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1. INTRODUCCIÓ  

Aquest document dona compliment a l’article 8 de la vigent Llei d’urbanisme de Catalunya (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, amb 
les modificacions introduïdes per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, per la Llei 2/2014, de 27 de febrer, 
per la Llei 3/2015, del 11 de març, i per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, d’ara endavant TRLU), pel que fa a la necessitat de generar en 
el marc del POUM, un document comprensiu que resumeixi l’abast de les determinacions i identifiqui gràficament els àmbits en els que 
l’ordenació proposada altera la vigent. 

Aquest informe està estructurat de la següent manera: 

1. Introducció  

2. Estructura i contingut del POUM de Bellver de Cerdanya 

3. Participació ciutadana 

4. Els objectius i criteris del POUM 

5. Estratègia per nucli 

6. Espais lliures i equipaments 

7. El patrimoni 

8. Els àmbits de gestió i desenvolupament del POUM 

9. El potencial del POUM 

10. Criteris ambientals 

11. La qualificació del sòl 

12. Desenvolupament sostenible del sòl 
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2. ESTRUCTURA I CONTINGUT DEL POUM DE BELLVER DE CERDANYA 

El document de POUM de Bellver de Cerdanya per a la seva aprovació provisional està integrat pels següents documents: 

A. Memòria descriptiva i justificativa del Pla que inclou una memòria d’informació i una memòria d’ordenació, així com el procés 
participatiu portat fins el moment. 

B. Normes urbanístiques del Pla, integrades pel cos normatiu i per un annex amb les fitxes paramètriques de cadascun dels 
polígons i sectors de planejament proposats. 

C. Plànols d’informació urbanística. 

D. Plànols d’ordenació urbanística. 

E. Catàleg de béns a protegir. 

F. Documentació ambiental. 

G. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 

H. Memòria social. 

I. Agenda i avaluació econòmica. 

J. Document de relació de canvis entre el document del POUM d’aprovació inicial i el document per a aprovació provisional de 
juliol de 2020. 

K. Informe d’al·legacions i resposta a informes. 

L. Annex. Riscos geològics. 

M. Annex. Riscos d’inundabilitat. 

N. Annex. Certificat d’abastament. 

O. Annex. Expedients administratius. 

P. Document comprensiu del POUM. 

3. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

El procés de participació ciutadana consta dels següents moments: 

 En data 25/9/2012 es van portar a terme els actes de presentació del document d’avanç de POUM de Bellver, encapçalat pel 
director del POUM, en aquell moment, en Jordi Romero i Sabi, arquitecte urbanista i gerent d’AAUP.SLP. En aquest acte es 
va repartir entre els assistents un fulletó informatiu sobre els treballs realitzats del POUM i un resum dels criteris i objectius 
del mateix. També es va repartir una enquesta per a opinar sobre els primers esbossos del Pla reflectits en el document de 
criteris i objectius, i, per altra banda, expressar les seves propostes i suggeriments. Es va posar a disposició dels ciutadans 
els mitjans per a la recollida de suggeriments i propostes a través de les oficines municipals. Tanmateix, es van exposar a 
les oficines municipals, uns plafons resum dels treballs d’informació i els criteris i objectius del POUM, així com les primeres 
propostes d’ordenació del sòl. Els documents de l’avanç de POUM van ser exposats fins al dia 1 d’octubre de 2012 

 Un cop tancat el període d’informació pública en data 1 d’octubre de 2012, l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya va enviar a 
l’equip redactor els suggeriments aportats pel conjunt de la ciutadania al document d’avanç de POUM. El total de 
suggeriments aportats va ser de 43, en gran mesura per canviar la classificació del sòl des del règim del sòl no urbanitzable 
(SNU) al règim de sòl urbà (SU). 

 L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, reunit el 10 de novembre de 2017 en sessió plenària extraordinària, va aprovar 
inicialment el POUM. El 17 de novembre de 2017 es va publicar al DOGC (CVE-DOGC-A-17318112-2017), obrint-se un 
període d’informació pública de 45 dies. Aquest nou document va ser redactat pel Borja M. Iglésias i Montse Escorsell, 
arquitectes urbanistes, que continuaran la redacció del POUM. 

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

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

o Habilitant l’Espai POUM al web municipal i la Sala de Plens de l’Ajuntament plafons en DIN-A1 amb els plànols 
d’ordenació del sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable, i la resta de documentació del POUM.  

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

El POUM de Bellver de Cerdanya proposa els següents objectius generals: 

 Arrelar la població al territori, atenent al pes de Bellver com a segona polaritat funcional de Cerdanya i que pot encabir 
desenvolupaments viables de sòl per a activitat econòmica i habitatge. 

 Enfortir la cohesió social, per tal de reconduir el procés de despoblament i reduir l’impacte de l’envelliment progressiu de la 
població i de l’elevat grau de dispersió, reforçant la desestacionalització de l’economia i l’accés a serveis de qualitat. 

 Millorar l’accés als serveis, sobre tots d’aquells lligats a la mobilitat quotidiana, a les infraestructures de telecomunicacions 
com tanmateix als equipaments culturals, esportius, assistencials i educatius que contribueixen a millorar la qualitat de vida 
de la població. 

 Diversificar l’economia local, aprofitant la seva posició transfronterera i dins d’una euroregió formada per Midi-Pyréneés, 
Llenguadoc-Rosselló, Aragó i Catalunya i potenciar que els usos del sòl facilitin la implantació d’activitats d’alt valor afegit. 

 Potenciar el sector primari com a base per a potenciar i desestacionalitzar l’economia local preservant els sòls de major 
interès agropecuari i d’interès patrimonial. 

 Integrar el sector secundari, reforçant la reserva de sòl per a ús industrial i nous usos lligats a activitat econòmica terciària. 

 Vertebrar el turisme, potenciant el valor patrimonial del SNU i generant infraestructura que faciliti la reducció de la 
dependència a l’habitatge estacional. 

 

El POUM de Bellver de Cerdanya proposa els següents objectius territorials: 

 Als espais oberts, donant compliment estricte als objectius fixats pel planejament territorial vigent en matèria de protecció i 
potenciació dels sòls de protecció especial, paisatgística, agrícola i PEIN. Així mateix definint un articulat normatiu per al 
SNU orientat a garantir l’equilibri amb la natura, la qualitat de vida i el desenvolupament econòmic sostenible.  

 Als assentaments urbans, contribuint a l’assoliment de la meta 11 dels ODS i a l’Agenda Urbana Catalana (AUC) 
reconeixent les necessitats diferenciades de cadascun dels nuclis i dimensionat les actuacions al sòl i evitant la dispersió del 
teixit amb l’aposta per densitats ajustades al context. 

 En matèria de mobilitat, reconeixent els sistemes de xarxa viària de la qual depèn la millora de la cohesió interna del 
municipi i vehiculant dins de determinats sectors actuacions estructurants per resoldre determinats dèficits. 

 En matèria d’ordenació urbanística, potenciant la implantació de tipologies de mitja densitat de tipologia ceretana que 
s’adapten al teixit preexistent, incorporant a l’articulat normatiu determinacions sobre estalvi i reutilització de l’aigua, gestió 
sostenible del procés urbanitzador, i altres mesures de sostenibilitat ambiental. Així mateix, promou la implantació de nous 
usos com el terciari per tal de diversificar l’oferta actual, i incorpora un catàleg de béns a protegir que reconeix els elements 
identitaris del patrimoni edificat del municipi. Finalment, aposta per garantir una reserva important d’habitatge protegit en 
mols dels nuclis i afavorir l’arrelament de la població i l’accés a un habitatge digne. 

 En matèria d’activitats, implantant nous usos lligats a l’activitat terciària i els serveis i potenciant el polígon industrial de 
Bellver com a node d’activitat econòmica territorial. Així mateix, adaptant la normativa de granges agrícoles i ramaderes a les 
determinacions del planejament territorial vigent, i afavorint els usos per a activitat comercial en aquelles qualificacions del 
nucli de Bellver que millor poden contribuir al desplegament de la seva economia local.  

 En matèria de regulació normativa, introduint a les normes urbanístiques criteris de sostenibilitat i de respecte front l’entorn 
construït. 

 

I per assolir aquests objectius, el POUM de Bellver de Cerdanya preveu: 

 Consolidar el sòl urbà, prioritzant la revisió del sòl previst pel planejament vigent i que no ha estat desenvolupat. En aquest 
sentit, els PAU i els PMU són un dels instruments que han permès afrontar l’estratègia de millora i compleció determinada 
pel planejament territorial vigent per a cada nucli del municipi. 

 Redimensionar el sòl apte per urbanitzar, i concentrant la reserva de sòl urbanitzable (delimitat i no delimitat) a la polaritat 
funcional de Bellver i garantir el manteniment dels separadors urbans amb Riu de Santa Maria i Talló.  

 Integrar el sòl no urbanitzable en la cadena de valor productiva del territori amb PEU en àmbits de càmping i en sòls 
que han de millorar la implantació d’usos i serveis i qualificar els sòls d’acord amb el planejament territorial vigent (PTAPA i 
PDUC). 
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5. ESTRATÈGIA D’ORDENACIÓ PER NUCLI 

D’acord amb l’existència de 18 assentaments urbans al terme municipal, i atenent a l’objectiu d’aquest document comprensiu, es fa una 
molt breu descripció de l’ordenació de cadascun dels nuclis. 

Nucli de Bellver: El PTPAPA assigna al nucli urbà de Bellver-Riu de Santa Maria una estratègia de creixement potenciat d’acord amb 
la seva condició de polaritat comarcal i han d’acollir el potencial creixement d’aquesta unitat de planificació. Els nous sòls d’extensió 
(SUNC, SUD i SUND) suposen aproximadament el 27,8% sòl urbà existent, assenyalant que una part significativa d’aquests sòl estarà 
definit com a reserva de sòl destinada a sistema d’espais lliures i equipaments estructurants i centrals. En aquest sentit els nous 
creixements proposats al nucli de Bellver s’ajusten també a les determinacions fixades pel planejament territorial vigent en quant a la 
implantació de nous usos que puguin reduir la dependència al monocultiu desproporcionat de segones residències.  

El document del POUM per a l’aprovació provisional justifica la necessitat d’entendre com a polaritat funcional urbana la unitat territorial 
articulada pels nuclis de Bellver de Cerdanya, Talló i Riu de Santa Maria. D’acord amb això, el nucli de Talló –com a indret a on es 
concentren les reserves de sostre transferit des del nucli de Pedra per ordre del PDUC–, pot assumir una major participació en 
l’assignació de sostre que la que permetria l’estratègia de millora i compleció prevista pel PTPAPA. En tot cas, el POUM garanteix el 
manteniment del separador urbà entre Talló, Riu de Santa Maria i el nucli de Bellver en els termes exposats, així mateix, pel 
planejament territorial vigent.  

Pla de Codina, Polígon industrial de Bellver. El PTPAPA fixa l’estratègia de consolidació del sòl industrial prevista al planejament 
vigent en un àmbit pendent d’urbanitzar i edificar. En aquest sentit, el POUM delimita un pla de millora urbana que haurà de 
desenvolupar un planejament derivat per tal de garantir les cessions i urbanitzacions del sòl, i amb l’objecte d’introduir nous usos 
d’activitat terciària i de serveis.  

Baltarga. Pel que fa al nucli urbà de Baltarga, l’estratègia que estableix el PTPAPA és la millora i compleció. El POUM delimita un PMU 
discontinu en sòl urbà no consolidat amb una extensió equivalent al 14,65% del sòl urbà consolidat, amb habitatge de tipologia ceretana 
(clau R1), amb una densitat de 30 hab/ha i donant continuïtat al teixit urbà del nucli.  

Beders. El PTPAPA fixa l’estratègia de consolidació de la Urbanització de Beders prevista al planejament vigent, i d’acord amb això, el 
POUM no preveu cap nova extensió. Tanmateix delimita el PAU-BED-1 (SUC) a l’àmbit de la urbanització amb l’objectiu de garantir la 
cessió dels sòls pendents del planejament vigent, mitjançant la definició d’una junta de conservació. A l’àmbit sud del nucli el POUM 
delimita un PMU que té per objecte obtenir un espai lliure de protecció al voltant de l’ermita i resoldre els accessos pel sud del nucli. Els 
sòls d’extensió previstos pel POUM en sòl urbà no consolidat representen el 3% del sòl urbà consolidat, amb tipologies d’habitatge 
ceretana (clau R2) a l’entorn de l’ermita, amb una densitat de 36 hab/ha.  

Bor.  El PTPAPA fixa al nucli de Bor l’estratègia de millora i compleció, i els sòls d’extensió s’han de classificar com a sòl urbà i i han de 
definir l’ordenació de forma precisa. El document del POUM per a la seva aprovació provisional recupera el PMU previst al document 
d’avanç de pla amb l’objectiu de resoldre els greus problemes de mobilitat al nucli; així mateix, es delimiten dos PAU a la banda de 
ponent del nucli en sòls que tenien la categoria de sòl urbà directe al planejament vigent i que no han estat  desenvolupats. El POUM 
garanteix igualment el manteniment del separador urbà respecte al nucli de Pedra. Els sòls d’extensió previstos pel POUM en sòl urbà 
no consolidat (PMU) representen el 8,3% del sòl urbà consolidat, amb habitatge de tipologia ceretana (clau R2) amb una densitat de 27 
hab/ha.  

Cortàs. El PTPAPA fixa al nucli de Cortàs l’estratègia de millora i compleció i els sòls d’extensió s’han de classificar com a sòl urbà i 
han de definir l’ordenació de forma precisa. Els sòls d’extensió previstos pel POUM en sòl urbà no consolidat (PAU) procedeixen de sòls 
previstos al planejament anterior no desenvolupats i representen el 16,7%  del sòl urbà consolidat, amb habitatge de tipologia ceretana, 
amb una densitat de 20,6 hab/ha i donant continuïtat al teixit urbà del nucli.  

Éller. El PTPAPA fixa al nucli de Éller l’estratègia de millora i compleció i els sòls d’extensió s’han de classificar com a sòl urbà i han de 
definir l’ordenació de forma precisa. El POUM no preveu nous sòls d’extensió, però delimita un àmbit provinent del planejament anterior 
en sòl urbà no consolidat (PAU) que representa el 4,4% del sòl urbà consolidat, amb habitatge de tipologia ceretana, una densitat de 
35,9 hab/ha i donant continuïtat al teixit urbà del nucli.  

Farga Vella. Pel que fa al nucli urbà de Farga Vella, el PTPAPA no assignà cap estratègia. En aquest sentit, el POUM de Bellver, per a 
la seva aprovació provisional, recull les determinacions de l’informe tècnic de la CTULL al document d’avanç de POUM i delimita un 
àmbit de PAU en SUNC amb l’objectiu de garantir la cessió dels sòls pendents del planejament vigent, i sense preveure l’extensió del 
sòl.  

Nas. El PTPAPA fixa al nucli de Nas l’estratègia de millora i compleció i els sòls d’extensió s’han de classificar com a sòl urbà i han de 
definir l’ordenació de forma precisa. El POUM no preveu nous sòls d’extensió. En tot cas el POUM delimita un PAU provinent del 
planejament anterior i amb projecte de reparcel·lació aprovat definitivament (20 de maig de 2009) en sòl urbà consolidat. El document 
d’aprovació provisional, atenent a l’al·legació de la propietat, i amb el consens de l’Ajuntament recull una nova ordenació interna 
motivada per la necessitat de reduir l’elevat potencial d’habitatges previst al planejament derivat vigent, i que suposa en la nova 
proposta reduir de 56 a 30 el nombre màxim d’habitatges. En tot cas, l’àmbit de PAU en SUNC representa el 57,7% del sòl urbà 
consolidat, i compta amb habitatge de tipologia ceretana, una densitat que s’ha reduït de les 34,4 hab/ha a les 18,3 hab/ha de la nova 
proposta, i donant continuïtat al teixit urbà del nucli.   

Nèfol. Pel que fa al nucli urbà de Nèfol, el PDUC defineix l’estratègia de millora i compleció, corregint l’errada del PTPAPA que no va 
assignar al nucli cap estratègia de creixement. En aquest sentit, els sòls d’extensió s’han de classificar com a sòl urbà i han de definir 
l’ordenació de forma precisa. El POUM delimita un PMU amb l’objectiu de garantir un mínim de sòl d’extensió per al futur. Aquest nou 
sòl d’extensió (PMU) en sòl urbà no consolidat representa el 17,7% del sòl urbà consolidat, amb habitatge de baixa densitat (clau R1) 
amb una densitat de 14 hab/ha i donant continuïtat al teixit urbà del nucli.   
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Olià. El PTPAPA fixa al nucli d’Olià l’estratègia de millora i compleció i els sòls d’extensió s’han de classificar com a sòl urbà i han de 
definir l’ordenació de forma precisa. Els sòls d’extensió previstos pel POUM (PAU) en sòl urbà no consolidat representen el 14,2% del 
sòl urbà consolidat, amb habitatge de tipologia ceretana, amb una densitat de 23 hab/ha i donant continuïtat al teixit urbà del nucli.   

Ordèn. El PTPAPA fixa al nucli d’Ordèn l’estratègia de millora i compleció i els sòls d’extensió s’han de classificar com a sòl urbà i han 
de definir l’ordenació de forma precisa. El document per a aprovació provisional del POUM ha revisat l’ordenació del sòl urbà no 
consolidat, ampliant els PAU previstos al document d’aprovació inicial en sòl urbà previst pel planejament vigent i no desenvolupats, i 
delimitant un nou àmbit de PAU per tal d’obtenir una important reserva de sòl per a espais lliures en l’entrada al nucli. Els àmbits de 
PAU definits pel POUM en sòl urbà no consolidat (PAU) representen el 91% del sòl urbà consolidat, amb habitatge de tipologia 
ceretana, amb una densitat mitja de 20 hab/ha i donant continuïtat al teixit urbà del nucli. Aquest és un dels clars exemples de la funció 
del POUM, de revisar les condicions del planejament anterior i poder garantir, amb la revisió, l’obtenció de sòl públic per a espais lliures 
i reduir els elevats potencials del planejament vigent. Cal assenyalar, una vegada més, que 3 dels 4 sòls d’extensió dels PAU no són de 
nova creació, i corresponen a sòls urbans així classificats pel planejament vigent i que no han estat desenvolupats.  

Pedra. Pel que fa al nucli de Pedra, l’estratègia que estableix el PTPAPA és la de reforma i canvi d’ús. Tanmateix, el PDUC, a l’article 
3.3 de les seves NNUU estableix la desclassificació de sòl d’extensió i la transferència de l’elevat aprofitament privat a una nova 
localització en un nucli més adient. En aquest sentit el POUM classifica com a SNU els àmbits de Pedra amb la qualificació de SNU 
determinada pel planejament territorial vigent. La transferència d’aprofitament se situa en 2 PMU al nucli de Talló. El POUM preveu un 
PAU en SUNC a partir de sòl urbà previst ple planejament vigent i no desenvolupat que representa el 26% del sòl urbà consolidat, amb 
habitatge de tipologia ceretana, amb una densitat de 34 hab/ha i donant continuïtat al teixit urbà del nucli.  

Pi. El PTPAPA fixa al nucli de Pi l’estratègia de millora i compleció i els sòls d’extensió s’han de classificar com a sòl urbà i han de 
definir l’ordenació de forma precisa. Els sòls d’extensió previstos pel POUM en sòl urbà no consolidat (PMU) representen el 11,2% del 
sòl urbà consolidat, amb habitatge de tipologia ceretana (clau R2), amb densitats de 34 hab/ha i donant continuïtat al teixit urbà del 
nucli. Cal assenyalar que el POUM delimita dins de PAU en SUNC sòl previst al planejament vigent que no ha estat desenvolupat.  

Santa Eugènia. El PTPAPA fixa al nucli deSanta Eugènia l’estratègia de millora i compleció i els sòls d’extensió s’han de classificar 
com a sòl urbà i han de definir l’ordenació de forma precisa. El POUM no preveu cap tipus de nova actuació urbanística ni extensió del 
creixement, tant al document d’avanç de pla com al document per a la seva aprovació inicial ni provisional.  

Santa Magdalena. Pel que fa al nucli urbà de Santa Magdalena, l’estratègia que estableix el PTPAPA és el de reforma i canvi d’ús. El 
POUM considera justificat preveure una reserva de sòl per a l’extensió d’un dels nuclis més consolidats i amb potencials assolits. En 
aquest sentit, els sòls d’extensió previstos pel POUM en sòl urbà no consolidat (PMU) representen el 9,5% del sòl urbà consolidat, amb 
habitatge de tipologia ceretana de baixa densitat (clau R1) ajustada al les qualificacions de la resta del nucli, amb una densitat mitja de 
14,2 hab/ha i donant continuïtat al teixit urbà existent.  

Tallò. Encara que el PTPAPA assigna al nucli de Talló una estratègia de millora i compleció, el POUM considera justificat que participi 
de part de l’estratègia de creixement potenciat assignat al nucli veí de Bellver. Tanmateix s’ha de tenir en compte que Talló ha 
esdevingut el nucli a on, per consens entre Ajuntament, propietat i Departament de Territori i Sostenibilitat, s’ha transferit el total de 
l’aprofitament privat provinent de Pedra, d’acord amb les determinacions del PDUC. Si els sòls d’extensió previstos al document 
d’aprovació inicial del POUM en sòl urbà no consolidat (PMU) representaven el 94,84% del sòl urbà consolidat, a la nova proposta del 
document per a aprovació provisional representen el 52%, amb habitatge de tipologia ceretana (clau R2), amb densitat mitja de 28 
hab/ha i donant continuïtat al teixit urbà del nucli. El fet que els sòls d’extensió previstos pel POUM assoleixin aquesta rellevància front 
al sòl urbà de llicència directa existent constitueix un fet puntual al municipi, i per aquest motiu és justifica la necessitat per la qual 
l’estratègia de Talló mantingui l’estratègia de millora i compleció però integrada dins el context de la polaritat funcional de Bellver.  

Talltendre. El PTPAPA fixa al nucli de Talltendre l’estratègia de millora i compleció i els sòls d’extensió s’han de classificar com a sòl 
urbà i han de definir l’ordenació de forma precisa. Els sòls d’extensió previstos pel POUM en sòl urbà no consolidat (PMU) representen 
el 59,8% del sòl urbà consolidat, amb habitatge de tipologia de baixa densitat (clau R1), amb una densitat de 8 hab/ha i donant 
continuïtat al teixit urbà del nucli. Cal assenyalar que aquests sòls d’extensió no són de nova creació, i corresponen a sòls urbans així 
classificats pel planejament vigent i que no han estat desenvolupats.  
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6. EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES  

Pel que fa a l’estratègia d’equipaments desenvolupada pel municipi, cal destacar l’esforç per generar una nova centralitat al nucli de 
Bellver lligada a activitats de lleure a l’àmbit de l’escola Mare de Deu de Talló, amb un pavelló esportiu ben equipat amb piscina i pista 
poliesportiva i molt bé integrat amb unes peces d’espai lliure que permeten establir una transició amable front el sòl no urbanitzable del 
Pla de Talló i respecte dels nous desenvolupaments urbans de l’àmbit de Pla de Tomet. La previsió de nou sòl destinat a equipaments 
en el marc del desenvolupament del POUM va dirigida a reforçar la qualitat de vida de la població amb noves instal·lacions dotacionals. 
El POUM en aquest sentit preveu una estratègia per reservar sòl i que d’acord amb les necessitats de cada nucli s’assignin els millors 
usos.   

 Pel que fa al sistema d’equipaments esportius, el POUM preveu una reserva de sòl al sector PPU-BEL-1 a l’àmbit de 
l’actual camp de futbol municipal amb una superfície de 9.927 m2 que ha de permetre canviar l’orientació actual est-oest del 
terreny de joc cap a una millor orientació nord-sud. Així mateix s’ha delimitat el PEU-3 en sòl no urbanitzable amb l’objectiu 
de fer compatibles els usos i activitats actuals amb la protecció del sòl a l’àmbit del motocròs. 

 Pel que fa als equipaments culturals, la reserva de nou sòl destinat a equipaments hauria d’ajudar, al menys, a repensar 
les necessitats de la població en matèria d’aquest tipus d’equipaments.  

 En un context d’envelliment progressiu de la població, els equipaments per al benestar esdevenen cabdals. En aquest 
sentit, Bellver disposa d’una residència per a gent gran d’iniciativa pública amb una capacitat de 30 places. Malgrat el 
municipi de moment no disposa de centres residencials, ni d’atenció adaptats per a persones amb discapacitat, Bellver 
aposta per la inclusió de col·lectius vulnerables d’una manera decidida. 

 Relatiu als equipaments sanitaris, Bellver disposa d’un Centre d’Atenció Primària i d’una farmàcia. En tot cas, al llarg dels 
darrers anys Puigcerdà ha anat implementant la seva capacitat hospitalària amb l’entrada en funcionament, per exemple del 
Hospital de la Cerdanya, l’únic Centre de Salut transfronterer d’Europa i gestionat per les administracions de Catalunya i 
França i que dona atenció a la població de Cerdanya i el Capcir.  

 Finalment, respecte dels equipaments orientats a la promoció turística de la comarca cal destacar, més enllà de la 
capacitat hotelera, el paper de les àrees d’acampada i de les estacions d’esquí i la seva àrea d’influència directa. En el cas 
de Bellver de Cerdanya, existeixen dos àrees d’acampada consolidades: el càmping Solana del Segre (primera categoria i 
900 places) a ponent de l’àrea urbana de Bellver, i el càmping Bellver (segona categoria i 348 places) just a l’àmbit del 
tossal de Baltarga.  

El POUM qualifica en sòl urbà directe un total de 54.507 m2sl per a equipaments, que d’acord amb la població existent en 2019 (1937 
habitants) resulta en un total de 28,14 m2/habitant, una ràtio important encara que bona part dels equipaments es concentren al nucli de 
Bellver, a l’àmbit de Pla de Tomet. Cal destacar que els nuclis de muntanya no disposen, en molts casos, de les reserves mínimes a 
banda d’aquells equipaments religiosos que corresponen a les esglésies de cada nucli. En tot cas, el POUM incrementa en 
aproximadament  21.714 m2 (increment del 40%) la reserva de sòl destinada a equipaments per tal de garantir futures demandes de la 
població.  

 

Règim Superfície total Equipaments (EQ) Sostre  

  (m2) (m2) (%) (m2st) 

Total sòl urbà directe 1.241.385 54.507 4,4 762.213 

Total PAU-SUC 89.668 3.140 3,5 31.754 

Total PAU-SUNC 116.516 2.476 2,1 60.375 

Total SUC i SUNC 1.447.569 60.123 4,2 854.342 

Total PMU-SUNC 96.383 3.957 4,1 45.699 

Total SUC i SUNC (inclós PMU) 1.543.952 64.080 4,2 900.041 

          

Total SUD-SUND 124.649 15.281 12,3 42.277 

Total SUC, SUNC (inclós PMU) i SUD-SUND  
(ús residencial) 

1.668.601 79.361 4,8 942.318 

Estàndards d’equipaments comunitaris. Sumatori total. POUM aprovació provisional 

 

Pel que fa al sistema d’espais lliures, l’estratègia definida en el POUM preveu corregir els importants dèficits existents, sobre tot en relació 
a l’acompliment dels estàndards que exigeix la legislació urbanística vigent al sòl urbà. El POUM justifica i posa en evidència el poc pes del 
sistema d’espais lliures en els nuclis de muntanya i en les actuacions poligonals previstes, en molts casos dirigides a resoldre aspectes de 
mobilitat en el teixit i no a fer reserves de sòl per a espais lliures en un context, com el de la pràctica totalitat dels nuclis de Bellver de 
Cerdanya, íntimament lligats a un sòl no urbanitzable de qualitat ambiental i paisatgística excepcional. Cal recordar en aquest sentit l’article 
58.f del DL 1/2010 pel que fa a municipis amb població inferior a 3.000 habitants i d’escassa complexitat urbanística. En tot cas, el POUM 
pretén donar compliment a aquesta determinació que repercuteix directament en benefici de les veïnes i veïns de Bellver.  
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Com a criteri general d’ordenació de l’espai lliure al sòl delimitat dins de PAU, PMU, SUD i SUND, el POUM ha prioritzat que aquestes 
reserves se situïn de manera preferent com a espais de transició entre els sòls d’aprofitament privat i el sòl no urbanitzable, de manera que 
aquestes peces esdevinguin límits clars front a futures extensions. De totes aquestes peces cal destacar el pes de Monterròs, a la banda de 
ponent del nucli de Bellver que, integrat dins una estratègia de preservació mediambiental, haurà de convertir aquest petit turó en un punt 
d’atracció per als veïns i visitants. En tot cas, el POUM garanteix que el nivell d’urbanització d’aquest àmbit regulat dins el règim del SNU 
sigui el mínim imprescindible, i afavorint que es mantingui aquest espai lliure d’edificació i mantingui la coberta del sòl existent. En tot cas, 
haurà de ser el planejament derivat que desenvolupi aquests àmbits qui determini la situació i estructura més adient d’aquestes reserves de 
sòl, mantenint aquells criteris d’ordenació que en cada fitxa se consideri vinculant. 

El POUM preveu un sostre amb ús residencial total en sòl urbà de llicència directa de 762.213 m2st, en PAU (SUC) un sostre de 31.754 m2 
i en PAU (SUNC) un sostre de 60.375 m2. El sostre total previst pel POUM en sòls amb ús residencial no inclosos en cap sector de 
planejament és de 854.342 m2. Aplicant la proporció d’espai lliure (clau VP) de 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre residencial el mínim 
resultant és de 170.868 m2, un mínim molt per sobre del previst pel POUM de 126.737 m2. D’acord amb això, i afegint la previsió de sòl 
urbà delimitat dins de PMU (SUNC) aquest dèficit es va corregint, assolint els 146.010 m2, encara que per sota dels 180.008 m2 a tot el sòl 
urbà amb ús residencial en SUC i SUNC, és a dir, una diferència de 33.998 m2. Aquesta xifra quedaria incrementada afegint el sòl 
urbanitzable i la reserva en SNU del Parc de Monterròs, que marcaria un horitzó potencial de 204.367 m2 destinat a espais lliures, 15.903 
m2 més que el mínim exigit per llei. 

Règim Superfície total Espais lliures (VP) Sostre  mínim VP  diferència   

  (m2) (m2) (%) (m2st) (m2) (m2 VP)   

Total sòl urbà directe 1.241.385 92.784 7,5 762.213 152.443 -59.659 déficit 

Total PAU-SUC 89.668 9.321 10,4 31.754 6.351 2.970   

Total PAU-SUNC 116.516 24.632 21,1 60.375 12.075 12.557   

Total SUC i SUNC 1.447.569 126.737 8,8 854.342 170.868 -44.131 déficit 

Total PMU-SUNC 96.383 19.273 20,0 45.699 9.140 10.133   

Total SUC i SUNC (SU directe, PAU i PMU) 1.543.952 146.010 9,5 900.041 180.008 -33.998 déficit 

                

Total SUD-SUND 124.649 29.913 24,0 42.277 8.455 21.458   

Total SUC, SUNC i SUD-SUND 1.668.601 175.923 10,5 942.318 188.464 -12.541 déficit 

                

Reserva de VP en SNU_Parc de Monterròs   28.444           

Total SUC, SUNC, SUD-SUND i SNU 1.668.601 204.367 12,2 942.318 188.464 15.903 
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7. EL PATRIMONI 

L’instrument general de protecció de patrimoni de municipi de Bellver de Cerdanya és el Catàleg i el Pla especial de protecció del patrimoni 
que el desenvolupi. El Catàleg de construccions, conjunts arquitectònics, jaciments arqueològics i elements paisatgístics d’interès es 
concreta en les normes urbanístiques del POUM. 

El Catàleg estableix diferents nivells de protecció, segons les característiques particulars de cada un dels elements relacionats, segons els 
nivells següents: 

─ Protecció arqueològica 

BCIN (Protecció Integral) 

núm Fit Patrim Nom 

1 6008 Vilavedra - Sant Martí i Sant Serní de Vilavedra, Vall d'Ingla 

2 6014 Abric de la Vall d'Ingla  

3 6018 Tuta Gran de la Fou de Bor 

4 11772 Talló - Església de Talló 

5 11773 Zona de la Torre de la Presó, Bellver de Cerdanya 

      

EPA (Protecció Integral) 

6 6007 Nèfol 

7 6009 Subirons, Anes 

8 6010 Tuta Petita de la Fou de Bor 

9 6011, 20216 Tuta de l'Ambret - Tuta de l'Ambert; Tuta de Lambert; Tuta Lambret, Bor 

10 6012 Fou de Bor - Tuta del Cingle, Bor 

11 6013 Els Cortils - Vila-Tartera, Nas 

12 6015 Cova de la Mariagna - Cova de la Mariagua, Anes 

13 6016 Enterraments de Bellver, Talló 

14 6017 Barraca del Camp d'en Josepó, Ordèn 

15 6091 Cova d'Anes 

16 12943 Jaciment Paleontològic de Torrent de Talló i Vilella 

17 12944 Jaciment Paleontològic de Santa Eugènia de Nerellà 

18 12945 Jaciment Paleontològic de Bellver 

19 12946 Bellver II 

20 13934 Montlleó – Montllàs 

21 13935 Església de Santa Cecília de Beders 

22 20358 Tossal de Baltarga 

23 21400 Esglèsia de Sant Nazari de Nas 

24   Col·lector en Alta de Pi i condicionament d'Edar 

 

 

─ Protecció arquitectònica 

BCIN (Protecció Integral) 
Núm Fitxa Reg. Inventari Patrimoni Nom 

25 71 Església de Sant Julià de Pedra 

26 72 Esglèsia Santa Eugènia de Nerellà 

27 613 Torre de Cadell, Beders 

28 826 Torre de la Presó - Muralla Castell de Bellver 

29 883 Castell Sant Martí dels Castells, Sant Martí dels Castells 

30 884 Castell de Bellver - Cova de Bellver, Bellver de Cerdanya 

31 3795 Església de Santa Maria de Talló 
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BCIL (Protecció Integral) 
Núm Fitxa Reg. Inventari Patrimoni Nom 

32 7572 Església de Santa Cecília de Beders 

33 7573 Església de Sant Marcel de Bor 

34 7577 Església de Sant Serni de Coborriu 

35 7580 Església de Sant Policarp de Cortàs 

36 7582 Església de Santa Eulàlia d'Eller 

37 7586 Església de Santa Maria d'Ordèn 

38 7598 Església Santa Maria i Sant Jaume, Bellver de Cerdanya 

39 7622 Església de Sant Mamet d'Anes - Santuari de la Verge d'Anes 

40 7625 Església de Sant Andreu de Baltarga 

41 7630 Església de Santa Eulàlia de Pi 

42 7642 Església Sant Iscle i Santa Victòria de Talltendre 

 

BPU     
Integral 
Núm Fitxa Reg. Inventari Patrimoni Nom 

43 7603 Font de Talló - Ermita de la Mare de Déu de Talló 

44 7617 Capella de Sant Roc, Bellver de Cerdanya 

45 7643 Portal de la Capella de Sant Antoni, Bellver de Cerdanya 

46 20875 Pont a Pedra 

47 20876 Pont a Bor 

48 44921 Forn de Calç del Collet de la Cogulera, Bor 

49 44922 Forn de Calç de Cal Guix, Pedra 

50 44923 Forn de calç de la Devesa del Domingo, Bellver de Cerdanya 

51 44924 Forn de calç de Sant Marcel - Forn de calç de l'Església de Sant Marcel, Bor 

52 44926 Forn de calç del Castell, Bor 

53 44930 Forn de calç del Quelet, Bor 

54 44932 Forn de calç del Solà de Bor 

55 44933 Forn de calç del Pla de les Vinyes, Bellver de Cerdanya 

56 44934 Forn de Ciment del Quelet, Bor 

57   Capella religiosa, Talltendre 

58   Església de Sant Martí de Vilavedra, Ingla de Baix 

59   La Creu de Talló 

60   Pont entre Beders i Bor, Beders 

61   Porta Carrer de Catalunya nº 2, Bellver de Cerdanya 

62   Pou a Ordèn 

63   Xemeneia Cal Llaudó, Èller 

 

 

BPU     

Conservació 

Núm Fitxa Reg. Inventari Patrimoni Nom 

64 7611 Plaça Major, Bellver de Cerdanya 

65 7615 Conjunt d'edificacions del carrer del Mig, Bellver de Cerdanya 

 

 

 

 

 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya 

Document comprensiu del POUM                                                                                                                                         Aprovació provisional_Juliol de 2020 

 13 

 

BPU     

Parcial 

Núm Fitxa Reg. Inventari Patrimoni Nom 

66 7578 Mas d'en Pons - Capella de sant Pere, Coborriu 

67 7601 Moli de Bellver - La Farinera de Bellver, Bellver de Cerdanya 

68 7602 Casa d'Anes 

69 7604 Cal Tresa, Talló 

70 7607 Cal Patanó - Antiga "Posada de Pere Sicart", Bellver de Cerdanya 

71 7610 Casa de la Duana, Bellver de Cerdanya 

72 7612 Casa de la Vila, Bellver de Cerdanya 

73 7613 Casa de la Rectoria, Bellver de Cerdanya 

74 7624 Mas Ca l'Abascort, Baltarga 

75 7636 Mas de Cal Manxot, Santa Eugènia de Nerellà 

76 44935 Moli de Bor - La Central de Bor 

77   Ca les Monges, Bellver de Cerdanya 

78   Cal Codolet, Bellver de Cerdanya 

79   Casa Baix l'Ingla, Ingla de Baix 

80   Casa d'Alt l'Ingla, Ingla de Baix 

81   La Casanova, Bellver de Cerdanya 

 

 

BPU     

Ambiental 

Núm Fitxa Reg. Inventari Patrimoni Nom 

82   Camí a la Font 

83   Camí de la Bastida, Talltendre 

84   Font de Can Pelosa, Bor 

85   Font de Dalt, Nas 

86   Font de la Balma o de Baix, Nas 

87   Font de la Farga, Bellver de Cerdanya 

88   Font de l'Ingla, Ingla de Baix 

89   Font de Misserpi 

90   Font de Pedra 

91   Font de Talltendre 

92   Font del Boix, Cortariu 

93   Font del Camí a Èller, Cortàs 

94   Font del Capellà, Ingla de Baix 

95   Font del Mig, Nas 

96   Font d'Èller 

97   Font dels Cucs, Bellver de Cerdanya 

98   Font d'Olià 

99   Font d'Ordèn 

100   Font Santa, Cortàs 

101   Font Tedres, Cortàs 
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BPU     

Documental 

Núm Fitxa Reg. Inventari Patrimoni Nom 

102 7616 Dispensari mèdic municipal. Torre "Sant Josep", Bellver de Cerdanya 

103 7618 Cases del camí de Talló, Bellver de Cerdanya 

104 7619 Casa Elies, Bellver de Cerdanya 

105 7620 Casa Tibau, Bellver de Cerdanya 

106   Casa Josep Mª Sostres, Bellver de Cerdanya 

107   Casa Josep Mª Sostres II, Bellver de Cerdanya 

108   El Polvorín, Bellver de Cerdanya 

109   El Sequer de Pinyes, Bellver de Cerdanya 

110   Escola d' Eller 

111   Escola de Bor 

112   Escola d'Ordèn 

113   L' Estudi, Olià 

 

 

─ Protecció geològica  

BPU     

Núm Fitxa Reg. Inventari Patrimoni Nom 

114   Geòtop 135 - Miocè del camp d'en Mixela 

 

8. ELS ÀMBITS DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL POUM 

El POUM de Bellver per a la seva aprovació provisional delimita les següents actuacions segons l’instrument de gestió o planificació i 
règim de sòl, d’acord amb les següents dades: 

 

POUM                                                 
Aprovació provisional (2020) 

  Reg 
Superfície 

total 
% del total 

POUM 
C. Edif Sostre Densitat Ús dom. Hab 

      (m2sl) (%) (m2st/m2sl) m2st hab/Ha   uts 

TOTAL SÒL URBÀ DIRECTE   SUC 1.323.550 73,05 0,60 795.631 34,7 Res 4.598 

                    

  TOTAL PAU SUC 89.668 4,95 0,35 31.754 7,4 Res 66 

  TOTAL PAU SUNC 122.540 6,76 0,51 62.548 25,2 Res 309 

  TOTAL PMU SUNC 151.383 8,36 0,47 71.290 15,2 Res 230 

  TOTAL PAU-PMU SUNC 273.923 15,12 0,49 133.838 19,7 Res 539 

TOTAL ACT. SÒL URBÀ SUC+SUNC   363.591 20,07 0,46 165.592 16,6 Res 605 

  TOTAL SUD SUD 68.889 3,80 0,35 23.968 19,7 Res 136 

  TOTAL SUND SUND 55.760 3,08 0,33 18.309 20,4 Res 114 

TOTAL ACT. SÒL URBANITZABLE SUD+SUND   124.649 6,88 0,34 42.277 20,1 Res 250 

                    

TOTAL ACTUACIONS POUM     488.240 26,95 0,43 207.869 17,5   855 

                    

TOTAL POUM_Ap provisional 
(SU DIRECTE+ACTUACIONS) 

    1.811.790 100,00 0,55 1.003.500 30,1   5.453 
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Entrant en detall, el POUM recull primer per nucli i després per tipus de delimitació poligonal i sectorial les actuacions previstes al 
document d’aprovació provisional, incidint en les relacions entre el sòl urbà directe (SUC-Directe): 

 Els PAU-SUC representen el 6,77% del SUC-Directe i el 1,43% del seu potencial d’habitatges. 

 Els PAU-SUNC representen el 9,25% del SUC-Directe i el 6,72% del seu potencial d’habitatges. 

 Els PMU-SUNC representen el 11,43% del SUC-Directe i el 5% del seu potencial d’habitatges. 

 Els sectors de SUD representen el 5,2% del SUC-Directe i el 2,95% del seu potencial d’habitatges. 

 El sector de SUND representa el 4,21% del SUC-Directe i el 2,48% del seu potencial d’habitatges.  

 

Per nuclis, les dades són les següents: 

Nucli Sòl urbà de llicència 
directa 

Superfície total 
% del total 
actuacions 

POUM 
Edif. Sostre Dens. Habs Usos dom. 

    (m2sl) % (m2st/m2sl) m2st hab/Ha uts Ús 

Baltarga Sòl urbà Residencial 54.121 2,99 0,57 30.798 28,6   155 Residencial 

Beders Sòl urbà Residencial 9.556 0,53 0,69 6.641 34,5   33 Residencial 

Bellver de Cerdanya Sòl urbà Residencial 520.064 28,70 0,61 319.792 45,9   2.388 Residencial 

Pla de Codina Sòl urbà Residencial 5.995 0,33 1,40 8.393 125,1   75 Residencial 

Pla de Codina Sòl urbà Industrial 82.165 4,54 0,41 33.418     Industrial 

Bor Sòl urbà Residencial 118.887 6,56 0,66 78.233 33,7   401 Residencial 

Cortàs Sòl urbà Residencial 34.608 1,91 0,69 24.019 34,4   119 Residencial 

Éller Sòl urbà Residencial 44.313 2,45 0,64 28.202 31,4   139 Residencial 

Nas Sòl urbà Residencial 28.376 1,57 0,76 21.550 37,4   106 Residencial 

Nèfol Sòl urbà Residencial 28.356 1,57 0,21 6.003 6,0   17 Residencial 

Olià Sòl urbà Residencial 27.923 1,54 0,61 17.051 29,7   83 Residencial 

Ordèn Sòl urbà Residencial 24.245 1,34 0,72 17.565 35,9   87 Residencial 

Pedra Sòl urbà Residencial 15.487 0,85 0,54 8.400 26,5   41 Residencial 

Pi Sòl urbà Residencial 103.402 5,71 0,77 79.746 38,5   398 Residencial 

Riu de Santa Maria Sòl urbà Residencial 73.251 4,04 0,65 47.433 32,1   235 Residencial 

Santa Eugènia Sòl urbà Residencial 21.598 1,19 0,70 15.132 34,7   75 Residencial 

Santa Magdalena Sòl urbà Residencial 44.186 2,44 0,37 16.426 15,6   69 Residencial 

Talló Sòl urbà Residencial 66.514 3,67 0,34 22.665 16,2   108 Residencial 

Talltendre Sòl urbà Residencial 20.503 1,13 0,69 14.164 33,7   69 Residencial 

POUM_AP-2020 Total Sòl urbà directe 1.323.550 73,05 0,60 795.631 34,7   4.598   

 

Nucli PAU Sòl Urbà 
Consolidat 

Superfície total 
% del total 
actuacions 

POUM 
Edif. Sostre Dens. Habs Usos dom. 

    (m2sl) % (m2st/m2sl) m2st hab/Ha uts Ús 

Beders PAU-BED-1 89.668 4,95 0,35 31.754 7,4 66 Residencial 

POUM_AP-2020 Total PAU-SUC 89.668 4,95 0,35 31.754 7,4 66   
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Nucli 
PAU Sòl Urbà no 
Consolidat Superfície total 

% del total 
actuacions 

POUM 
Edif. Sostre Dens. Habs Usos dom. 

    (m2sl) % (m2st/m2sl) m2st hab/Ha uts Ús 

Bellver de Cerdanya PAU-BEL-1 333 0,02 0,95 316 90,1 3 Residencial 

Bellver de Cerdanya PAU-BEL-2 13.316 0,73 0,34 4.522 16,5 22 Residencial 

Bellver de Cerdanya PAU-BEL-3 4.217 0,23 1,06 4.462 71,1 30 Residencial 

Bor PAU-BOR-1 7.222 0,40 0,68 4.913 33,2 24 Residencial 

Bor PAU-BOR-2 5.426 0,30 0,52 2.800 25,8 14 Residencial 

Cortàs PAU-COR-1 5.812 0,32 0,45 2.643 20,6 12 Residencial 

Èller PAU-ELL-1 1.948 0,11 0,77 1.493 35,9 7 Residencial 

Farga Vella PAU-FAV-1 6.024 0,33 0,36 2.173 0,0 0 Industrial 

Nas PAU-NAS-1 16.375 0,90 0,40 6.476 18,3 30 Residencial 

Olià PAU-OLI-1 3.982 0,22 0,46 1.837 22,6 9 Residencial 

Ordèn PAU-ORD-1 3.328 0,18 0,63 2.080 30,0 10 Residencial 

Ordèn PAU-ORD-2 8.306 0,46 0,57 4.732 27,7 23 Residencial 

Ordèn PAU-ORD-3 1.325 0,07 0,31 405 15,1 2 Residencial 

Ordèn PAU-ORD-4 9.215 0,51 0,20 1.800 9,8 9 Residencial 

Pedra PAU-PED-1 4.065 0,22 0,69 2.800 34,4 14 Residencial 

Pi PAU-PI-1 3.556 0,20 0,84 2.984 39,4 14 Residencial 

Pi PAU-PI-2 8.248 0,46 0,77 6.328 37,6 31 Residencial 

Pi PAU-PI-3 7.232 0,40 0,68 4.930 33,2 24 Residencial 

Riu de Santa Maria PAU-RIU-1 12.610 0,70 0,38 4.854 24,6 31 Residencial 

POUM_AP-2020 Total PAU-SUNC 122.540 6,76 0,51 62.548 25,2 309   

 

Nucli PMU Sòl Urbà no 
Consolidat 

Superfície total 
% del total 
actuacions 

POUM 
Edif. Sostre Dens. Habs Usos dom. 

Baltarga PMU-BAL-1 7.927 0,44 0,53 4.200 30,3 24 Residencial 

Beders PMU-BED-1 3.048 0,17 0,59 1.806 36,1 11 Residencial 

Pla de Codina PMU-BEL-1 55.000 3,04 0,47 25.590 0,0 0 Terciari  

Bor PMU-BOR-1 9.916 0,55 0,46 4.600 27,2 27 Residencial 

Nèfol PMU-NEF-1 5.021 0,28 0,29 1.461 13,9 7 Residencial 

Pi PMU-PI-1 11.607 0,64 0,67 7.800 33,6 39 Residencial 

Riu de Santa Maria PMU-RIU-1 7.825 0,43 0,27 2.104 11,5 9 Residencial 

Santa Magdalena PMU-SMA-1 4.200 0,23 0,36 1.530 14,3 6 Residencial 

Talló PMU-TALLO-1 7.727 0,43 0,36 2.800 18,1 14 Residencial 

Talló PMU-TALLO-2 21.860 1,21 0,56 12.150 30,2 66 Residencial 

Talló PMU-TALLO-3 4.988 0,28 0,64 3.210 34,1 17 Residencial 

Talltendre PMU-TAL-1 12.264 0,68 0,33 4.038 8,2 10 Residencial 

POUM_AP-2020 Total PMU-SUNC 151.383 8,36 0,47 71.289 15,2 230   
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Nucli 
Sòl Urbanitzable 
Delimitat Superfície total 

% del total 
actuacions 

POUM 
Edif. Sostre Dens. Habs Usos dom. 

    (m2sl) % (m2st/m2sl) m2st hab/Ha uts Ús 

Bellver de Cerdanya PPU-BEL-1 49.634 2,74 0,36 17.738 20,3 101 Residencial 

Bellver de Cerdanya PPU-BEL-2 11.876 0,66 0,36 4.290 21,1 25 Residencial 

Riu de Santa Maria PPU-RIU-1 7.379 0,41 0,26 1.940 13,6 10 Residencial 

POUM_AP-2020 Total SUD 68.889 3,80 0,35 23.968 19,7 136   

 

Nucli Sòl Urbanitzable no 
Delimitat 

Superfície total 
% del total 
actuacions 

POUM 
Edif. Sostre Dens. Habs Usos dom. 

    (m2sl) % (m2st/m2sl) m2st hab/Ha uts Ús 

Bellver de Cerdanya SUND-BEL-1 31.468 1,74 0,33 10.300 20,3 64 Residencial 

Bellver de Cerdanya SUND-BEL-2 24.292 1,34 0,33 8.009 20,6 50 Residencial 

POUM_AP-2020 Total SUND 55.760 3,1 0,33 18.309 20,4 114   

 

 total Superfície total 
% del 
total 

POUM 
Edif. Sostre Dens. Habs Usos dom. 

POUM_AP-2020 
Total SUC-SUNC-
SUD-SUND 

1.811.790 100 0,55 1.003.499 30,1 5.453   

 

9. EL POTENCIAL DEL POUM 

El POUM de Bellver de Cerdanya, per a la seva aprovació provisional, preveu un nombre màxim de 5.453 habitatges potencials, el que 
suposa un increment de 241 habitatges respecte del planejament anterior. Aquest increment es deu en gran part a la delimitació del sòl urbà 
pendent de desenvolupar del planejament anterior, sobre tot en PAU i PMU en SUNC. Tanmateix per la delimitació d’un sector de sòl 
urbanitzable que garanteixi l’estratègia de creixement potenciat prevista pel PTPAPA. El potencial remanent respecte dels habitatges 
construïts és de 2.853 habitatges.  

 

  Sòl Espais lliures Vials Equipaments Sòl privat Sostre Habitatges 

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

SUC (directe i PAU) 1.413.218,00 107.223,41 359.408,11 57.646,73 886.683,21 827.384,69 4.664 

PAU (SUNC) 122.540,00 25.060,00 28.669,00 2.476,00 66.335,00 62.548,00 309 

PMU (SUNC) 151.383,00 24.773,00 18.606,00 3.957,00 104.047,00 71.290,00 230 

SUD 68.889,00 15.973,00 12.715,00 11.277,00 28.924,00 23.968,00 136 

SUND 55.760,00 13.940,00 11.001,00 4.004,00 26.815,00 18.309,00 114 

Total 1.811.790,00 186.969,41 430.399,11 79.360,73 1.112.804,21 1.003.499,69 5.453 
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Pel que fa a les necessitats en matèria d’habitatge protegit, el POUM, a la seva memòria social, recull els escenaris de creixement en 
relació a les projeccions de població i les condicions per a garantir l’accés a un habitatge assequible pel conjunt de la població.  

El POUM sintetitza les actuacions dirigides a la producció d’habitatge assequible en el següent quadre:  

 

  Reg 

Sostre 
residencial 

nova 
implantació 

Sostre 
habitatge 

lliure 

Habitatge 
lliure 

Sostre 
HPO 

(30%) 

Habitatge 
HPO 

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

SUC+SUNC PAU-PMU 32.270 22.589 462 9.681 77 

TOTAL SUD SUD 23.968 16.778 80 7.191 56 

TOTAL SUND SUND 18.309 12.816 71 5.493 43 

SUD+SUND   42.277 29.594 151 12.684 99 

              

TOTAL SOSTRE NOVA IMPLANTACIÓ   74.547 52.183 613 22.365 176 

 

El POUM justifica la reserva de sostre d’habitatge protegit als nuclis més dinàmics i situats en l’àrea d’influència del nucli de Bellver de 
Cerdanya: Baltarga, Beders, Bellver de Cerdanya, Pi, Riu de Santa Maria i Talló. En total el POUM preveu la reserva de sostre per HPO de 
22.365 m2 que resulta en un total de 176 habitatges d’HPO.  

10. ELS CRITERIS AMBIENTALS 

El POUM incorpora tota una sèrie de mesures que permeten reforçar el seu compromís mediambiental. Per una banda, hi ha les mesures 
purament de disseny urbanístic, emanades de les determinacions dels Documents i informes diversos del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. En aquest sentit, el POUM a les seves normes urbanístiques contribueix a: 

 Preservar la biodiversitat territorial, la permeabilitat ecològica i el patrimoni natural de l’àmbit d’actuació,  

o Incorporant l’instrument de gestió de les ZEC.  

o Minimitzant les afeccions a hàbitats d’interès comunitari i les afeccions a espècies de flora i fauna amenaçada, 
vulnerable i/o d’interès, i tots els creixements proposats se situen a la vora dels nuclis urbans preexistents i molt 
majoritàriament sobre conreus, sense afectar àrees d’interès faunístic o espais allunyats en el sòl urbanitzable 
susceptibles d’acollir espècies de flora i fauna d’interès.  

o Millorant les possibilitats de conservació dels hàbitats de caràcter antròpic principals (conreus, prats de dall, 
marges arbrats...) i en aquest sentit bona part dels creixements proposats se situen sobre conreus herbacis 
actius o abandonats; en alguns pocs casos, existeix interacció amb marges arbrats.  

o Protegint la connectivitat territorial dels sistemes naturals; en aquest sentit les operacions de reordenació dels 
creixements a Riu de Santa Maria així com la consolidació del separador urbà entre Bellver i Talló permeten 
millorar la connectivitat transversal en tot aquest sector de major creixement urbà.  

o Ordenant i regulant normativament els espais amb hàbitats, ecosistemes i altres elements amb especials valors 
(característiques d'especial fragilitat, escassetat, existència d'espècies amenaçades, vulnerables o protegides) i 
preservar-los d’una possible transformació urbanística El POUM considera els espais naturals protegits (ENPEs, 
PEIN i Xarxa Natura 2000) i les claus de protecció del sòl no urbanitzable del PTPAPA. 

 Conservar i millorar el paisatge 

o Potenciant els espais agrícoles i el patrimoni associat com a element fonamental per a la conservació i la gestió 
del paisatge cerdà com a element distintiu del territori. 

o Promovent un creixement ordenat dels nuclis, dimensionat d’acord amb les necessitats reals, que respecti els 
seus perfils i la seva singularitat, que posi en valor el patrimoni arquitectònic i que millori la imatge dels accessos 
als nuclis.  

o Preservant i posant en valor els paisatges naturals, tot fent compatible la seva funció ecològica amb 
l’aprofitament i el gaudi per part de la societat.  

o Evitant l’ocupació innecessària del sòl d’acord amb un model territorial eficient i adaptat als condicionants i riscos 
ambientals existents. 

o Desenvolupant de manera racional les previsions del PTPAPA pels nuclis urbans existents. 
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o Preservant els elements ambientals preexistents de més interès, garantia de planificació “orgànica” i d’adaptació 
dels creixements a la preexistència topogràfica i estructural parcel·lària i consideració prioritària del “bocatge” 
com a element de la matriu biofísica i territorial de referència (traces de camins, recs i sèquies, retícula del 
bocatge) per a la delimitació, planificació i ordenació dels nous àmbits de creixement. 

o Restringint l’obertura de nous vials que no siguin estratègics per al desenvolupament de l’estructura urbana dels 
nuclis. 

 Compatibilitzar el planejament amb el cicle de l’aigua 

o Promovent la conservació i millora de la xarxa hidrogràfica i la seva vegetació associada, i Garantint la protecció i 
la utilització sostenible dels recursos hídrics del subsòl i superficials. 

o Promovent l’adopció de mesures d’estalvi i reutilització d’aigua,  i garantint l’òptim tractament i depuració de les 
aigües residuals generades. 

 Estimular l’eficiència energètica, la prevenció de la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, i una gestió 
adequada dels residus.  

 Identificar els riscos ambientals existents 

o Incorporant estudis geològics i d’inundabilitat de detall en àmbits sensibles com Farga Vella, Riu de Santa Maria, 
Pedra, Pi i Bor i donant compliment a les determinacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

11. LA QUALIFICACIÓ DEL SÒL 

El POUM transcriu i adapta les qualificacions del sòl urbà del planejament vigent i les ajusta d’acord a la realitat física existent. D’acord 
amb això, el potencial del sòl urbà és el següent: 

 

    Superfície  
Habitatges 
potencials  

      (m2) % (uts) % 

Zona de casc antic clau 11 14.487 1,74 347 7,55 

Zona d'edificació en alineació a vial clau 12 31.484 3,78 629 13,68 

Zona d'ordenació tradicional ceretana clau 21 249.505 29,93 1.241 26,99 
  Subzona Néfol clau 21-1 12.006 1,44 17 0,37 

Zona de nova ordenació ceretana clau 22 240.724 28,87 1.196 26,01 
  Nova ceretana Baltarga, subzona 1 clau 22-1 6.935 0,83 27 0,59 
  Nova ceretana Baltarga, subzona 2 clau 22-2 6.111 0,73 30 0,65 
  Nova ceretana Éller, subzona 1 clau 22-3 1.195 0,14 4 0,09 
  Nova ceretana Éller, subzona 2 clau 22-4 703 0,08 1 0,02 
  Nova ceretana Santa Magdalena clau 22-5 9.511 1,14 12 0,26 

Zona d'ordenació ceretana de baixa intensitat clau 23 10.863 1,30 7 0,15 

Zona d'edificació residencial plurifamiliar aïllada clau 31 54.814 6,57 685 14,90 
  Plurifamiliar, Subzona Barri Carretera clau 31-1 1.737 0,21 10 0,22 
  Plurifamiliar Talló PP-7. clau 31-PP7 14.911 1,79 23 0,50 
  Plurifamiliar Pla de Tomet, subzona 1 clau 31-PT1 7.002 0,84 60 1,30 
  Plurifamiliar Pla de Tomet, subzona 2 clau 31-PT2 12.594 1,51 135 2,94 

Zona d'edificació residencial unifamiliar aïllada: clau 32 42.957 5,15 106 2,31 
  Unifamiliar_PP-6 clau 32-PP6 17.884 2,14 28 0,61 
  Unifamiliar Pla de Tomet clau 32-PT 17.552 2,11 40 0,87 

Zona industrial clau 51       0,00 
  Intensitat I clau 51a 36.483 4,38 0 0,00 
  Intensitat II clau 51b 5.897 0,71 0 0,00 
  Intensitat III clau 51c 6.106 0,73 0 0,00 

Zona de verd privat clau 71 28.611 3,43 0 0,00 

Zona d'equipament privat clau 72 3.689 0,44 0 0,00 

  Total SU directe   833.761 100 4.598 100 
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Zona de casc antic (clau 11) correspon a les zones del casc antic del nucli de Bellver a on les edificacions formen una unitat contínua, 
amb habitatges entre mitgeres i l’alineació de façana és coincident amb l’alineació de carrer. Es considera que compleixen aquesta 
ordenació les edificacions que entre si deixen el call tradicional. La regulació proposada té com a finalitat mantenir les característiques 
morfològiques del teixit. El tipus d’ordenació és en edificació en alineació a vial i representa el 1,74% del sòl urbà de llicència directa 
amb aprofitament privat. 

Zona d’edificació en alineació a vial (clau 12) correspon a la tipologia en edificació contínua entre mitgeres de les zones d’expansió 
del nucli antic que s’han format en èpoques més recents. Es caracteritza per la trama viària més adequada a la circulació rodada i per la 
continuïtat de les edificacions, i l’alineació de façana coincideix amb l’alineació del carrer o espai públic. El tipus d’ordenació és en 
edificació en alineació a vial. Representa el 3,78% del sòl urbà de llicència directa. 

Zona de ordenació tradicional ceretana (clau 21) correspon a un tipus  d’ordenació  en  alineació  de  carrer  d’habitatges unifamiliars 
o plurifamiliars amb la tipologia rural tradicional a la Cerdanya. Aquesta zona integra l’espai de l’era en la unitat d’ordenació i correspon 
a l’espai lliure d’us privat vinculat a l’edificació rural tradicional i envoltat per una tanca opaca d’alçades variables que conforma el 
concepte d’unitat tipològica ceretana. Aquest espai manté la consideració d’era pròpiament dita a l’àmbit específic del sòl urbà 
consolidat i majoritàriament edificat en una mateixa illa o front d’illa, mentre que es defineix amb el concepte d’espai comunitari el 
referent evolucionat de l’era per a la resta de sòls, és a dir per al sòl urbà no consolidat, el sòl urbanitzable i el sòl urbà consolidat 
majoritàriament no edificat. El fet de considerar als nous creixements residencials, d’habitatge tradicional ceretà amb un seguit de 
paràmetres diferents als del sòl urbà consolidat per l’edificació permet associar l’era com a element exclusiu del patrimoni urbà ceretà 
sense que les noves especificacions normatives afectin al seu caràcter. Aquesta qualificació és juntament amb la clau 22, la més 
important en quant a extensió al municipi i representa gairebé una tercera part de tot el sòl d’aprofitament privat del sòl urbà amb un 
29,93%. 

Zona de nova ordenació ceretana (clau 22) correspon a les zones d’expansió del nucli antic que s’han de dur a terme segons la 
tipologia d’edificació rural tradicional a la Cerdanya. Manté respecte de la clau 21 la reserva d’un espai comunitari i l’alineació dels 
habitatges al vial. Pel que fa a la tanca, moltes vegades es substituïda per tanques vegetals lluny de la tanca de pedra de la tipologia 
tradicional. Aquesta qualificació té un pes molt similiar a la tipologia tradicional ceretana (clau 21) amb el 28,87% del sòl urbà amb 
aprofitament privat en llicència directa. 

Zona d’ordenació ceretana de baixa intensitat (clau 23) correspon a àrees desenvolupades d’acord amb un tipus d’ordenació 
tradicional ceretana de baixa densitat, procedents dels antics creixements en raval previstos al planejament anterior i que s’han 
desenvolupat. Representa el 1,3% del sòl urbà de llicència directa. 

Zona d'edificació residencial plurifamiliar aïllada (clau 31) correspon al tipus d’ordenació segons edificació aïllada i es localitza 
majoritàriament al nucli de Bellver. Aquestes edificacions, com a màxim, preveuen una alçada de PB+2PP. Representa el 6,57% del sòl 
urbà de llicència directa. 

Zona d’unifamiliar aïllada (clau 32) correspon a aquelles àrees d’urbanització configurades seguint els models de ciutat jardí i que el 
Pla incorpora al sòl urbà a les quals s’afecta l’ús d’habitatge unifamiliar. Aquest és un model bastant estès pel municipi, des de la 
urbanització de Beders al Barri de la Carretera. Representa el 5,15% del sòl urbà de llicència directa. 

Zona industrial (clau 51) correspon al sòl urbà destinat al desenvolupament industrial de la zona segons l’ordenació en edificació 
aïllada amb espais lliures entre les construccions per a la plantació d’arbres i per a la creació de zones enjardinades. Aquesta tipologia, 
amb les seves respectives subzones es troben en dos àmbits, el polígon industrial de Pla de Codina i al petit polígon de Farga Vella. 
Representa el 5,82% del sòl urbà de llicència directa. 

Zona de verd privat (clau 71) comprèn les zones de sòl urbà delimitades als plànols normatius a les quals es manté l’ús i propietat 
privada de sòl i ha d’estar lliure d’edificació. Representa el 3,43% del sòl urbà de llicència directa. 

Zona d’equipament privat (clau 72) comprèn les zones de sòl urbà delimitades als plànols normatius a les quals es manté l’ús 
esportiu i la propietat privada del sòl que compren instal·lacions i edificacions esportives i serveis annexes. Els espais no ocupats per 
les edificacions i instal·lacions esportives se sistematitzaran com a espais lliures enjardinats d’ús privat. Representa el 0,44% del sòl 
urbà de llicència directa. 

12. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DEL SÒL 

El POUM reforça l’estratègia de creixement a curt, mitjà i llarg termini de tots i cadascun dels nuclis urbans del municipi de Bellver; 
aquest és un fet important atenent a l’elevada exposició dels municipis ceretans als cicles pendulars de l’economia que fins el moment 
s’ha traduït en el sector de la construcció. En aquest sentit, el POUM garanteix que els sòls objecte de gestió i transformació prevegin 
càrregues en forma de sistemes d’equipaments i espais lliures que millorin la qualitat de vida de les veïnes i veïns; tanmateix garanteix 
que no s’ha ocupat sòls protegits pel planejament territorial vigent i s’han incorporat les reserves d’habitatge protegit en nuclis de 
muntanya facilitant la difícil tasca d’arrelar nova població al territori.  

Una tasca que haurà d’anar acompanyada d’una aposta decidida per enfortir la xarxa de serveis urbans, en concret de 
telecomunicacions, i que ja s’ha posat en marxa amb el projecte de bastir amb fibra òptica en una primera fase al nucli de Bellver. Pel 
que fa al desenvolupament dels sectors definits per aquest POUM, es garanteix la seva viabilitat econòmica, amb un anàlisi robust de 
les seves càrregues i dels potencials al sòl d’aprofitament privat. 

En tot cas, el POUM garanteix la protecció tant del SNU com d’aquells elements identitaris que han estat objecte d’extens inventari dins 
el catàleg de bens a protegir.  


