12.610,00        4.854,00       1.477,00         59.080,00 €        3.990,00        478.800,00 €          537.880,00 €  
PMU-RIU-1     7.825,00        2.104,00       2.621,00        104.840,00 €          499,00         59.880,00 €          164.720,00 €  
PMU-SMA-1     4.200,00        1.530,00       1.207,00         48.280,00 €          392,00         47.040,00 €           95.320,00 €  
PMU-TALLO-1     7.727,00        2.800,00       3.482,00        139.280,00 €        1.445,00        173.400,00 €          312.680,00 €  
PMU -TALLO-2   21.860,00      12.150,00       2.190,00         87.600,00 €        3.720,00        509.900,00 €          597.500,00 €  
PMU -TALLO-3     4.988,00        3.210,00                -                      -   €                 -           11.500,00 €           11.500,00 €  
PMU-TAL-1   12.264,00        4.038,00       1.228,00         49.120,00 €        2.959,00        355.080,00 €          404.200,00 €          

 
NOM SUPERFÍCIE 

TOTAL  
 SOSTRE   ESPAIS 

LLIURES  
 URB. ESPAIS 

LLIURES €  
 XARXA 
VIÀRIA  

 URB. VIALS 
(INCLOU 

CÀRREGA 
EXTERNA)  

 TOTAL 
INVERSIÓ  

PPU-BEL-1   49.634,00      17.738,00       7.445,00        297.800,00 €      10.428,00     1.301.360,00 €       1.599.160,00 €  
PPU-BEL-2   11.876,00        4.290,00       6.405,00        256.200,00 €          605,00         72.600,00 €          328.800,00 €  
PPU-RIU-1     7.379,00        1.940,00       2.123,00         84.920,00 €        1.682,00        201.840,00 €          286.760,00 €          

SUND-BEL-1   31.468,00      10.300,00       7.867,00        314.680,00 €        6.927,00        831.240,00 €       1.145.920,00 €  
SUND-BEL-2   24.292,00        8.009,00       6.073,00        242.920,00 €        4.074,00        488.880,00 €          731.800,00 €          

 TOTAL           3.189.840,00 €       8.908.920,00 €     12.098.760,00 €  
 
El POUM ha delimitat polígons per tal de completar la urbanització en  molts dels nuclis del terme municipal, i deixa en mans de la gestió del sòl urbà de 
llicència directa per a, si s’escau, resoldre els dèficits urbanístics de la resta d’àmbits. 
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7.3. Capital municipal 

El POUM aportarà en un futur ingressos al capital municipal derivats fonamentalment, de l’alienació de sòls amb aprofitament que 
l’Ajuntament rebi en concepte de cessió obligatòria i gratuïta en els àmbits delimitats en sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable (10% -
15%).  A continuació es presenta l’estimació del valor del patrimoni municipal derivat de la cessió de sòl amb aprofitament: 

NOM UNITATS 
D'APROFITAMENT 

% 
CESSIÓ 

CESSIÓ EN UNITATS 
D'APROFITAMENT 

VALOR UNITARI DE 
LA UNITAT 

D'APROFITAMENT 

TOTAL CESSIÓ (€) 

PMU-BAL-1 3.267,60 15,00% 490,14 188,74 € 92.511,13 € 

PMU-BED-1 1.405,07 15,00% 210,76 225,14 € 47.450,76 € 

PAU-BEL-1 316,00 0,00% - 547,67 € -   € 

PAU-BEL-2 4.522,00 10,00% 452,20 162,09 € 73.297,76 € 

PAU-BEL-3 4.462,00 10,00% 446,20 577,59 € 257.720,22 € 

PAU-BOR-1 4.913,00 0,00% - 380,57 € -   € 

PAU-BOR-2 2.800,00 0,00% - 268,87 € -   € 

PMU-BOR-1 3.578,80 15,00% 536,82 150,54 € 80.815,15 € 

PAU-COR-1 2.643,00 0,00% - 232,39 € -   € 

PAU-ELL-1 1.493,00 10,00% 149,30 431,28 € 64.390,11 € 

PAU-NAS-1 6.476,00 0,00% - 206,09 € -   € 

PMU-NEF-1 1.136,66 15,00% 170,50 105,44 € 17.977,78 € 

PAU-OLI-1 1.837,00 10,00% 183,70 217,06 € 39.873,69 € 

PAU-ORD-1 2.080,00 0,00% - 345,08 € -   € 

PAU-ORD-2 4.732,00 0,00% - 300,97 € -   € 

PAU-ORD-3 405,00 0,00% - 140,61 € -   € 

PAU-ORD-4 1.800,00 10,00% 180,00 66,95 € 12.050,41 € 

PAU-PED-1 2.800,00 0,00% - 382,83 € -   € 

PAU-PI-1 2.984,00 0,00% - 483,59 € -   € 

PAU-PI-2 6.328,00 0,00% - 444,26 € -   € 

PAU-PI-3 4.930,00 0,00% - 379,13 € -   € 

PMU-PI-1 6.068,40 15,00% 910,26 267,55 € 243.539,14 € 

PAU-RIU-1 4.854,00 0,00% - 188,03 € -   € 

PMU-RIU-1 1.607,97 15,00% 241,20 76,63 € 18.482,45 € 

PMU-SMA-1 1.190,34 15,00% 178,55 131,34 € 23.451,51 € 

PMU-TALLO-1 2.800,00 10,00% 280,00 176,69 € 49.474,52 € 

PMU -TALLO-2 9.109,50 15,00% 1.366,43 139,69 € 190.874,36 € 

PMU -TALLO-3 2.355,42 15,00% 353,31 148,85 € 52.590,62 € 

PMU-TAL-1 4.038,50 10,00% 403,85 164,38 € 66.386,81 € 

PPU-BEL-1 13.800,48 15,00% 2.070,07 118,90 € 246.134,19 € 

PPU-BEL-2 3.337,62 15,00% 500,64 125,06 € 62.611,26 € 

PPU-RIU-1 1.509,32 15,00% 226,40 72,31 € 16.370,73 € 

SUND-BEL-1 8.013,40 15,00% 1.202,01 101,99 € 122.594,08 € 

SUND-BEL-2 6.231,00 15,00% 934,65 109,29 € 102.145,79 € 

TOTAL 
 

  
  

1.880.742,47 € 
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Per al càlcul s’han aplicat les regles de ponderació del’ aprofitament urbanístic de l’article 36 del DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme: 

 
Regles de ponderació de l'aprofitament urbanístic 
36.1 Els elements que integren l'aprofitament urbanístic són l'edificabilitat, els usos i la intensitat dels usos que assigni al sòl el planejament 
urbanístic. La intensitat dels usos depèn del nombre d'establiments per unitat de superfície o de la densitat de l'ús residencial, d'acord amb les 
determinacions del planejament urbanístic. 
36.2 Quan l'àmbit d'actuació comprèn diverses zones, per a la determinació de l'aprofitament urbanístic i de la fixació del valor relatiu 
homogeneïtzat de cadascuna, se segueix el mètode següent: 
S'estableixen coeficients d'homogeneïtzació, d'acord amb el que estableix l'article 37 de la Llei d'urbanisme que, de manera justificada, expressin 
les diferències de valor de l'ús i de la intensitat de l'ús de cada zona en relació amb el valor dels usos i les intensitats de la resta. Els coeficients 
seran iguals o menors que la unitat. 
En cada zona, el producte del coeficient que li correspongui pel coeficient d'edificabilitat i per la superfície de la zona en determina l'aprofitament 
urbanístic, que s'expressa en unitats de valor o d'aprofitament. En el cas de zones o sistemes de titularitat privada destinats a usos en els quals 
l'edificabilitat, pel seu caràcter accessori, no constitueix un element rellevant de l'aprofitament urbanístic, com els usos esportius a l'aire lliure o 
altres anàlegs, l'aprofitament es determina pel producte del coeficient d'homogeneïtzació, que ha de ponderar adequadament aquesta 
circumstància, i de la superfície de la zona o sistema. 
L'aprofitament urbanístic de l'àmbit d'actuació és el sumatori dels aprofitaments urbanístics de les zones que s'hi inclouen. 
L'aprofitament urbanístic mitjà de l'àmbit d'actuació quedarà determinat pel resultat de dividir l'aprofitament urbanístic de l'àmbit d'actuació per la 
superfície total d'aquest, determinada d'acord amb allò que estableix l'article 35 d'aquest Reglament 
 

En relació a les cessions de sòl amb aprofitament cal tenir en compte l’article 43 del DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme: 

 
43.1 L'administració actuant ha de fixar en el procés de reparcel·lació l'emplaçament del sòl amb aprofitament urbanístic que hagi de ser objecte 
de cessió. Aquest emplaçament pot atendre proporcionalment les diferents qualificacions de zona de l'àmbit d'actuació, per tal d'assegurar la 
participació de la iniciativa privada en la construcció d'habitatges de protecció pública. 
43.2 La cessió de sòl amb aprofitament que correspongui pot ésser substituïda, per acord entre l'administració actuant i les persones propietàries 
afectades, pel seu equivalent en altres terrenys fora del sector o del polígon si es pretén millorar la política d'habitatge o si l'ordenació urbanística 
dóna lloc a una parcel·la única i indivisible. La concreció d'aquests terrenys i la seva adjudicació a favor de l'administració actuant es produeix 
amb l'aprovació del projecte de reparcel·lació. 
43.3 Als efectes del què estableix l'apartat 2, constitueix un supòsit de millora de la política d'habitatge la cessió de terrenys fora de l'àmbit 
d'actuació destinats a habitatge protegit, quan en aquest àmbit d'actuació no hi ha terrenys amb la qualificació adequada per a aquest destí. 
43.4 La cessió també pot ésser substituïda totalment o parcialment per l'equivalent del seu valor econòmic quan l'ordenació urbanística doni lloc a 
una parcel·la única i indivisible, o quan concorrin les circumstàncies previstes en l'article 120.1.d de la Llei d'urbanisme en el sentit que la cessió 
no es pugui emplaçar en una parcel·la independent. En tots els casos, l'equivalent s'ha de destinar a les finalitats dels patrimonis públics de sòl i 
d'habitatge que regula l'article 224 d'aquest Reglament. 

Cal afegir que l’administració no participa de les càrregues d’urbanització dels terrenys amb aprofitament urbanístic que rep en compliment del 
deure de cessió de sòl amb aprofitament, els quals s’han de cedir ja urbanitzats. 

 
Article 44 del Decret  305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme: 
Participació de l'administració actuant en el cost de la urbanització 
D'acord amb el què estableix l'article 46 de la Llei d'urbanisme, l'administració actuant està exempta de participar en les càrregues d'urbanització 
dels terrenys amb aprofitament urbanístic que rep en compliment dels deures de cessió de les persones propietàries, i així s'ha d'establir en el 
projecte de reparcel·lació, si concorren conjuntament els següents requisits: 
a) Que el sòl es reservi expressament per a atendre necessitats d'habitatge, mitjançant promoció pública d'habitatges en règim de lloguer o de 
cessió temporal d'ús. Aquesta reserva s'ha de fer constar en la descripció de la finca o finques objecte de cessió del projecte de reparcel·lació i en 
el Registre de la propietat. 
b) Que el sòl resti subjecte en el projecte de reparcel·lació, i així es faci constar en el Registre de la propietat, a una prohibició de disposar per un 
termini mínim de 30 anys, no incloent-se en aquesta prohibició les fórmules jurídiques que comporten la dissociació del domini, ni la constitució 
del dret de superfície, ni la transmissió a favor d'altres administracions públiques o d'entitats dependents d'aquestes, sempre que en aquests 
casos es mantingui el destí previst a l'apartat a) 

 
7.4. Viabilitat econòmica 

El sistema urbanístic es basa en l’atribució de l’aprofitament als propietaris dels sòls que el POUM classifica com urbanitzables, per a que 
amb el rendiment econòmic que d’aquests s’extraguin, assumeixin totes les despeses i desenvolupin tota la gestió que el procés de 
producció de urbanització i edificació comporta. 

Es a dir, es basa en el principi d’apropiació del benefici (aprofitament) per assumir la càrrega (cost de producció). 

En concret, l’aprofitament es constitueix per l’aportació de dos tipus de determinacions que proporciona la planificació urbanística: la fixació 
relativa a l’ús global i/o usos o compatibles i la relativa a la quantitat d’ús és a dir m2 de sostre que es poden materialitzar en els terrenys. 

El valor econòmic, en la pràctica immobiliària, s’identifica normalment per la consideració del sòl com a component del preu final del 
producte immobiliari, és a dir, per al valor de repercussió del terrenys en el valor de l’edificació (valor unitari en €/m2st) 

La premissa de viabilitat de qualsevol activitat econòmica privada és la generació d’un benefici o el que es el mateix, que els ingressos 
derivats de la venda del producte siguin superiors al cost de producció del mateix. 

L’activitat econòmica de producció de solars comporta unes despeses inherents al propi procés productiu, a més del derivat de les matèries 
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primeres, i genera uns ingressos per la venda del producte final, així com uns beneficis de l’activitat empresarial. 

En l’activitat urbanitzadora s’identifiquen les despeses del procés productiu amb les càrregues de urbanització, el cost de la matèria primera 
amb el valor del sòl inicial necessari per a la transformació dels terrenys en solars i els ingressos amb el valor de venda de les parcel·les 
urbanitzades. 

A tot això cal afegir el benefici. Tota activitat econòmica desenvolupada en el mercat lliure comporta la generació d’un benefici empresarial 
que representa la compensació econòmica a l’empresari pel risc de la inversió que realitza. 

La condició de viabilitat de la producció de solars es que els ingressos per la venda de les parcel·les urbanitzades siguin superiors a les 
despeses de producció, generant un benefici de l’activitat. 

El benefici de la producció de solars se identifica amb l’increment de valor que experimenten els terrenys com a conseqüència de l’actuació 
urbanística, es a dir, si el valor residual dels terrenys es superior al valor inicial dels mateixos. 

Si existeix benefici positiu l’actuació urbanística serà viable econòmicament. 

Les variables econòmiques determinants de la viabilitat d’una actuació urbanística son: 

Els ingressos:  

− L’estimació dels ingressos previsibles per la venda dels solars es realitza per metodologia residual a partir de la informació del 
mercat immobiliari dels productes finals (en aquest cas, habitatges) 

Les despeses:  

− El cost de producció que es el conjunt de despeses que s’han d’assumir per a transformar els terrenys de rústic a solar edificable: 
import de les obres de urbanització, despeses dels honoraris tècnics, despeses de gestió, despeses generals, benefici del 
urbanitzador, etc... 

− El cost de les matèries primeres, que en aquest cas es el sol necessari (sol rústic) 

Tenint les variables econòmiques l’equació de viabilitat es pot expressar: 

Ingressos venta solars – càrregues de urbanització – valor inicial del sòl = benefici > 0 

Com el benefici es: 

Valor residual del sol – valor inicial del sol 

Resulta que, 

Ingressos venda solars – Càrregues urbanització = Valor residual del sol 

A tot això cal tenir en compte que l’administració participa, per prescripció legal, del 10% de l’aprofitament del sector sense participar en les 
despeses de urbanització. 

En relació al benefici mínim cal tenir en compte la normativa cadastral (metodologia estàtica) que estableix que la formació del preui d’un 
producte immobiliari resulta de incrementar un 40% del conjunt de les despeses i components per la seva producció: 

Vv= 1.4 x (Vs +Vc) 

Es a dir, el valor de venda d’un be immoble resulta de la suma del valor del sòl i de les despeses per a la seva realització material, 
incrementat en un 40%. 

El factor 1,4 representa la totalitat de despeses generals, financeres i altres components derivades de l’administració empresarial (inclou el 
benefici de la promoció immobiliària) 

D’acord amb això, pot deduir-se que una activitat urbanitzadora en sol urbanitzable es viable econòmicament si el valor residual del sol 
resultant es al menys un 40% superior al valor inicial dels mateixos. 

El POUM classifica 34 sectors residencials amb els paràmetres expressats en el quadre següent. 
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NOM SÒL IEB HAB/HA VALOR  VENDA  

PRODUCTE 
IMMOBILIARI 

 

COST DE 
CONSTRUCCIÓ 

DESPESES 
URBANITZ. 

VALOR  SÒL VALOR 
UNITARI 

PMU-BAL-1 7.927,0
 

0,53 30,28 9.042.566,00 € 4.683.000,00 € 279.800,00 
 

1.496.176,00 € 188,74 € 

PMU-BED-1 3.048,0
0 

0,59 36,09 3.888.304,00 € 2.013.690,00 € 77.440,00 € 686.229,68 € 225,14 € 

PAU-BEL-1 333,00 0,95 90,09 758.400,00 € 352.340,00 € 7.000,00 € 182.374,29 € 547,67 € 

PAU-BEL-2 13.316,
00 

0,34 16,52 10.852.800,00 
€ 

5.042.030,00 € 551.560,00 
€ 

2.158.410,00 € 162,09 € 

PAU-BEL-3 4.217,0
0 

1,06 71,14 10.708.800,00 
€ 

4.975.130,00 € 238.320,00 
€ 

2.435.692,86 € 577,59 € 

PAU-BOR-1 7.222,0
0 

0,68 33,23 11.791.200,00 
€ 

5.477.995,00 € 195.800,00 
€ 

2.748.490,71 € 380,57 € 

PAU-BOR-2 5.426,0
0 

0,52 25,8 6.720.000,00 € 3.122.000,00 € 219.120,00 
€ 

1.458.880,00 € 268,87 € 

PMU-BOR-1 9.916,0
0 

0,46 27,23 9.903.763,00 € 5.129.000,00 € 452.320,00 
€ 

1.492.796,57 € 150,54 € 

PAU-COR-1 5.812,0
0 

0,45 20,65 6.343.200,00 € 2.946.945,00 € 233.280,00 
€ 

1.350.632,14 € 232,39 € 

PAU-ELL-1 1.948,0
0 

0,77 35,93 3.583.200,00 € 1.664.695,00 € 54.600,00 € 840.133,57 € 431,28 € 

PAU-NAS-1 16.375,
00 

0,4 18,32 15.542.400,00 
€ 

7.220.740,00 € 506.200,00 
€ 

3.374.774,29 € 206,09 € 

PMU-NEF-1 5.021,0
0 

0,29 13,94 3.145.521,00 € 1.629.015,00 € 88.360,00 € 529.425,94 € 105,44 € 

PAU-OLI-1 3.982,0
0 

0,46 22,6 4.408.800,00 € 2.048.255,00 € 236.560,00 
€ 

864.327,86 € 217,06 € 

PAU-ORD-1 3.328,0
0 

0,63 30,05 4.992.000,00 € 2.319.200,00 € 98.080,00 € 1.148.434,29 € 345,08 € 

PAU-ORD-2 8.306,0
0 

0,57 27,69 11.356.800,00 
€ 

5.276.180,00 € 336.000,00 
€ 

2.499.820,00 € 300,97 € 

PAU-ORD-3 1.325,0
0 

0,31 15,09 972.000,00 € 451.575,00 € 56.400,00 € 186.310,71 € 140,61 € 

PAU-ORD-4 9.215,0
0 

0,2 9,77 4.320.000,00 € 2.007.000,00 € 461.800,00 
€ 

616.914,29 € 66,95 € 

PAU-PED-1 4.065,0
0 

0,69 34,44 6.720.000,00 € 3.122.000,00 € 121.800,00 
€ 

1.556.200,00 € 382,83 € 

PAU-PI-1 3.556,0
0 

0,84 39,37 7.161.600,00 € 3.327.160,00 € 68.640,00 € 1.719.628,57 € 483,59 € 

PAU-PI-2 8.248,0
0 

0,77 37,58 15.187.200,00 
€ 

7.055.720,00 € 128.000,00 
€ 

3.664.280,00 € 444,26 € 

PAU-PI-3 7.232,0
0 

0,68 33,19 11.832.000,00 
€ 

5.496.950,00 € 212.640,00 
€ 

2.741.838,57 € 379,13 € 

PMU-PI-1 11.607,
00 

0,67 33,6 16.793.338,00 
€ 

8.697.000,00 € 192.800,00 
€ 

3.105.441,14 € 267,55 € 

PAU-RIU-1 12.610,
00 

0,38 24,58 11.649.599,00 
€ 

5.412.209,57 € 537.880,00 
€ 

2.371.052,62 € 188,03 € 

PMU-RIU-1 7.825,0
0 

0,27 11,5 4.354.415,00 € 2.345.960,00 € 164.720,00 
€ 

599.616,53 € 76,63 € 

PMU-SMA-1 4.200,0
0 

0,36 14,29 3.294.078,00 € 1.705.950,00 € 95.320,00 € 551.642,69 € 131,34 € 

PMU-TALLO-1 7.727,0
0 

0,36 18,12 6.720.000,00 € 3.122.000,00 € 312.680,00 
€ 

1.365.320,00 € 176,69 € 

PMU -TALLO-2 21.860,
00 

0,56 30,19 24.077.688,00 
€ 

13.547.250,00 € 597.500,00 
€ 

3.053.598,57 € 139,69 € 

PMU -TALLO-3 4.988,0
0 

0,64 34,08 6.050.259,00 € 3.579.150,00 € -   € 742.463,49 € 148,85 € 

PMU-TAL-1 12.264,
00 

0,33 8,15 9.692.400,00 € 4.502.927,50 € 404.200,00 
€ 

2.016.015,36 € 164,38 € 

PPU-BEL-1 49.634,
00 

0,36 20,35 38.190.633,00 
€ 

19.778.316,00 € 1.599.160,0
0 € 

5.901.547,78 € 118,90 € 

PPU-BEL-2 11.876,
00 

0,36 21,05 9.236.336,00 € 4.783.350,00 € 328.800,00 
€ 

1.485.232,63 € 125,06 € 

PPU-RIU-1 7.379,0
0 

0,26 13,55 4.176.804,00 € 2.163.100,00 € 286.760,00 
€ 

533.571,77 € 72,31 € 

SUND-BEL-1 31.468,
00 

0,33 20,34 22.175.818,00 
€ 

11.484.500,00 € 1.145.920,0
0 € 

3.209.449,71 € 101,99 € 

SUND-BEL-2 24.292,
00 

0,33 20,58 17.243.313,00 
€ 

8.930.035,00 € 731.800,00 
€ 

2.654.817,09 € 109,29 € 

 

En el quadre s’estima el valor residual del sòl urbanitzat dels sectors del POUM, amb els preus immobiliaris de mercat i de repercussió en 
un escenari conservador i homogeni en tot el terme municipal. 
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Les càrregues de urbanització incloent tots els conceptes previst per la Llei d’urbanisme, i els estudis de mercat immobiliari del municipi 
permeten obtenir un valor de repercussió mínim dels solars urbanitzats (en el cas més desfavorable) de 66,95 €/m2st. 

El valor màxim del sòl rústic pot situar-se en 10€- 15€ /m2. 

Per analitzar la viabilitat i prenent com referència els criteris de la normativa cadastral, cal comprovar si el valor residual del terrenys aportat 
es al menys un 40% superior al valor inicial dels mateixos. 

Cal tenir en compte també la cessió de sòl amb aprofitament, 15% en els sectors de nova implantació i 10% en els àmbits sense 
desenvolupar (veure apartat 7.3) 

85%- 90% valor residual del sòl > 1.4 valor inicial del sòl 

 
NOM NUCLI SUPERFÍCIE 

TOTAL 
VALOR DEL SÒL 

(100%) 
TOTAL 

CESSIÓ (€) 
VALOR DEL 
SÒL PRIVAT 

VALOR 
UNITARI 

PAU-BEL-2 Bellver de Cerdanya 13.316,00 2.158.410,00 € 73.297,76 € 2.085.112,24 
 

156,59 € 

PAU-BEL-3 Bellver de Cerdanya 4.217,00 2.435.692,86 € 257.720,22 € 2.177.972,64 
€ 

516,47 € 

PAU-ELL-1 Éller 1.948,00 840.133,57 € 64.390,11 € 775.743,46 € 398,23 € 

PAU-OLI-1 Olià 3.982,00 864.327,86 € 39.873,69 € 824.454,17 € 207,05 € 

PAU-ORD-4 Ordèn 9.215,00 616.914,29 € 12.050,41 € 604.863,88 € 65,64 € 

PAU-RIU-1 Riu de Santa Maria 12.610,00 2.371.052,62 € -   € 2.371.052,62 
€ 

188,03 € 

PMU-BAL-1 Baltarga 7.927,00 1.496.176,00 € 92.511,13 € 1.403.664,87 
€ 

177,07 € 

PMU-BED-1 Beders 3.048,00 686.229,68 € 47.450,76 € 638.778,92 € 209,57 € 

PMU-BOR-1 Bor 9.916,00 1.492.796,57 € 80.815,15 € 1.411.981,42 
€ 

142,39 € 

PMU-NEF-1 Nèfol 5.021,00 529.425,94 € 17.977,78 € 511.448,16 € 101,86 € 

PMU-PI-1 Pi 11.607,00 3.105.441,14 € 243.539,14 € 2.861.902,00 
€ 

246,57 € 

PMU-RIU-1 Riu de Santa Maria 7.825,00 599.616,53 € 18.482,45 € 581.134,08 € 74,27 € 

PMU-SMA-1 Santa Magdalena 4.200,00 551.642,69 € 23.451,51 € 528.191,18 € 125,76 € 

PMU-TAL-1 Talltendre 12.264,00 2.016.015,36 € 66.386,81 € 1.949.628,55 
€ 

158,97 € 

PMU-TALLO-1 Talló 7.727,00 1.365.320,00 € 49.474,52 € 1.315.845,48 
€ 

170,29 € 

PMU-TALLO-2 Talló 21.860,00 3.053.598,57 € 190.874,36 € 2.862.724,21 
€ 

130,96 € 

PMU-TALLO-3 Talló 4.988,00 742.463,49 € 52.590,62 € 689.872,87 € 138,31 € 

PPU-BEL-1 Bellver de Cerdanya 49.634,00 5.901.547,78 € 246.134,19 € 5.655.413,59 
€ 

113,94 € 

PPU-BEL-2 Bellver de Cerdanya 11.876,00 1.485.232,63 € 62.611,26 € 1.422.621,37 
€ 

119,79 € 

PPU-RIU-1 Riu de Santa Maria 7.379,00 533.571,77 € 16.370,73 € 517.201,04 € 70,09 € 

SUND-BEL-1 Bellver de Cerdanya 31.468,00 3.209.449,71 € 122.594,08 € 3.086.855,63 
€ 

98,10 € 

SUND-BEL-2 Bellver de Cerdanya 24.292,00 2.654.817,09 € 102.145,79 € 2.552.671,30 
€ 

105,08 € 

 

Amb les dades anteriors es pot concloure que les actuacions urbanitzadores proposades són viables, doncs es compleix la condició de 
viabilitat, generant un benefici als terrenys aportats pels seus propietaris de més del 40%. 

8. IMPACTE ECONÒMIC DEL POUM 

L’avaluació de la sostenibilitat econòmica del desenvolupament del POUM es realitza analitzant l’impuls que pot tenir el desenvolupament 
urbanístic dels sectors proposats sobre els ingressos corrents, la despesa corrent i l’ingrés i despesa de capital en cadascun dels capítols 
pressupostaris que tenen una vinculació directa amb el desenvolupament del Pla. 

L’objectiu últim d’aquest capítol és verificar que el futur desenvolupament del POUM garanteix la sostenibilitat econòmica de la hisenda 
municipal de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, via equilibri Ingrés corrent –Despesa corrent (Balanç fiscal municipal) i equilibri via Ingrés 
de capital - Despesa de capital i, alhora, no altera ni crea tensions en el seu compte financer. 

En aquest sentit, els ingressos indirectes s’han d’estimar en relació a l’impost de construcció i taxes (Càlcul a partir del cost de la construcció 
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obtingut aplicant els barems de construcció a les superfícies construïdes.) 

Així mateix, els Ingressos directes es determinen estimant l’impost de béns immobles derivats del POUM. 

En aquest sentit, en relació a la previsió del creixement del cost de manteniment, la superfície total del nou espai públic urbà (vialitat de la 
xarxa bàsica i espais lliures) que es preveu desenvolupar en el POUM i en els sectors i àmbits de planejament derivat que aquest delimita, 
és de 79.746,00 m2 d’espais lliures i places i de 70.991,00 m2 de sistema viari. 

D’acord amb les dades disponibles respecte dels serveis de prestació obligatòria i competència municipal, obtenim un cost mitjà 
manteniment de 2 €/m2 pel sistema viari i pel sistema d’espais lliures i zones verdes. 

La previsió de despesa anual associada als serveis urbans que s’han de finançar amb recursos ordinaris generada en el conjunt del POUM i 
en els nous sectors i polígons delimitats serà de 301.474 €  

El finançament d’aquests serveis s’ha de realitzar mitjançant els recursos ordinaris municipals no afectats a cap servei (fonamentalment els 
capítols 1, 2 i 4 de l’estat d’ingressos).  

Als efectes d’analitzar la sostenibilitat econòmica d’aquest bloc de serveis, considerem que l’increment de les despeses derivat de 
l’increment de superfície de l’espai públic, quedarà compensat per l’increment dels impostos directes que generarà la nova edificació que 
suposarà el desenvolupament dels sectors (en especial l’Impost sobre béns immobles). 

9. DICTAMEN DE VIABILITAT ECÒNOMICA I FINANCERA 

De l’anàlisi de la tendència d’evolució d’ingressos i de despeses en els propers anys, s’estima que l’Ajuntament té capacitat per finançar 
inversions amb recursos generals, sense nou endeutament. Aquesta capacitat de finançar inversions pot incrementar-se amb la aplicació de 
recursos de difícil previsió com la venda d’actius, mentre que la capacitat total de finançament d’inversions compren també els recursos 
finalistes (Subvencions, Contribucions Especials i Quotes d’Urbanització). 

L'estudi realitzat argumenta la viabilitat econòmica i immobiliària de les propostes del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal segons 
hipòtesis raonables i possibles de preus immobiliaris, càrregues urbanístiques i escenaris possibles d’inversió de l'Ajuntament i de les altres 
Administracions al municipi. 

Els Sistemes Generals i Locals del POUM requeriran una inversió preveient-se un finançament del 100 % a càrrec del mercat immobiliari. 

La transformació urbanística del POUM generarà un potencial d’estalvi brut corrent positiu. En aquest sentit es garanteix la sostenibilitat 
econòmica des del punt de vista corrent i fiscal en tots els anys de l’agenda prevista del POUM, tenint en compte que les càrregues de 
despeses directes municipals de manteniment dels nous sectors es compensaran amb l’increment dels ingressos fiscals corresponents. 

A més a més, la capacitat d’autofinançament es veurà incrementada de manera puntual per l’aprofitament urbanístic que l’Ajuntament rebrà 
en concepte de 10% d’aprofitament urbanístic del sector. 

L'argumentació presentada permet concloure que es tracta d'un planejament: 

− Necessari pel mercat immobiliari municipal i comarcal, perquè augmenta l'oferta de sòl per habitatge lliure i protegit i millora l'oferta 
de sòl per activitat econòmica normalitzant i diversificant l'oferta actual. La previsió d'absorció del mercat de la totalitat de l'oferta 
potencial, seguint les projeccions previstes. 

− Adequat per a l'ampliació i millora de l'oferta econòmica amb reconversió del sòl per activitat industrial i terciària amb un potencial 
total de l’ordre de 300 nous llocs de treball. 

− Deixa marge per assolir un nivell més alt de qualitat urbana i de la ciutat, absorbint els dèficits existents i possibilitant que el nou 
creixement i la urbanització sigui de qualitat adequada. 

− Econòmicament viable, des del punt de vista de la distribució de càrregues i beneficis, perquè els valors residuals del sòl (en sòl 
urbà consolidat, no consolidat i urbanitzable) se situen per sobre dels valors cadastrals i dels preus de mercat, sense expectatives 
inflacionàries, internalitzant els costos d'una urbanització local i una proporció raonable de sistemes generals i càrregues 
econòmiques, compatibles amb la viabilitat econòmica de la promoció immobiliària i deixant marge per a càrregues urbanístiques 
més altes. 

− Realitzable i possible, des de la inversió municipal en funció de les seves competències, en un termini mitjà de 8-10 anys sense 
increments significatius de la pressió fiscal (creixements del 7,5% dels ingressos i despeses corrents), i amb nivells d'inversió i 
endeutament, compatibles amb criteris d’estabilitat pressupostària, amb hipòtesis raonables d’augment de les bases tributàries 
derivades del propi POUM ( 3,5% anual) i de les tendències del mercat. 

− Realitzable també amb un escenari d’estabilitat pressupostària, sense endeutament addicional. 
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II. AGENDA DEL POUM 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal defineix i ordena en el territori les actuacions que es proposen com model i projecte de ciutat i 
justifica la seva viabilitat de forma atemporal. La programació de les inversions es realitza en funció de les necessitats avaluades i de les 
prioritats establertes que satisfan als objectius estratègics de la ciutat. 

El programa de prioritats, incorpora la dimensió temporal a l’ordenació urbanística i defineix les inversions i el finançament dels sistemes 
que serveixen al desenvolupament i millora de la ciutat, representa un important instrument de coordinació de les diferents administracions 
perquè redistribueixin els recursos disponibles d’inversió nova en els municipis, aplicant-hi un argument de coherència. 

L’Estudi Econòmic i la estratègia d’actuació constitueixen, un mateix procés de decisió, encara que des de les perspectives temporals 
diferents. De fet, existeix “programa” perquè els recursos econòmics són limitats en relació al conjunt de necessitats i per això es fixen 
referències respecte de les dimensions físiques i econòmiques de la gestió urbanística i de les característiques del mercat immobiliari. 

Els objectius que serveixen per a concretar els programa temporat del POUM són els general del Pla: 

− Desenvolupament de la zona d’activitat industrial i d’activitat terciària, amb una potencial aproximat de 300 nous llocs de treball. 

− Ampliació de l’oferta de sòl urbanitzat per a satisfer la demanda previsible, amb un potencial de 456 habitatges en sòl de nova 
implantació. Del potencial d’habitatge, 176 habitatges seran de caràcter protegit. 

− Millora del sistema de vialitat. 

− Desenvolupament de nous equipaments culturals, esportius i de suport comunitari. 

− Millora de les infraestructures del cicle de l’aigua, concretament es preveu que mitjançant la inversió municipal i el 
desenvolupament dels sectors s’ assumeixin els costos de millora i ampliació del sistema d'abastament en alta 

La taula següent presenta la seqüencia de desenvolupament temporal del POUM. 

L’agenda del POUM preveu un desenvolupament del 25 % del número d’habitatges en el primer sexenni, un 33% en el segon i la resta més 
enllà. 

El potencial de sostre per activitats industrials, comercials i logístiques es desenvolupa en el primer sexenni. 

Així mateix, s’adjunta en l’annex el quadre resum de la programació de tots els sectors de desenvolupament (sectors provinents del 
planejament anterior i els del POUM). 
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NUCLI NOM  

SUPERFÍCIE 
TOTAL  

 SOSTRE 
TOTAL  

HABITATGES HPO  ESPAIS 
LLIURES  

 XARXA 
VIÀRIA  

 
EQUIPAMENTS  

1 Període                  
Bellver de Cerdanya PAU-BEL-1           333,00              316,00  3 0         175,00               -                      -     
Bellver de Cerdanya PAU-BEL-3         4.217,00           4.462,00  30 0                -        1.986,00                    -     
Pla de Codina PMU-BEL-1       55.000,00          25.590,00  0 0       5.500,00      4.100,00           2.750,00   
Bellver de Cerdanya PPU-BEL-2       11.876,00           4.290,00  25 10       6.405,00        605,00              576,00   
Bor PAU-BOR-1         7.222,00           4.913,00  24 0       1.016,00      1.293,00                    -     
Bor PAU-BOR-2         5.426,00           2.800,00  14 0       1.200,00      1.426,00                    -     
La Farga Vella PAU-FAV-1         6.024,00           2.173,00  0 0         428,00      1.974,00                    -     
Nas PAU-NAS-1       16.375,00           6.476,00  30 0       3.250,00      3.135,00                    -     
Ordèn PAU-ORD-3         1.325,00              405,00  2 0         675,00        245,00                    -     
Pedra PAU-PED-1         4.065,00           2.800,00  14 0         375,00        890,00                    -     
Riu de Santa Maria PAU-RIU-1       12.610,00           4.854,00  31 0       1.477,00      3.990,00           1.076,00   
Riu de Santa Maria PMU-RIU-1         7.825,00           2.104,00  9 4       2.621,00        499,00                    -    

  Talló PMU -TALLO-3         4.988,00           3.210,00  17 3                -                 -                      -     
TOTAL 1R 

 
    137.286,00          64.393,00  199 17     23.122,00    20.143,00           4.402,00     

34,44% 36,56% 25,22% 9,66% 28,99% 28,37% 20,27%           

2 Període                  
Baltarga PMU-BAL-1         7.927,00           4.200,00  24 10       2.093,00      1.634,00                    -     
Beders PMU-BED-1         3.048,00           1.806,00  11 5         895,00        347,00                    -     
Cortàs PAU-COR-1         5.812,00           2.643,00  12 0       1.662,00      1.390,00              117,00   
Éller PAU-ELL-1         1.948,00           1.493,00  7 0                -          455,00                    -     
Nèfol PMU-NEF-1         5.021,00           1.461,00  7 4         622,00        529,00                    -     
Olià PAU-OLI-1         3.982,00           1.837,00  9 0       1.198,00        947,00                    -     
Ordèn PAU-ORD-1         3.328,00           2.080,00  10 0         646,00        602,00                    -     
Ordèn PAU-ORD-2         8.306,00           4.732,00  23 0       1.161,00      2.413,00                    -     
Pi PAU-PI-1         3.556,00           2.984,00  14 0                -          572,00                    -     
Pi PAU-PI-2         8.248,00           6.328,00  31 0       1.280,00        640,00                    -     
Pi PAU-PI-3         7.232,00           4.930,00  24 0         795,00      1.507,00                    -     
Santa Magdalena PMU-SMA-1         4.200,00           1.530,00  6 4       1.207,00        392,00                    -     
Talló PMU-TALLO-1         7.727,00           2.800,00  14 0       3.482,00      1.445,00                    -    

  Talló PMU -TALLO-2       21.860,00          12.150,00  66 18       2.190,00      3.720,00                    -     
TOTAL 2N 

 
      92.195,00          50.974,00  258 41     17.231,00    16.593,00              117,00     

23,13% 28,94% 32,70% 23,30% 21,61% 23,37% 0,54% 
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NUCLI NOM  

SUPERFÍCIE 
TOTAL  

 SOSTRE 
TOTAL  

HABITATGES HPO  ESPAIS LLIURES   XARXA 
VIÀRIA  

 
EQUIPAMENTS  

3 Període                  
Bellver de Cerdanya PAU-BEL-2       13.316,00           4.522,00  22 0       4.372,00      3.139,00           1.283,00   
Bellver de Cerdanya PPU-BEL-1       49.634,00          17.738,00  101 41       7.445,00    10.428,00           9.927,00   
Bor PMU-BOR-1         9.916,00           4.600,00  27 11       3.445,00      1.871,00                    -     
Ordèn PAU-ORD-4         9.215,00           1.800,00  9 0       5.350,00      2.065,00                    -     
Pi PMU-PI-1       11.607,00           7.800,00  39 18       1.490,00      1.110,00           1.207,00   
Riu de Santa Maria PPU-RIU-1         7.379,00           1.940,00  10 5       2.123,00      1.682,00              774,00   
Talltendre PMU-TAL-1       12.264,00           4.038,00  10 0       1.228,00      2.959,00                    -     
Bellver de Cerdanya SUND-BEL-1       31.468,00          10.300,00  64 24       7.867,00      6.927,00           1.574,00  

  Bellver de Cerdanya SUND-BEL-2       24.292,00           8.009,00  50 19       6.073,00      4.074,00           2.430,00     
    169.091,00          60.747,00  332 118     39.393,00    34.255,00         17.195,00     

42,42% 34,49% 42,08% 67,05% 49,40% 48,25% 79,19% 
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