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INTRODUCCIÓ. EL MARC NORMATIU, OBJECTIUS I ANTECEDENTS

1.1. EL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA COM A MARC DE
REFERÈNCIA
El present Estudi Ambiental Estratègic (EAE) correspon al segon esglaó de l’avaluació
ambiental estratègica ordinària requerida per l’elaboració del POUM de Bellver de Cerdanya.
Segons la Disposició addicional Vuitena, lletra 6.a., de la Llei 16/2015, de simplificació
administrativa, són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària:
a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària:
Primer. Els plans d’ordenació urbanística municipal.
Tercer. El planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de
projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que pugui tenir efectes
apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007,
del 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, o en altres espais del Pla
d’espais d’interès natural
Aquest és el cas de la figura de planejament que ens ocupa, que no només es tracta d’un Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de la qual se’n derivaran possiblement projectes que
necessitaran d’avaluació d’impacte ambiental i que es pugin situar dins a la Xarxa Natura 2000 el
que fa necessari considerar els seus possibles efectes.

1.2. L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC
L’estudi ambiental estratègic és el document que el promotor, en aquest cas l’Ajuntament de
Bellver de Cerdanya, presenta a informació pública i sobre el qual l’òrgan ambiental (la Subdirecció
General d’Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat) emet la Declaració
Ambiental Estratègica que permet acabar el procediment d'avaluació ambiental estratègica
ordinària segons el que determina la llei 21/2013, de 9 de desembre de evaluación ambiental.
Actualment, en l’avaluació ambiental estratègica a Catalunya ens trobem en un període d’impàs,
donat que és vigent la llei 21/2013, estatal, d’avaluació d’impacte ambiental, i encara no s’hi ha
adaptat la llei catalana 6/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes. Mentre tant, és vigent
la disposició addicional vuitena de la llei 16/2015 que bàsicament compara els dos processos
normatius tant terminològicament com en qüestió de procediment.
L’Estudi Ambiental Estratègic equival, procedimentalment, al que anteriorment es denominava
com Informe de Sostenibilitat Ambiental.
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El contingut de l’ estudi ambiental estratègic és el fixat, segons l’article 20 de la Llei 21/2013, en
el seu annex IV. Textualment, la llei fixa (annex IV) el següent contingut mínim:
1. Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros
planes y programas pertinentes;
2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución
en caso de no aplicación del plan o programa;
3. Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera
significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el plazo de
vigencia del plan o programa;
4. Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan o programa,
incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de especial importancia
medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con la legislación aplicable sobre
espacios naturales y especies protegidas y los espacios protegidos de la Red Natura 2000;
5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario
o nacional que guarden relación con el plan o programa y la manera en que tales objetivos y
cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración;
6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la
biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores
climáticos, su incidencia en el cambio climático, en particular una evaluación adecuada de la huella
de carbono asociada al plan o programa, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y
la interrelación entre estos factores. Estos efectos deben comprender los efectos secundarios,
acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y
negativos;
7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar
cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa,
incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir su adaptación al
mismo;
8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una
descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, como
deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia que pudieran haberse encontrado a la
hora de recabar la información requerida;
9. Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas para el
seguimiento;
10. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes
precedentes.
Que en realitat, bàsicament, correspon als continguts dels Informes de Sostenibilitat Ambiental
emanats del Reglament de la Llei d’Urbanisme, afegint-hi:
“L’evolució de les característiques ambientals de les zones que es poden veure afectades d’una
manera significativa i la seva evolució tenint en compte el canvi climàtic esperat en el termini de
vigència del pla.
“La incidència en el canvi climàtic (en particular, una avaluació adequada de la petjada de carboni
associada al pla.
“Les mesures per mitigar la incidència del pla sobre el canvi climàtic i permetre’n l’adaptació al
mateix.
“Un programa de vigilància ambiental per fer el seguiment del pla.”
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1.3. EL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL ORDINÀRIA
Atenent que, com s’ha explicat anteriorment, aquesta modificació puntual és objecte d’avaluació
ambiental estratègica, caldrà que el promotor realitzi les següents actuacions d’avaluació ambiental
estratègic (article 17 de la Llei 21/2013):
Figura nº1. Procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària

Font: DTES
En definitiva:
 Cal formular un avanç del pla amb els continguts que estableix l'article 106 del
Reglament. Aquest avanç ha d'incorporar un document inicial estratègic (Limonium,
2012). 1er pas de l’avaluació ambiental estratègica.
 El promotor del pla ha de presentar-ne l'avanç al Departament de Territori i Sostenibilitat,
a l'òrgan ambiental corresponent, que pot resoldre’n la inadmissió si hi concorre alguna de
les circumstàncies previstes per la Llei 21/2013. L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya va
sol·licitar electrònicament l’emissió del document d’abast en data 30-5-2012.
 D'acord amb aquesta documentació i els resultats de les consultes que estableix la
legislació, l’òrgan ambiental emet, en el termini de dos mesos, el document d'abast que
ha de guiar la formulació del pla i la seva avaluació. Aquest document ha d'incorporar com
a annex l'informe urbanístic i territorial lliurat per l’òrgan urbanístic competent. El document
d’abast ha estat emès en data 3-6-2013.
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Figura nº2. Procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària a partir de l’Estudi Ambiental
Estratègic

Font: DTES

 El pla que s'aprova inicialment ha d'incorporar un estudi ambiental estratègic (EAE),
sens perjudici d'aquells aspectes ambientals que han de contenir els altres documents del
pla. L'EAE i el pla del qual forma part se sotmeten a informació pública durant 45 dies,
com a mínim. El document que actualment es presenta correspon a aquest Estudi
Ambiental Estratègic.
 El pla objecte de l'acord d'aprovació següent ha d'incorporar també una declaració
ambiental estratègica, que ha de ser emesa en el termini de tres mesos prèvia anàlisi
tècnica de l’expedient d’avaluació ambiental estratègica complet per part de l’òrgan
ambiental. En cas de no poder formular la declaració ambiental estratègica, previ
requeriment de subsanació de l’expedient i/o d’informació addicional, l’òrgan ambiental pot
resoldre la terminació del procediment.
 En l'acord d'aprovació definitiva, mitjançant una declaració, s'hi ha de fer constar la
presa en consideració de l'EAE i de la declaració ambiental estratègica en l'adopció de la
resolució corresponent. En cas de discrepàncies amb els resultats de l'avaluació
ambiental estratègica, cal justificar-ne els motius i les mesures adoptades.
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1.4. EL MARC NORMATIU DE REFERÈNCIA
Pel que fa a les principals disposicions del marc normatiu urbanístic i de planejament en què es
tramita la modificació puntual del POUM de Malgrat Bellver de Cerdanya i el procediment
d’avaluació ambiental, tenim les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 27 de juny de 2001, relativa a
l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient, transposada per
l’Estat Espanyol amb la Ley 9/2006.
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya.
Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística.
Llei 6/2009 del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes
Decret legislatiu 1/2010 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
pel decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost
Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa

1.5. DOCUMENT D’ABAST
A continuació s’expliquen els aspectes determinants del Document d’Abast o de Referència del
procediment d’avaluació ambiental estratègica del POUM de Bellver de Cerdanya. Val a dir que, en
blau, es comenta com ha estat incorporat al POUM en la seva fase d’aprovació inicial les
determinacions d’aquest document.
El 17 de gener de 2013, l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya va sol·licitar als Serveis
Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat, el document de referència sobre el Pla
d'ordenació urbanística municipal.
El 21 de gener de 2013, l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental va requerir a
l'Ajuntament l'informe de sostenibilitat ambiental i l'avanç de la proposta urbanística, per tal de
redactar el document de referència corresponent.
L'1 de febrer de 2013, l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya va enviar a l'Oficina Territorial
d'Acció i Avaluació Ambiental la documentació sol·licitada.
El 22 de febrer de 2013, l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental va sol·licitar a
l'Ajuntament completar l'ISA amb l'anàlisi quantitativa d'emissions de GEH del POUM, de
conformitat amb allò establert a la Circular 1/2012.
El 30 de maig de 2012, l'Ajuntament va aportar la documentació sol·licitada.
L'Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental ha realitzat consultes a les administracions
públiques següents: Agència Catalana de l'Aigua, Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural, Subdirecció General de Biodiversitat, Subdirecció General
de Planificació Territorial i Paisatge, Departament de Cultura, i Serveis Territorials
d'Urbanisme de Lleida. Les seves determinacions estan incloses al Document d’Abast.
També s'ha realitzat una consulta a l'entitat ecologista IPCENA.
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CONSIDERACIONS DEL DOCUMENT D’ABAST:
Sens perjudici de la classificació urbanística del sòl, cal garantir la separació
efectiva dels nuclis de Bellver de Cerdanya i Riu de Sta. Maria.
Realitzat, més informació a l’apartat 4 de l’Estudi Ambiental Estratègic
Cal classificar com a sòl no urbanitzable l'àmbit dels PAU número 8 i 9 de Riu de
Sta. Maria, atès que afecten al sòl de protecció especial previst pel planejament de
rang superior, el qual ha de mantenir la condició d'espai no urbanitzat. En el cas
del PAU 8, previst per al trasllat de l'aprofitament urbanístic corresponent a l'àmbit
desclassificat de la Pedra, cal estudiar alternatives en el sòl de protecció
preventiva del Pla director urbanístic de la Cerdanya.
Realitzat, més informació a l’apartat 4 de l’Estudi Ambiental Estratègic
Cal modificar el límit oest del sòl urbà en l'àmbit del barri de la Carretera de Bellver
per tal d'adaptar-lo a la seva configuració actual.
Realitzat, més informació a l’apartat 4 de l’Estudi Ambiental Estratègic
Cal reduir l'extensió urbana de Talló d'acord amb l'estratègia de creixement
assignada pel PTPAPA (sens perjudici de l'increment que es derivi del trasllat de
l'aprofitament urbanístic de la Pedra) i modificar l'ordenació dels sectors/ àmbits
d'expansió per tal de reforçar la compacitat del sector PMU - 2.
No realitzat, el POUM continua considerant Talló com un element bàsic en
l’estratègia de creixement potenciat (PTPAPA) del municipi, més informació a
l’apartat 4 de l’Estudi Ambiental Estratègic
Des d'una perspectiva ambiental no es veu inconvenient als nous PAU número 4 i
PMU número 1 de Bellver, si es mantenen les cessions d'espais lliures previstes en
el document d'avanç de planejament.
Realitzat
Cal classificar com a sòl no urbanitzable l'àmbit del PAU número 19 d'Éller, atès
que afecta el sòl de protecció especial del planejament de rang superior i no es
troba suficientment justificat en base a l'estratègia de creixement que el PTPAPA
assigna a aquest nucli.
Realitzat, més informació a l’apartat 4 de l’Estudi Ambiental Estratègic
Es recomana traslladar cap a l’àmbit del nou PMU número 5 part o la totalitat de
l'aprofitament urbanístic previst en l'àmbit del PAU número 15 de Bor, atès que
aquest darrer àmbit pot trobar-se sotmès a cert risc d'inundabilitat. En tot cas,
caldrà justificar la coherència del PAU número 15 amb l'establert a l'apartat riscos
d'aquest document de referència.
Realitzat, més informació a l’apartat 4 de l’Estudi Ambiental Estratègic
Cal justificar la compatibilitat del creixement previst en l'àmbit de l'àrea
especialitzada de Beders amb les estratègies que el planejament de rang superior
assigna a aquest tipus d'àrees residencials, dins del sistema d'assentaments.
Realitzat, més informació a l’apartat 4 de l’Estudi Ambiental Estratègic
Cal que el POUM vinculi la regulació de l'àmbit de l'espai natural dels Tossals
d'Isòvol i Olopte al Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels
Tossals d'Isòvol i Olopte, aprovat definitivament el 24 de desembre de 1996.
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Realitzat, menció específica a l’article 166.2 de la normativa del POUM
Cal que el POUM adopti, en l'àmbit dels espais de la xarxa Natura 2000 una
regulació específica per tal de protegir els ecosistemes de la zona. En aquest
sentit, la normativa haurà d'incorporar els paràgrafs següents:
a. Mentre no s'aprovin definitivament els respectius plans especials de
desenvolupament, la regulació dels espais de la xarxa Natura 2000 es
regirà per les directrius per a la gestió dels espais de la xarxa Natura 2000
aprovades per l'acord GOV/112/2006.
Realitzat, menció específica a l’article 166.3. de la normativa del POUM i
incorporada la referència al compliment de l’Acord GOV/176/2013
b. En el cas d'aquells espais de la xarxa Natura 2000 que també s'inclouen en
el Pla d'espais d'interès natural o que tenen la consideració d'espai natural
de protecció especial (ENPE), també serà d'aplicació allò establert a la Llei
12/1985 d'espais naturals, el Decret 328/1992, així com als corresponents
plans de delimitació, en cas d'existir.
Realitzat menció específic a l’article 166.3. de la normativa del POUM
c. En el cas de l'espai Serres del Cadí - el Moixeró, el Pla especial de
protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Cadí-Moixeró
està aprovat inicialment. Un cop s'aprovi definitivament el Pla especial
esmentat aquest serà l'instrument que regularà els usos admissibles i les
condicions d'implantació dins dels límits de l'espai.
Realitzat menció específic a l’article 166.4. de la normativa del POUM
Els límits dels espais naturals que caldrà grafiar en els plànols d'ordenació del sòl
no urbanitzable, són els que figuren en els documents següents:
a. Tossals d'Isòvol i Olopte: Annex 1 i plànols del Pla especial de protecció
del medi natural i del paisatge dels Tossals d'Isòvol i Olopte, aprovat
definitivament el 24 de desembre de 1996.
b. Serres del Cadí - el Moixeró: Plànols del Pla especial de protecció del medi
natural i del paisatge en tràmit.
c. Tossa Plana de Lles - Puigpedròs: Annexes 2 i 3 del Pla especial de
delimitació definitiva de l'espai del PEIN Tossa plana de Lles - Puigpedrós.
d. Riberes de l'Alt Segre: Plànols que figuren en l'acord GOV/112/2006, pel
qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i
s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (UC).
Realitzat, grafiat als plànols d’ordenació de codi O.1 Estructura i
classificació del sòl, O.2.1, O.2.2, O.2.3 i O.2.4 de classificació del sòl; i
O.3.3 de qualificació del sòl urbà i urbanitzable (del nucli de Bellver de
Cerdanya).
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Els espais qualificats com a sòl de protecció especial, de protecció específica del
paisatge (24a) pel Pla director urbanístic de la Cerdanya es regularan mitjançant
una qualificació coherent amb l'article 2.4 del Pla esmentat. Tanmateix, cal tenir en
compte que els plànols del Pla territorial assenyalen els límits dels diferents tipus
de sòl a escala 1 :20.000 i aquests límits són poc precisos i per tant el POUM
podrà de precisar-los d'acord amb el previst en l'article 2.3 del Pla director
urbanístic.
Realitzat en els diferents plànols d’ordenació del POUM
Els espais qualificats com a sòl de protecció especial, de protecció
ecològicopaisatgística (24b), de valor natural i de connexió (25b) i d'alt valor
agrícola (21 a) pel Pla director urbanístic de la Cerdanya que el POUM no inclogui
dins d'una qualificació amb major grau de protecció, es regularan mitjançant una
qualificació coherent amb l'article 2.6 del Pla territorial parcial de l'Alt Pirineu i Aran.
Realitzat, a l’article 132 de la normativa del POUM
Tanmateix, cal tenir en compte que els plànols del Pla territorial assenyalen els
límits dels diferents tipus de sòl a escala 1 :20.000 i aquests límits són poc
precisos i per tant el POUM podrà de precisar-los d'acord amb el previst en l'article
2.3 del Pla director urbanístic de la Cerdanya.
Realitzat, en els diferents plànols d’ordenació del POUM
Cal que els plànols d'ordenació del sòl no urbanitzable del POUM reconeguin les
vies pecuàries existents i que la regulació del sistema viari de les normes
urbanístiques vinculi la regulació d'aquestes vies a allò establert a legislació
sectorial vigent en matèria de vies pecuàries i a la corresponent resolució de
classificació.
Realitzat, les determinacions normatives sobre les vies pecuàries apareixen
als articles 64, 67.3, 68.11 i 69.3 del POUM
La regulació de sòl no urbanitzable ha d'establir límits a la instal·lació d'elements
que poden alterar la permeabilitat biològica del sòl no urbanitzable, com tanques o
murs. En aquest sentit, cal garantir que els tancaments es justifiquen en funció de
les necessitats de protecció d'edificacions i instal·lacions legalment emplaçades,
que s'adopten tancaments parcialment permeables quan no resulten incompatibles
amb els usos que justifiquen el tancament i que s'eviten tancaments disconformes
amb el paisatge.
Realitzat, l’article 151 de la normativa del POUM recull literalment aquests
preceptes
La regulació de sòl no urbanitzable ha d'evitar la instal·lació d'elements amb elevat
impacte paisatgístic o preveure mesures per reduir l'impacte visual en el cas que la
seva ubicació estigui convenientment justificada.
Realitzat. El Títol VII, capítol 2, està íntegrament dedicat al paisatge amb
nombrosa normativa al respecte.
Cal que es formuli un catàleg o relació amb fitxa individualitzada i identificació als
plànols d'ordenació on s'especifiquin els valors de l'element que es protegeix i que
la seva preservació preval sobre la resta de determinacions del Pla i d'altres que es
puguin incorporar a iniciativa municipal.
Realitzat. Es tracta de Catàleg de Béns a Protegir
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Les fitxes esmentades han de tenir el contingut següent:
- L'element perfectament identificat.
- Fotografia de l'element.
- Localització en la documentació gràfica.
- Descripció.
- Protecció patrimonial.
- Característiques de la protecció proposada.
- Relació de les invariants arquitectòniques que es protegeixen i que,
davant de qualsevol contradicció, prevalen sobre els altres paràmetres.
Realitzat, les fitxes del catàleg tenen aquests camps d’informació
En aquest catàleg s'han d'incloure els elements en consideració de BCIN i BCIL,
així com jaciments arqueològics i paleontològics; es recomana també la inclusió
dels elements inventariats per la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i
Patrimoni Cultural.
Realitzat, tots aquests elements estan grafiats al plànol d’ordenació 0.4 i
recollits a les normes urbanístiques del POUM
En l'apartat del document de planejament referent al patrimoni (A.4.5) cal introduir
el patrimoni arqueològic.
Introduïda la carta paleontològica i arqueològica de la Cerdanya
En relació al patrimoni arqueològic, cal identificar els elements mitjançant un
catàleg amb fitxa individualitzada i identificació als plànols d'ordenació. En totes les
fitxes a més de la informació descriptiva hi ha d'haver un mapa de situació del
jaciment, en el que s'especifiqui l'àmbit ocupat per aquest.
Realitzat, les fitxes del catàleg tenen aquests camps d’informació
En les fitxes del catàleg cal fer constar el nivell de protecció del jaciment. Cal tenir
present la protecció de les pintures rupestres de la vall d'Ingla.
Realitzat, incorporats al catàleg
En la normativa del catàleg caldria afegir un apartat específic d'enunciat i protecció
del patrimoni arqueòlògic que tingués en consideració el text següent:
Jaciments arqueològic. Es tracta de zones on s'han produït troballes aillades o
superftcials, que no proporcionen suficient informació per situar el possible
jaciment o les que mitjançant excavacions arqueològiques han posat de manifest
la presència de restes o estructures arqueològiques. En aquestes zones,
prèviament a la concessió de qualsevol llicència, s'hauria de realitzar sondeigs i
prospeccions arqueològiques, d'acord amb la legislació vigent, per tal de
confirmar l'existència del jaciment.
Definició i delimitació. Les zones on s'han produil troballes arqueològiques
superficials o en excavacions arqueològiques són considerats jaciments
arqueològics, els quals són objecte de protecció. L'emplaçament i la delimitació
dels jaciments s'assenyala en els plànols generals i en les fitxes del catàleg. El
coneixement dé l'existència de restes arqueològiques o paleontològiques en
altres punts del terme municipal determinarà la protecció de l'àrea on es troben
ubicades les restes, aplicant-se la ' regulació d'aquesta àrea.
Condicions de protecció. En els jaciments arqueològics s'assenyalarà un àmbit de
protecció de 50 metres al voltant de la zona assenyalada en els plànols generals i
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en les fitxes del catàleg. Quan se sol·liciti una llicència d'obres que pugui afectar
qualsevol dels jaciments inclosos en el catàleg, caldrà informar al Departament
de Cultura i requerir al propietari perquè presenti un estudi de la incidència que
les obres poden tenir en les restes arqueològiques, elaborat per un professional
especialitzat en el tema. En els jaciments en llocs amb usos agrícoles i forestals,
es permet la seva continuïtat sempre que no afectin les restes arqueològiques.
No es permeten els moviments de terres, la realització de pous, extraccions o
perforacions.
Realitzat, incorporat a l’Article 177.2.3. de la normativa del POUM
S'han d'incorporar totes les creus de terme i escuts mobiliaris que tenen
consideració de BCIN segons el Decret 571/1963, de 14 de març.
Realitzat, a l’article 178.3.4 de la normativa del POUM s’ha incorporat la Creu
de Talló
El POUM haurà de tenir en compte i regular de manera adequada les masies,
cabanes i refugis existents dins del Parc natural del Cadí-Moixeró. Caldrà referirse
a aspectes tals com les possibilitats de reconstrucció, els materials a utilizar en els
revestiments exteriors, els accessos, els serveis ... ).
Integra el Pla Especial de Masies en sòl no urbanitzable aprovat
definitivament definitiva per la CTULL en data 18 de maig de 2006, a l’article
153
Cal que les normes urbanístiques del POUM estableixin que les actuacions que es
prevegin sobre l'espai fluvial (per exemple, mesures correctores de la inundabilitat)
hauran de fer-se d'acord amb els "Criteris d'intervenció dels espais fluvials. ACA,
març 2002" i les "Directrius de planificació i gestió de l'espai fluvial. ACA, 2007',
redactats per l'ACA i publicats a la seva página web.
Realitzat, incorporat a l’article 80.8 de la normativa del POUM
El document de planejament qualificarà com a sistema hidrogràfic les lleres
públiques del municipi. Aquestes lleres de domini públic no computaran a efectes
del repartiment de càrregues i beneficis.
Realitzat. Incorporat a l’article 77 de la normativa del POUM
La regulació normativa del sistema hidrogràfic incorporarà les determinacions
següents:
a. Les lleres de domini privat s'ajustaran al que estableix l'article 5 del Text
refós de la Llei d'aigües.
b. D'acord l'article 6 del Reglament del domini públic hidràulic (RD 849/1986 ),
els marges de les lleres estaran subjectes, en tota la seva extensió
longitudinal.
- a una zona de servitud de 5 m d'amplada per a ús públic que es
regula al RDPH.
- a una zona de policia de 100 m d'amplada a la qual es condicionarà
l'ús del sòl i de les activitats que es desenvolupin.
Realitzat, incorporat a l’article 77.3. de la normativa
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c. La zona de servitud tindrà les finalitats establertes a l'article 7.1 del RDPH,
modificat pel RD 9/2008, d'11 de gener, i ha de quedar lliure de qualsevol
construcció i edificació i ser apta i practicable en tot moment. Qualsevol
actuació en la zona de servitud (5 m) haurà d'adequar-se a l'article 7.2 del
RDPH. Les autoritzacions per a la plantació d'espècies autòctones en
aquesta zona requerirà l'autorització de l'organisme de conca.
Realitzat. Incorporat a la normativa del POUM, article 77.4
d. Per poder realitzar obres en la zona de policia de lleres, cal disposar de la
corresponent autorització prèvia de l'organisme de conca, a menys que el
corresponent POUM o altres figures d'ordenament urbanístic o plans
d'obres de l'Administració haguessin estat informats per l'organisme de
conca i haguessin recollit les oportunes previsions formulades a l'efecte
(art. 78.1 RDPH). En tot cas s'estarà al previst als articles 52 a 54, 78 i 79
del RDPH.
Realitzat. Incorporat a la normativa del POUM, article 80.4.
e. Totes les obres que s'hagin de realitzar en zona de domini públic hidràulic
caldrà que obtinguin autorització expressa i prèvia de la CHE.
Realitzat. Incorporat a la normativa del POUM, article 80.6.
f.

En referència a les obres de pas (ponts, viaductes, obres de drenatge
menors, obres de fàbrica en camins rurals, i les seves modificacions, guals
... ) i encreuaments de conduccions o serveis sota lleres, caldrà tenir en
compte el document tècnic redactat per l'ACA "Guia tècnica.
Recomanacions tècniques per al disseny d'infraestructures que
interfereixen amb l'espai fluviaf'. El punt 6 del RD 9/2008 defineix les
"zones inundables".
Realitzat. Incorporat a la normativa del POUM, article 80.20.
Els càlculs hidrològics i hidràulics es determinaran seguint el document
tècnic Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis
d'inundabilitat d'àmbit local, aprovat per l'ACA.
Realitzat. Incorporat a la normativa del POUM, article 80.21.

En el cas que l'anàlisi de la capacitat d'abastament de l'ISA posi de manifest
problemàtiques en l'abastament caldrà definir alternatives viables.
Realitzat. L’article 171.1 de la normativa del POUM defineix requeriments per
a l’abastament en els sectors de sòl urbà no consolidat
Cal incorporar en les normes urbanístiques del POUM les determinacions
següents:
- Tant si el sòl és urbanitzable com si és sòl urbà no consolidat, les
despeses relatives al finançament de les noves infraestructures
d'abastament (o l'ampliació de les existents) corresponen als
propietaris afectats per la nova actuació urbanística.
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Realitzat. Incorporat a l’article 171.2. de la normativa del POUM
- S'ha de preveure i fomentar l'aprofitament de les aigues pluvials,
d'acord amb l'establert als articles 84, 85 i 86 del RDPH
Realitzat. Incorporat a l’article 169.1 de la normativa del POUM
- En matèria de reutilització d'aigües residuals cal complir amb els
articles 272 i 273 del RDPH, 109 del TRLLA (RD 1620/2007, de 7 de
desembre) i els "criteris de reutilització d'aigües regenerades" de l'ACA.
Realitzat. Incorporat a l’article 80.18 de la normativa del POUM
L'agenda i l'avaluació econòmica i financera del planejament han de preveure
l'assumpció dels costos de millora i ampliació del sistema d'abastament en alta.
Les figures de planejament derivat que resolguin la gestió de les seves aigües
residuals mitjançant l'ús del sistema públic de sanejament hauran d'assumir com a
cost d'urbanització els costos d'inversió proporcionals a totes infraestructures del
sistema públic de sanejament a utilitzar. En cas de no ser viable la connexió al
sistema de sanejament públic, el planejament derivat haurà de preveure sistemes
depuratius propis i haurà de fer la reserva de sòl i econòmica corresponent.
La normativa urbanística haurà de contemplar de manera explícita les següents
determinacions, referents al planejament derivat:
a. Necessitat que la xarxa de sanejament sigui separativa: residuals i pluvials.
b. Necessitat d'assegurar una correcta gestió de les aigües residuals, ja sigui
mitjançant EDAR pública o EDAR pròpia.
c. Necessitat que els promotors assumeixin els costos derivats del
sanejament. Avaluació de la possibilitat d'engegar convenis de sanejament
en els termes establerts en el PSARU.
Realitzat, incorporat a l’article 171.3 de la normativa del POUM
Caldrà anar adaptant la situació de sanejament en les zones urbanes consolidades
als criteris que estableix el Reglament dels Serveis Públic de Sanejament, el
PSARU 2005 i el PSARI 2003.
Els usos previstos en el POUM han de resultar compatibles amb l'establert al punt
5 del RD 9/2008 i a l'article 6 i a les disposicions primera i segona del Decret
305/2006 de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
Els articles de les normes urbanístiques corresponents a les diferents figures de
planejament derivat (en sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable) que estiguin
afectades per incorporaran el compliment del punt 5 del RD 9/2008 i a l'article 6 i a
les disposicions primera i segona del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
En el cas dels càmpings existents, es recomana la previsió de plans especials
urbanístics amb l'objectiu de resoldre la situació de risc d'inundabilitat existent.
Realitzat, incorporat a l’article 167 de la normativa del POUM
En el planejament urbanístic s'haurà de diferenciar entre zona fluvial, zona de
sistema hídric i zona inundable. Cadascuna d'aquestes zones s'haurà d'ajustar als
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usos establerts pel RLU. Per a comprovar aquest aspecte s'adjuntarà un plànol
que superposi la qualificació del sòl prevista i l'abast de les diferents avingudes
(Q10, Q100 i Q500) de les lleres estudiades i afectades pel planejament.
Realitzat. Incorporat a l’article 37.2. de la normativa del POUM. Grafiat a O.1, O.2
(4 plànols), O.3.3 (nucli de Bellver); correspon a la Q500 del Segre, la més
restrictiva.
Per minimitzar els efectes de la impermeabilització del sòl sobre l'augment del
volum d'escorrentiu i els cabals punta, caldrà preveure la incorporació en els
respectius projectes d'urbanització de tècniques d'infiltració en el terreny.
Realitzat parcialment. Referències a aquest aspecte en l’article 76.8 de la
normativa del POUM
Cal comptar amb l'informe favorable de l'Institut Geològic de Catalunya.
La regulació del sòl no urbanitzable ha de preveure l'execució de les mesures de
prevenció necessàries per tal de minimitzar el risc d'incendi que es derivi de
l'emplaçament de nous usos i activitats el sòl no urbanitzable.
Realitzat parcialment. Referències a aquest aspecte en els articles 147, 161, 183.6
i 183.7 de la normativa del POUM
El text normatiu del POUM o les corresponents ordenances han d'assegurar pels
edificis d'ús residencial, com a mínim, els objectius de qualitat acústica
corresponents a la zona de sensibilitat acústica moderada B1, per a les zones
urbanitzades existents, i a la zona de sensibilitat acústica alta A4, per a Nous
desenvolupaments urbanístics, d'acord amb les taules següents:

Aquestes zones poden incorporar els valors límit dels usos del sòl d'acord amb la
taula següent:
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Realitzat. L’article 241 de la normativa del POUM incorpora aquests preceptes
El text normatiu del POUM o les corresponents ordenances han d'assegurar, per a
les edificacions sensibles, com ara escoles i hospitals, com a mínim, el compliment
d'uns objectius de qualitat a l'espai interior, d'acord amb la següent taula:

Cal establir en el text normatiu del POUM o les corresponents ordenances la
següent determinació "abans que s'atorguin els permisos i les llicències
corresponents l'ajuntament ha de comprovar que es compleixen les mesures
establertes. Si no se n'acredita el seu compliment, no es pot atorgar el permís o la
llicència corresponent i el procediment administratiu d'atorgament rèsta en suspens
fins que la persona interessada l'acrediti".
El POUM s'haurà d'ajustar a les diferents zones que figuren en el mapa de
protecció envers la contaminació lluminosa elaborat pel DMAH.
Realitzat, incorporat a l’article 243 de la normativa del POUM
La proposta ha de qualificar com a serveis tècnics ambientals el dipòsit controlat de
Bellver de Cerdanya.
Realitzat, incorporat a l’articles 87 a 90 de la normativa del POUM la definició
de la normativa del POUM i considerat el dipósit controlat de Bellver de
Cerdanya com un servei tècnic ambiental. Tanmateix queda integrat als
plànols d’ordenació del SNU.
D'acord amb el text refós de la Llei de residus: "els instruments d'ordenació del
territori i de planejament urbanístic han d'incloure la gestió dels residus que
s'originen en l'àmbit territorial respectiu i establir-ne les prescripcions pertinents,
d'acord amb la naturalesa de l'instrument de planejament de què es tracti i les
determinacions d'aquesta llei. A aquests efectes, el planejament general ha de
contenir les determinacions corresponents dins el sistema d'equipaments o de
serveis tècnics que estableixin les reserves de sòl necessàries per a l'execució de
les instal·lacions de residus previstes, d'acord amb la legislació vigent".
El Títol IX de la normativa del POUM inclou diverses determinacions referents
als residus
En coherència amb l'article 68.9 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, les
determinacions del POUM en sòl no urbanitzable no poden comportar prohibicions
genèriques de la implantació d'activitats destinades a la gestió de residus.
Realitzat. No s’estableix una prohibició genèrica al respecte
1.1.2.

CONCLUSIONS DEL DOCUMENT D’ABAST
L'avanç de planejament concentra els creixements urbanístics en l'àmbit dels nuclis
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de Bellver, Riu de Santa Maria i Talló. Aquest fet es troba justificat pel paper de
Bellver com a nucli principal i l'estratègia de creixement potenciat que li assigna el
PTPAPA, però implica la creació d'un continu urbà que pot alterar les
característiques paisatgístiques dels nuclis i que incideix en la permeabilitat
ecològica del sòl no urbanitzable. Per tant, cal resoldre aquest aspecte atenent
també a la naturalesa dels diferents àmbits afectats i al paper ambiental que els hi
assigna el planejament de rang superior.
El document preveu la desclassificació de bona part del sòl urbà previst pel
planejament vigent en el nucli de Pedra, la urbanització del qual és problemàtica
tant des d'una perspectiva paisatgística com ambiental. Aquesta proposta es
valora molt positivament, si bé es considera necessari buscar alternatives en sòl de
protecció preventiva per al trasllat de l'aprofitament que es deriva d'aquesta
desclassificació.
Pel que fa als riscos ambientals, la morfologia abrupta d'alguns indrets del municipi
i la xarxa hidrogràfica del municipi comporten l'existència de risc geològic i
d'inundabilitat que cal avaluar en detall, amb la participació dels organismes
compètents en la matèria.
Finalment, atès que ens trobem en un territori caracteritzat per una elevada
estacionalitat poblacional, és molt important resoldre adequadament els aspectes
relacionats amb l'abastament i sanejament d'aigua, amb especial atenció al
dimensionat de les infraestructures.
Per altra banda, cal comentar que el document de referència demana el càlcul d’una sèrie
d’indicadors, que s’han incorporat a l’apartat 6.3.1. del present Estudi Ambiental Estratègic
1.6. AL·LEGACIONS REBUDES
En el període de informació pública de l’avanç de pla es van presentar 43 suggeriments.
En els quadres incorporats a l’apartat 7.5. de la memòria urbanística es detalla la localització dels
suggeriments (nuclis i àmbits territorials) i la intenció dels suggeriments en grans blocs.
La major part dels suggeriments proposen canviar la classificació de sòl no urbanitzable a sòl
urbanitzable i principalment en àmbits dels nuclis de Bellver, Talló, Pi i Olià. No va existir cap
al·legació de caire purament ambiental, totes estaven destinades a aspectes de resolució
urbanística i per tant no es realitza aquí

2

OBJECTIUS DEL POUM DE BELLVER DE CERDANYA

2.1. ANTECEDENTS
El Consell Comarcal de la Cerdanya, actuant per delegació dels 16 municipis que formaven, en un
inici, l’àmbit del Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal (POUPM) de la Cerdanya, va encarregar
els treballs de redacció d’aquest Pla d’urbanisme en data 14 d’octubre de 2005. En el moment
d’iniciar la participació ciutadana el POUPM encara es trobava en una fase inicial.
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Al llarg de l’any 2008 es va produir la segregació del POUPM dels municipis d’Alp, Isòvol, Bellver
de Cerdanya i de Llívia. En aquest sentit, l’ajuntament de Bellver de Cerdanya va decidir realitzar la
tramitació individualitzada del seu POUM.
L’acord de govern GOV/78/2006, de 25 de juliol, aprovà definitivament el Pla territorial parcial de
l’Alt Pirineu i Aran (en endavant PTPAPA), elaborat per la Secretaria per a la Planificació Territorial
a través del Programa de Planejament Territorial del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques.
El PTPAPA preveia l’elaboració de Plans Directors Urbanístics (PDU) específics d’abast comarcal
ateses les característiques socio-econòmiques, culturals i paisatgístiques d’aquest territori, entre
ells el de la Cerdanya, per puntualitzar, concretar i acotar la dimensió comarcal de les propostes
del PTPAPA, difícilment abordables des de l’escala del planejament superior, aportant directrius i
mesures d’aplicació a les revisions dels planejaments vigents als municipis de la comarca.
L’1 d'agost de 2008, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques aprovà definitivament el
Pla director urbanístic de la Cerdanya, formulat per la Secretaria per a la Planificació Territorial del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques amb el concurs de la Universitat Politècnica
de Catalunya i tramitat per la Comissió d’Urbanisme de Catalunya.
El novembre de 2010 entra en vigor el Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya.
Des de l’any 2008 en que es segrega el municipi de Bellver de Cerdanya de la tramitació del
POUPM de la Cerdanya i fins l’any 2011 es porta a terme un treball de seguiment pormenoritzat de
l’actuació urbanística. A l’any 2011, i d’acord amb comunicació amb la Direcció General
d’Urbanisme es retoma la redacció del POUM de Bellver amb la condició de començar la tramitació
del POUM des de la fase d’Avanç de Pla.
En data 9 d’agost de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, en sessió extraordinària,
aprova el Programa de Participació Ciutadana i el document d’Avanç de planejament del nou
POUM de Bellver de Cerdanya. Aquests documents seran exposats fins al dia 1 d’octubre de 2012.
2.2. ABAST DEL POUM i OBJECTIUS
A continuación s’expliquen els objectius que planteja la memoria urbanística pel POUM.

2.2.1. OBJECTIUS D’ESTRUCTURA SOCIAL I ECONÒMICA
POBLACIÓ
Fixar població en el territori: augmentar la població resident
ESTRUCTURA SOCIAL
Assolir la massa crítica suficient per conformar un teixit associatiu fort ni per consolidar un
sentiment de pertinença a un àmbit superior comú que afavoreixi l’autoorganització.
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SERVEIS
Patró diferenciat, més basat a fer accessibles els serveis que a portar-los a tot arreu
DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA
SECTOR PRIMARI
La promoció d’un model econòmic integrat en el qual els tres sectors s’ajudin i es complementin és
essencial per a la sostenibilitat del model i, juntament amb l’aposta per la qualitat i el valor
diferencial, és l’objectiu primer.
SECTOR SECUNDARI INTEGRAT
Impulsar un sector industrial de baix impacte ambiental i paisatgístic i interrelacionat amb els altres
sectors econòmics
TURISME
La consolidació i desenvolupament, com a activitat econòmica destacada, d’un turisme menys
fonamentat en la construcció, la segona residència i el consum de sòl, un turisme poc sostenible i
que pot acabar amb el recurs turístic mateix. Semblaria més eficient basar el model turístic del futur
en la creació i explotació de veritable producte turístic, el més multiestacional possible, i en l’aposta
per un allotjament col·lectiu econòmicament més rendible, un model que es pot demostrar que
genera més llocs de treball, fixa més població i és territorialment més sostenible. En síntesi: es
tracta de poder viure de les rendes del turisme i no de les plusvàlues del sòl

2.2.2. OBJECTIUS TERRITORIALS
−

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

−

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

La delimitació del sòl no urbanitzable convencional, aquell que es regeix per la
legislació urbanística i on és desitjable que es concentrin les actuacions admissibles en
sòl no urbanitzable.

−

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

−

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

−

L’establiment de normes generals relatives a les edificacions i instal·lacions en sòl no
urbanitzable i, en general, a la transformació del sòl en els paisatges rurals.

2.2.3. OBJECTIUS EN MATÈRIA D’ASSENTAMENTS
−

Una aposta clara perquè els nuclis creixin i atenyin una massa crítica suficient per al
desenvolupament adequat del conjunt i per a la prestació de serveis.

−

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

−

La proposta de canvis d’ús i de reforma interior per a aquelles àrees urbanes que han
exhaurit o estan en vies d’exhaurir les disponibilitats de sòl adequat per a l’extensió de
la urbanització, però que per la seva significació i localització poden millorar el seu
paper com a àrees urbanes en l’estructura territorial.

−

La millora urbana i compleció d’aquells nuclis que, per la seva petita dimensió, no
tenen capacitat per a estructurar extensions urbanes o que no disposen de sòl
físicament apte per a la urbanització o que tenen un molt baix nivell d’accessibilitat.

−

El manteniment en règim de sòl no urbanitzable
d’edificacions de caràcter rural dispers.

de aquelles agrupacions

2.2.4. OBJECTIUS DE MOBILITAT
Les determinacions s’adrecen a la consecució dels objectius generals següents:
Millorar la interconnexió amb la resta de la comarca
Augmentar la cohesió interna
Les principals determinacions que estableix el POUM són:
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Vincular l’accessibilitat als usos del sòl
Definir les condicions dels elements d’infraestructura que siguin significatius per al
desenvolupament territorial.
Establir espais de reserva
Articular el marc legal i els instruments de gestió per a garantir la seva preservació
de la xarxa de camins davant el desenvolupament urbanístic i la implantació de
noves infraestructures i la seva posada en valor.
Fomentar les infraestructures de telecomunicacions. En tots els condicionaments i
nous traçats viaris que el POUM proposa, s’haurà d’internalitzar dins l’obra pública
la instal·lació dels prismes i conductes necessaris perquè es pugui passar, quan
escaigui, el cablat de fibra òptica.
Per als projectes d’implantació de noves infraestructures o d’ampliació de les existents
s’observaran, amb caràcter general, la condició de minimitzar:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

La intrusió visual com a elements negatius en el paisatge.

2.3. OBJECTIUS DEL PLA EN EL PROCÉS D’AVALUACIÓ AMBIENTAL
2.3.1. MARC NORMATIU DE REFERÈNCIA
El marc de referència bàsic en termes ambientals a nivell de la Unió Europea ve establert pel “VIè
Programa de medi ambient de la Unió Europea” que estableix 4 àrees d’actuació prioritària:
• Intentar resoldre el canvi climàtic
• Protegir i restaurar el funcionament dels sistemes naturals i aturar la pèrdua de biodiversitat en
la Unió Europea i al món i protegir els sòls contra l’erosió i la contaminació.
•

Aconseguir prou nivell de qualitat ambiental perquè les concentracions de contaminants
d’origen humà, inclosos diferents tipus de radiació, no comportin efectes ni riscs significatius
sobre la salut humana; política centrada en el principi de precaució i de prevenció de riscs.
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Aconseguir que el consum de recursos renovables i no renovables no superi la capacitat de
càrrega del medi ambient; dissociar el consum de recursos i el creixement econòmic
mitjançant un augment notable de l’eficiència dels recursos, la desmaterialització de
l’economia i la prevenció de la generació de residus.

El planejament analitzat té diferent capacitat d’incidència en cadascuna d’aquestes àrees, i es
poden referenciar com a objectius ambientals generals a tenir en referència els següents:
•
•
•

Garantir el bon funcionament dels sistemes naturals
Garantir la preservació i diversitat dels hàbitats naturals.
Potenciar un desenvolupament urbanístic sostenible en les diverses vessants (territori, vectors
ambientals, mobilitat,...).

Tot seguit relacionarem les obligacions que el planejament analitzat té en els diversos àmbits en
què te capacitat d’incidència, intentant apuntar els diversos nivells –europeu, estatal, autonòmic o
municipal- en què es recullen aquestes obligacions.
 Obligacions en matèria de biodiversitat
L’Estratègia de la Unió Europea per a la biodiversitat o l’Estratègia espanyola per a la conservació
de la biodiversitat, basats en els principis rectors de la lluita global contra la pèrdua de la diversitat
biològica estan recollits, concretats i adequats a la situació i les especificitats pròpies de Catalunya
en la documentació de l’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat
biològica elaborada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
amb la col·laboració de la Institució Catalana d’Història Natural. La proposta que vol ser d’aplicació
al conjunt de la matriu territorial (concepte recollit en la proposta del sistema d’espais oberts del Pla
Territorial Parcial que li correspon) i no només als espais naturals protegits i pretén integrar les
consideracions en matèria de biodiversitat al conjunt de les polítiques de desenvolupament
territorial i econòmic.
Del contingut l’Estratègia Catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica,
els objectius on el planejament analitzat pot incidir-hi en positiu o negatiu, amb major o menor grau
són els següents:
•
•
•

La integració dels condicionaments de la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica
en el planejament urbanístic i territorial.
Garantir la permeabilitat ecològica del territori per tal de facilitar o no alterar significativament
els processos de desplaçament i dispersió de les espècies; garantir les connexions
biològiques en el conjunt global del territori.
Mantenir (i potenciar) globalment la conservació dels tipus d’hàbitats, amb especial atenció als
endèmics, rars o amenaçats.

De fet l’objectiu estratègic numero 8 de l’eix estratègic 3 de l’Estratègia Catalana per a la
conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica es titula “Assolir un model territorial sostenible
que faci compatibles el desenvolupament econòmic, la millora de la qualitat de vida i del medi
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ambient i la conservació de la diversitat biològica en tots els nivells de planejament i per a totes les
zones del territori”. Aquest objectiu estratègic es concreta en els dos objectius operatius següents:
•
•

Objectiu 8.1: incorporar en la planificació i l’ordenació del territori els objectius i normativa que
garanteixin l’ús sostenible dels recursos naturals i la conservació de la diversitat biològica.
Objectiu 8.2: incorporar en el planejament i en la gestió urbanística que es deriva de la
legislació urbanística catalana, els objectius, normativa i instruments que garanteixin l’ús
sostenible dels recursos naturals i la conservació de la diversitat biològica.

Altres disposicions i normatives estatals i autonòmiques que cal tenir presents en aquest punt
sobre biodiversitat són, sense detriment d’altres que no estiguin llistades, les següents:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Llei 12/1985 d’Espais Naturals, incloent plans derivats com el Pla d’Espais d’Interès Natural i
l’Inventari de Zones Humides de Catalunya i l’Inventari de geòtops i geozones.
Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local
El Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural
Llei 6/1998 Forestal de Catalunya
Llei 43/2003 forestal (estatal) de 21 de novembre
Llei d’Aigües Estatal (Ley 29/1985) i el seu reglament de desenvolupament
Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE del Consell d’Europa, de 21 de maig de 1992)
Directiva Aus (Directiva del Consell de 2 d’abril de 1979, 79/409/CEE)
Llei de Protecció dels Animals (Llei 22/2003 de 4 de juliol, DOGC nº3926, de 16-7-2003)
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, de protecció dels animals
Normativa del Pla Territorial Metropolità de Barcelona
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas
Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Estratégico del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Ordre de 5 de novembre de 1984, de la Generalitat de Catalunya, de protecció de plantes de
la flora autòctona de Catalunya (DOGC nº493, de 12-12-84) i Decret 214/1987 de 9 de juny
sobre declaració d’arbres monumentals, i ordres posteriors de declaració d’arbres
monumentals
l’Acord de Gov 112/2006, de 5 de setembre, pel qual s’aprova la Xarxa Natura 2000 a
Catalunya
Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les
lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais
naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés al medi natural i de la Llei 4/2004, relativa al procés
d’adequació de les activitats d’incidència ambiental.
Resolució MAH/534/2005, d’1 de març, pel qual es fa públic l’Acord de Govern de 8 de febrer
de 2005, pel qual es designen com a zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA), alguns
dels espais proposats a la Xarxa Natura 2000 com a llocs d’importància comunitària
Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Tossals d’Isòvol i Olopte aprovat
definitivament el 24 de desembre de 1996
Decret 172/2008, de creació del Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya
ACORD GOV/176/2013, de 17 de desembre, pel qual es declaren les zones especials de
conservació de la regió biogeogràfica alpina, integrants de la xarxa Natura 2000, i se n'aprova
l'instrument de gestió.
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 Obligacions en matèria d’aigua
En matèria d’aigua, és la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre
de 2000, la Directiva Marc de l’Aigua (DMA), per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació
en l’àmbit de la política d’aigües, la que marca els objectius ambientals on el planejament territorial
pot tenir incidència i que són, especialment els següents:
• Prevenir el deteriorament addicional i protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i dels
ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes aquàtics.
• Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels recursos hídrics
disponibles.
• Protegir i millorar el medi aquàtic.
• Reduir de forma significativa la contaminació de les aigües subterrànies i evitar noves
contaminacions.
• Contribuir a pal·liar els efectes de les inundacions i les sequeres.
• Protegir les aigües territorials.
Altres disposicions i normatives estatals i autonòmiques que cal tenir presents en aquest punt
sobre el cicle de l’aigua són, sense detriment d’altres que no estiguin llistades, les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Text Refós de Llei d’Aigües Estatal (Ley 29/1985) i el seu reglament de desenvolupament
(domini públic hidràulic)
Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT)
PSARU i PSARI (Pla de Sanejament d’Aigües Residuals i Industrials, respectivament)
Normatives sobre abocaments de l’Agència Catalana de l’Aigua
Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i
d'ecoeficiència en els edificis.
Codi Tècnic de l’Edificació
Decret 171/2014 d’aprovació del Pla de Gestió del Districte de Conca fluvial de Catalunya,
aprovat el 23 de desembre de 2014
Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir,
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del
Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro

 Obligacions en matèria de medi ambient atmosfèric
La Directiva 96/62/CE del Consell, de 27 de setembre de 1996, sobre avaluació i gestió de la
qualitat de l’aire ambient té com a objectiu general definir els principis bàsics d’una estratègia
comuna dirigida a: definir i establir els objectius de qualitat de l’aire ambient a la Comunitat per
evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i per al medi ambient en el seu
conjunt; per avaluar, basant-se en mètodes i criteris comuns, la qualitat de l’aire ambient als estats
membres; per disposar adequadament sobre la qualitat de l’aire ambient i procurar que el públic
tingui coneixement de la mateixa, entre d’altres coses amb llindars d’alerta; i, finalment, per
mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan sigui necessari.
Entre els objectius de la Directiva sobre els quals el planejament territorial i urbanístic sembla tenir
major capacitat d’incidència, en positiu o en negatiu, són els següents:
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Evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i pel medi ambient de la
contaminació de l’aire.
Mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan sigui necessari.

Altres informacions, normatives i disposicions que cal apuntar en aquest punt sobre el medi
ambient atmosfèric són, sense detriment d’altres que no estiguin llistades, les següents:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori als contaminants atmosfèrics de la Generalitat
de Catalunya
Informació proporcionada per la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació
Atmosfèrica a Catalunya
Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002 i se
n’adapten els annexos
Ordenança de sorolls i vibracions de Malgrat de Mar, aprovada definitivament el 6-4-2006 i
publicada en el BOP de 22-5-2006, i la modificació aprovada definitivament el 30-5-2012,
publicada en el BOP d’11-6-2012; així com la modificació aprovada definitivament el 7-5-2013,
publicada en el BOP de 17-6-2013, que inclou el Mapa de Capacitat Acústica del Municipi
Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i
reglament 82/2005 que la desenvolupa.
Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001
Recomanació del Consell de la Unió Europea de 12 de juliol de 1999 relativa a l’exposició del
públic en general a camps electromagnètics
Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas
Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil
i altres instal·lacions de radiocomunicació
Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel quaul s’aprova el Reglament d’eficiència
energètica en instal·lacions d’enllumenat
exterior i les seves Instruccions tècniques
complementàries EA-01 a EA-07.
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió dels residus
Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició d’amiant
Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire
Codi Tècnic de l’Edificació

 Obligacions en matèria de sòl
No es té constància de cap document amb implicacions legals ni cap estratègia aprovada sobre el
sòl, si bé en base a l’existència d’una Comunicació de la Comissió al Consell, el Parlament
Europeu, el Comitè econòmic i social i el Comitè de les regions (COM/2002/0179) titulada “Cap a
una estratègia temàtica per a la protecció del sòl”, es detecta determinats objectius sobre els quals
el planejament territorial i urbanístic podria tenir capacitat d’incidència, en positiu o en negatiu, i
que són els següents:
• Protegir el sòl dels processos de degradació: erosió, desertificació, pèrdua de matèria
orgànica, contaminació, segellat, compactació, reducció de la seva biodiversitat, salinització i
inundació i esllavissament.
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Gestionar de forma sostenible els recursos del sòl.
Aplicar restriccions a les zones amb problemes relacionats amb l’erosió, la salinització, les
inundacions i l’esllavissament de terres.
Protegir les terres dotades d’un valor primordial des del punt de vista agrari.

Aquesta comunicació destaca a més el paper de protecció dels recursos edàfics, que pot tenir
l’ordenació del territori, fent que en les decisions relatives a l’ús del sòl es tinguin en compte les
seves característiques.
• Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats potencialment
contaminants del sòl i els criteris i estàndars per a la declaració de sòls contaminats.
 Obligacions en matèria de canvi climàtic
Existeixen, en aquesta matèria, nombrosos convenis i protocols internacionals i europeus entre els
quals el Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, el Protocol de Kyoto per al
citat conveni o l’Estratègia europea sobre el canvi climàtic que marquen els objectius en la lluita
contra el canvi climàtic i en la prevenció dels seus efectes adversos. També el Llibre Blanc del
Transport i els Principis per al Desenvolupament Sostenible del Consell d’Europa fan èmfasi en la
importància del reequilibri dels modes de transport per a un desenvolupament més sostenible. A
nivell de la Unió Europea destaca l’Estratègia en l’horitzó 2013-2020.
En base a l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic promoguda pel Govern de la
Generalitat de Catalunya i el Pla Marc de Mitigació del Canvi Climàtic 2013-2020.
Internacional
• Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Objectiu: l’estabilització de les
concentracions de gasos amb efecte d’hivernacle a l’atmosfera a un nivell que eviti
interferències antropogèniques perilloses en el sistema climàtic
•

Protocol de Kyoto – Objectiu: 38 països industrialitzats es van comprometre a assolir una
reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle d’un 5,2% per al període 2008-2012 respecte
dels nivells del ‘any 1990.
Comunitari
• 29/04/1998, la Comunitat Europea va signar el Protocol de Kyoto a Nova York, i
posteriorment, el 31-5-2002, tots els estats membres de la Unió Europea van ratificar el
Protocol de Kyoto i es van comprometre a rebaixar un 8% el nivell d’emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle entre els anys 2008 i 2012, segons els gasos emesos l’any base
(1990)
•

Directiva 2003/87/CE per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissió de
gasos amb efecte d’hivernacle.

•

Paquet legislatiu energia i clima: conté mesures per lluitar contra el canvi climàtic i
promoure les energies renovables. Entre elles, estableix els esforços que haurà de fer cada
estat membre per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en sectors com el
transport, agricultura o residus.

•

03/10/2010 Estratègia Europa 2020. Una estratègia per un creixement intel·ligent,
sostenible i integrador. Un dels objectius és aconseguir la fita “20/20/20” en matèria de
clima i energia

•

COM 147/4 (2009). Llibre Blanc d’Adaptació al Canvi Climàtic

•

Estratègia Europea 2030, objectius 40/40/40
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Estatal
•

Ratificació d’Espanya del Protocol de Kyoto. Objectiu: assumir el compromís de limitar les
emissions a un creixement del 15% respecte de l’any 1990 per al període 2008-2012

•

Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta 2007-2012-2020

•

Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de
gasos amb efecte d’hivernacle

• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC).
Catalana
•
•
•
•
•

Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012
Pla Energia i Canvi Climàtic 2012-2020
Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020
Estratègia pel desenvolupament sostenible de Catalunya 2026
Segon Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

 Obligacions en matèria de paisatge
El Conveni europeu del paisatge té com a objectius el foment de la protecció, la gestió i la
planificació del paisatge, i l’organització a escala europea en qüestions paisatgístiques.
A Catalunya la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge (i el
Reglament que la desenvolupa), promou el reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del
paisatge per tal d’harmonitzar la preservació dels seus valors patrimonials, culturals i econòmics
amb un desenvolupament sostenible com a dret dels ciutadans a viure en un entorn culturalment
significatiu. Els objectius que es deriven del principis d’actuació de la llei que poden ser integrats
com a tals al planejament urbanístic, són els següents:
•
•
•
•

Protegir, gestionar i planificar el paisatge per millorar-lo i/o preservar-lo.
La consideració dels efectes sobre el paisatge de qualsevol actuació d’ordenació i gestió del
territori i de l’edificació.
Integrar el paisatge com a instrument d’anàlisi, diagnòstic i presa de decisions en el
planejament.
Mantenir tant els hàbitats i la biodiversitat com els paisatges semi naturals.

Altres disposicions i normatives estatals i autonòmiques que cal tenir presents en aquest punt
sobre paisatge són, sense detriment d’altres que no estiguin llistades, les següents:
• Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de
protecció, gestió i ordenació del paisatge i es regulen els estudis i informes d'impacte i
integració paisatgística.
• Catàlegs i disposicions corresponents de paisatge del Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu
• Pla de paisatge transfronterer de la Cerdanya
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2.3.2. OBJECTIUS AMBIENTALS
A continuació s’exposen els principis, objectius i criteris ambientals adoptats per l’esperit que
regeix la modificació puntual del POUM en el context d’un desenvolupament urbanístic sostenible
del mateix i l’acompliment dels principis pel sòl no urbanitzable marcats pel POUM així com el Pla
Territorial de l’Alt Pirineu i Aran. La integració d’aquests principis, objectius i criteris per part de la
documentació urbanística, i la seva consideració des de l'inici del procés de planejament, és clau
per a garantir la implementació de mesures efectives en pro de la sostenibilitat en el context
urbanístic i de planejament proposat.
Els principis, objectius i criteris que s’exposen a continuació es fonamenten en el convenciment de
l’equip tècnic redactor del POUM i dels promotors, el contingut i disposicions de la normativa de
planificació urbanístic i territorial, i les disposicions normatives vigents (municipals, autonòmiques,
estatals i europees- de caràcter ambiental amb incidència sobre l’urbanisme i el planejament). Així
doncs, en aquest apartat s’aporta un llistat d’aquestes principals disposicions, que complementaran
l’apartat de normes urbanístiques que formaran part de la documentació del propi POUM.
Els àmbits sobre els quals es defineixen els principis, objectius i criteris ambientals a tenir en
compte en el planejament del sector són els 7 següents, jerarquitzada en funció del seu grau
d’importància relativa (art. 70.a) 3r) RLUC):
1. Preservar la biodiversitat territorial, la permeabilitat ecològica i el patrimoni natural de
l’àmbit d’actuació
2. Conservar i millorar el paisatge
3. Conservar, recuperar i promoure el patrimoni cultural i etnològic, així com els valors
paisatgístics de l’àrea d’estudi
4. Evitar l’ocupació innecessària del sòl i racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model territorial
eficient i adaptat als condicionants i riscos ambientals existents
5. Compatibilitzar el planejament amb el cicle de l'aigua
6. Promoure l’eficiència energètica, la prevenció de la contaminació atmosfèrica, acústica i
lumínica, i una gestió adequada dels residus
7. Minimitzar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle vinculades al Pla i preveure
mesures per reduir la vulnerabilitat als efectes del canvi climàtic
1.
Preservar la Biodiversitat territorial, la permeabilitat ecològica i el patrimoni natural
de l’àmbit d’actuació







Acomplir l’instrument de gestió de les ZEC amb territori dins el municipi
Minimitzar les afeccions a hàbitats d’interès comunitari
Minimitzar les afeccions a espècies de flora i fauna amenaçada, vulnerable i/o d’interès
Millorar les possibilitats de conservació dels hàbitats de caràcter antròpic principals (conreus,
prats de dall, marges arbrats...)
Protegir la connectivitat territorial dels sistemes naturals
Ordenar i regular 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

2. Conservar i millorar el paisatge
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En aquest apartat, s’han seleccionat els objectius de qualitat paisatgística derivades de les unitats
U-12 i U-13 del catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran aplicables al muncipi de Bellver, i els
objectius de qualitat paisatgística del Pla de Paisatge Transfronterer de la Cerdanya
Objectius de qualitat paisatgística del Pla de Paisatge Transfronterer de la Cerdanya
1. Potenciar els espais agrícoles i el patrimoni associat com a element fonamental per a la
conservació i la gestió del paisatge cerdà (injectant-hi millores, innovació i recerca) i promoure
productes de qualitat com a element distintiu del territori.
2. Promoure 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.
3. Integrar i millorar la imatge de les zones d’activitat econòmica i de les infraestructures turístiques
i comercials de la Cerdanya.
4. Preservar i posar en valor els paisatges naturals, tot fent compatible la seva funció ecològica
amb l’aprofitament i el gaudi per part de la societat.
5. Potenciar la llegibilitat i la nitidesa del paisatge de la Cerdanya, la qualitat dels seus fons
escènics i fites visuals, així com de les principals panoràmiques des de les carreteres, els itineraris
paisatgístics i els punts d’observació.
6. Posar en valor el patrimoni construït i afavorir el sentiment de pertinença al paisatge de la
Cerdanya per part de les administracions, els actors i la població.
Objectius de qualitat paisatgística de la Unitat de Paisatge 12 Cadí
12.1 Uns paisatges del Parc Natural del Cadí-Moixeró que s’integrin amb els paisatges dels pobles
que queden als seus marges.
12.2 Uns paisatges a les ribes del riu Segre que conservin els trets d’identitat que els hi són
característics, com els pobles dalt de promontoris, nuclis riberencs amb prats de dall i espais
agrícoles abandonats de gran interès o el bosc de ribera. Però també que mirin d’integrar tots
aquells elements moderns que els doten de funcionalitat però que sovint generen un gran impacte:
carretera N-260, minicentrals hidroelèctriques, antenes i repetidors, línies elèctriques, serveis i
equipaments turístics.
12.3 Uns fons escènics de muralla rocosa del Cadí i uns relleus de paret calcària lliures
d’alteracions visuals i sense elements que en distorsionin el seu perfil.
12.4 Uns paisatges conformats per nombroses ermites, restaurades i mantingudes com a peces de
valor cultural vinculades al paisatge del Cadí.
12.5 Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i permetin
descubrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges del Cadí.
12.6 Uns nuclis urbans que conservin tot el seu caràcter de fites visuals, el seu perfil característic i
el valor simbòlic i històric.
Objectius de qualitat paisatgística de la unitat 13 Plana Cerdana
13.1 Uns paisatges de la plana cerdana que mantinguin l’agricultura com a principal ús del sòl,
enfront a d’altres usos que transformen el territori sense gairebé cap criteri d’integració en el
paisatge agrari.
13.3 Uns paisatges de les obagues amb especial contenció del creixement de la massa forestal, a
través de l’obertura de clarianes per a la pastura i el lleure, i amb una gestió forestal encarada a la
plurifuncionalitat del bosc, incloent les masses forestals dins els límits del Parc Natural del CadíMoixeró i destacant l’avetosa de Riu i els extensos boscos de pi negre de Guils.
13.4 Uns paisatges de la solana que recuperin, en la mesura del possible, el patrimoni històric dels
recs, camins i altres estructures del paisatge que s’estan perdent sota un mantell continu de matolls
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i mantinguin les característiques del perfil urbà de pobles compactes a mitja vessant com
Talltendre, Ordèn, Éller o Cortàs.
13.5 Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i permetin
descubrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de la Vall Cerdana.
13.6 Un paisatge de la Vall Cerdana amb presència de patrimoni històric (masies, ermites,
esglésies, castells) valoritzat i vinculat amb el seu entorn. Destaquen Santa Maria de Talló, Sant
Julià de Pedra, Santa Cecília de Bolvir, entre altres, a més de les restes del castell de Bellver.
3.
Conservar, recuperar i promoure el patrimoni cultural i etnològic, així com els valors
paisatgístics de l’àrea d’estudi




Protegir el patrimoni cultural, etnològic i arqueològic, definint i regulant convenientment els
entorns de protecció corresponents.
Aconseguir la millor integració paisatgística possible dels nous desenvolupaments urbanístics
equipaments públics, evitant actuacions que suposin una ruptura estrident respecte a les
pautes formals del seu entorn.
Promoure la restauració ambiental i paisatgística d’espais degradats.

4.
Evitar l’ocupació innecessària del sòl i racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model
territorial eficient i adaptat als condicionants i riscos ambientals existents



Desenvolupar de manera racional les previsions del PTPAPA pels nuclis urbans existents al
municipi de Bellver de Cerdanya.
Intervenir “en l’interior” dels 3 teixits urbans preexistents a nivell de millores urbanes,
rehabilitacions i el desenvolupament de solars i espais encara vacants, així com un model
residencial compacte i d’ús més dens, adaptat a les característiques topogràfiques del terreny



Implantació de nous usos alternatius al ús d’habitatge tant al sòl urbà com al sòl urbanitzable.
En aquest sentit cobra vital importància l’ús hoteler a generador d’activitat econòmica
vinculada al sector turístic, desestacionalitzadora, reduint progressivament el pes que l’ús
d’habitatge ha tingut al llarg de les dues darreres dècades basat en un model de segones
residències.



Implantació de tipologies de mitja densitat apostant per un model residencial compacte.



Millora de la implantació d’activitats industrials de Bellver de Cerdanya, com a nucli d’activitat
econòmica



Identificació de les zones amb riscos ambientals, fonamentalment inundabilitat, però també
d’altres com risc electromagnètic associat a infraestructures de transport d’energia elèctrica o
instal·lacions de radiocomunicació, risc d’allaus, amb preservació d’aquestes àrees (o del seu
entorn més immediat d'afecció) com a zones lliures de desenvolupaments urbanístics.
Fixació d’una agenda del pla sobre el desenvolupament de nous sectors residencials i/o
industrials o d’activitats que garanteixi una ocupació del sòl progressiva, racional i sostenible
Preservació dels 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.
Establir actuacions urbanístiques per a millorar la situació urbanística i de gestió de serveis
dels àmbits amb especials problemàtiques o deficiències.
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Ubicació i desenvolupament dels nous equipaments i de les noves zones de serveis
associats/des als nous desenvolupaments de forma estratègica per a potenciar-ne les seves
funcions socials i en el context d'afavoriment d'una major cohesió social



Promoure un desenvolupament sostenible i integrat paisatgísticament i en el territori dels nous
sectors d’activitat hotelera, industrial o de serveis previstos.
Limitació de l’impacte visual de les construccions en el sòl urbantizable d’acord amb criteris de
respecte i d’impacte ambiental front a l’entorn urbà i consolidat.
Restricció màxima d’obertura de nous vials que no siguin estratègics per al deenvolupament
de l’estructura urbana dels nuclis.




5. Compatibilitzar el planejament amb el cicle de l’aigua







Promoure la conservació i millora de la xarxa hidrogràfica i la seva vegetació associada
Garantir la disponibilitat d’aigua i d’altres recursos necessaris per al desenvolupament
sostenible dels equipaments.
Garantir la protecció i la utilització sostenible dels recursos hídrics del subsòl i superficials
Preveure l’adopció de mesures d’estalvi i reutilització d’aigua
Minimitzar la impermeabilització del sòl
Garantir l’òptim tractament i depuració de les aigües residuals generades

6. Promoure l’eficiència energètica, la prevenció de la contaminació atmosfèrica, acústica
i lumínica, i una gestió adequada dels residus
 Fomentar l’ús de fonts d’energia renovables i implementar mesures d’eficiència energètica
 Reduir la contaminació atmosfèrica, lumínica i acústica
 Prevenir i minimitzar els riscos i impactes associats als equipaments futurs (impacte acústic,
lumínic, etc.) tenint en compte els valors ambientals del seu entorn
 Afavorir una gestió sostenible dels residus
a.
Minimitzar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle vinculades al Pla i
preveure mesures per reduir la vulnerabilitat als efectes del canvi climàtic
 Fomentar l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables, així com una mobilitat sostenible,
d’acord amb els objectius esmentats anteriorment.
 Preveure mesures i estratègies d’adaptació al canvi climàtic.

2.4. PLANEJAMENT TERRITORIAL, URBANÍSTIC I SECTORIAL DE REFERÈNCIA
2.4.1. PLANEJAMENT TERRITORIAL
El document del Pla territorial general de Catalunya s’aprova per la Llei 1/1995, de 16 de març. En
aquesta Llei es defineixen els àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials; els sistemes de
proposta com àmbits d’aplicació de les estratègies territorials i l’assoliment del model
d’assentaments així com les estratègies i directrius que emmarquen als futurs plans territorials
parcials i sectorials, entre d’altres.
Els plans parcials territorials són l’instrument encarregat de definir els objectius d’equilibri d’aquesta
part del territori de Catalunya i el marc orientador de les accions que s’hi emprendran, per tal
d’avançar cap a una determinada visió de futur.
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Dels 7 plans parcials territorials existents, 1 és d’aplicació en l’àmbit d’actuació del present Pla
Especial: el Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran.

PLA TERRITORIAL PARCIAL DE L’ALT PIRINEU I ARAN
El Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran el
25 de juliol de 2006 (DOGC - 7/12/2006).
El PTPAPA assignà al municipi de Bellver de Cerdanya diverses estratègies de creixement als
nuclis:
Bellver de Cerdanya i Riu de Santa Maria: estratègia de creixement potenciat.
Polígon industrial de Bellver: estratègia de consolidació.
Baltarga: estratègia de millora i compleció.
Beders: estratègia de consolidació.
Bor: estratègia de millora i compleció.
Cortàs: estratègia de millora i compleció.
Èller: estratègia de millora i compleció.
Farga Vella: sense estratègia.
Nas: estratègia de millora i compleció.
Nèfol: estratègia de millora i compleció (d’acord amb PDUC)
Olià: estratègia de millora i compleció.
Ordén: estratègia de millora i compleció.
Pedra: estratègia de canvi d’ús i reforma.
Pi: estratègia de millora i compleció.
Santa Eugènia: estratègia de millora i compleció.
Santa Magdalena: estratègia de canvi d’ús i reforma.
Tallò: estratègia de millora i compleció.
Talltendre: estratègia de millora i compleció.
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Figura nº3. Determinacions del Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran per l’àmbit d’estudi

Font. Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LA CERDANYA
El Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla Director Urbanístic de la Cerdanya el 31
de juliol de 2008 (DOGC - 18/08/2008).
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Figura nº4. Determinacions del Pla Director Urbanístic de la Cerdanya per l’àmbit d’estudi
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2.4.2. PLANEJAMENT SECTORIAL

XARXA NATURA 2000
Diverses parts del municipi formen part de diverses Zones d’Especial Conservació de la Xarxa
Natura 2000: ES5120026 (Tossa Plana de Lles-Puigpedrós), ES5120022 (Riu Duran), ES5130007
(Riberes de l’Alt Segre) i ES0000018 (Prepirineu Central Català) . ACORD GOV/176/2013, de 17
de desembre, pel qual es declaren les zones especials de conservació de la regió biogeogràfica
alpina, integrants de la xarxa Natura 2000, i se n'aprova l'instrument de gestió. aporta elements
importants (objectius de conservació i mesures de gestió) que han de ser tinguts en consideració
alhora de planificar el desenvolupament urbanístic en el marc del planejament. Els espais inclosos
a la Xarxa Natura 2000 dins el municipi de Bellver de Cerdanya són tractats a l’apartat 3.5. del
present Estudi Ambiental Estratègic.

PARC NATURAL DEL CADÍ MOIXERÓ
El Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Cadí-Moixeró no es troba aprovat
definitivament, per la qual cosa resulta un document orientatiu que pot ser utilitzat com a criteri. Tot
i així, dins els territoris del municipi de Bellver de Cerdanya inclosos al Parc Natural del CadíMoixeró, no existeix cap previsió del POUM de Bellver de Cerdanya que els afecti. Els aspectes
relatius al Parc Natural del Cadí-Moixeró dins el terme municipal de Bellver de Cerdanya són
tractats a l’apartat 3.5. del present Estudi Ambiental Estratègic.

2.4.3. PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL
El planejament urbanístic vigent del municipi de Bellver de Cerdanya són les Normes Subsidiàries
de Planejament de Bellver de Cerdanya i els expedients derivats:
Normes subsidiàries del planejament de Bellver, Martinet, Prullans i Lles aprovades
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida de 19.07.1983 i
publicades al DOGC de 30.9.1983.
Text refós de les normes subsidiàries del planejament (20/07/1992). Incorpora 9
expedients de modificació i diversos recursos d’alçada resolts.
79 Modificacions puntuals:
19 expedients de planejament derivat
4 expedients de planejament en sòl no urbanitzable
Amb les previsions del planejament urbanístic vigent actualment al municipi de Bellver de
Cerdanya, i a causa especialment de la gran quantitat de sòl urbà encara sense desenvolupar, les
xifres que es donen són les següents:
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Segons el cens de l’any 2016:
1.995 habitants
1.793 habitatges:
- 649 habitatges principals 36,20%
- 941 habitatges secundaris 52,48%
- 203 habitatges vacants i d’altres 11,32%
Se’n desprèn una ocupació de 2,48 persones per cada habitatge principal i un elevat nombre
d’habitatges estacionals.
Taula nº1. Superfícies i habitatges possibles en ple desenvolupament del planejament urbanístic
vigent a Bellver de Cerdanya.
Potencial
planejament vigent

Sòl

Espais lliures

(m2)

(m2)

Vials Equipaments
(m2)

(m2)

Sòl privat
(m2)

Sostre Habitatges
(m2)

(uts)

SUC (directe i PAU) 1.407.038,00
PAU (SUNC) 144.736,00
PMU (SUNC)
38.630,00
SUD
66.471,00
Total 1.656.875,00

106.148,00

354.433,00

65.149,00

881.308,00

824.379,00

4.673

10.871,00

25.026,00

369,00

108.470,00

104.915,00

288

9.778,00

6.340,00

0,00

22.512,00

11.256,00

43

7.301,00

14.678,00

5.782,00

38.710,00

28.377,00

208

134.098,00

400.477,00

71.300,00 1.051.000,00

968.927,00

5.212

Taula nº2. Superfícies i habitatges possibles en el marc del document d’aprovació inicial del POUM
de Bellver.
POUM de Bellver,
aprovació inicial
SUC (directe i PAU)
PAU (SUNC)
PMU (SUNC)
SUD
SUND
Total

Sòl

Espais lliures

(m2)

(m2)

Vials Equipaments
(m2)

(m2)

Sòl privat
(m2)

Sostre Habitatges
(m2)

(uts)

1.407.038,00

106.148,00

354.433,00

65.149,00

881.308,00

824.379,00

4.673

172.995,00

22.168,00

27.716,00

369,00

122.742,00

112.077,00

307

122.605,00

30.733,00

23.281,00

1.288,00

67.303,00

53.327,00

248

164.471,00

30.821,00

30.358,00

25.382,00

77.910,00

12.800,00

404

32.000,00

5.760,00

5.760,00

4.480,00

16.000,00

67.577,00

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

80

5.712
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SÍNTESI DELS ASPECTES AMBIENTALS RELLEVANTS

3.1. UBICACIÓ I SUPERFÍCIE DE L’ÀMBIT D’ESTUDI
El municipi de Bellver de Cerdanya forma part de la província de Lleida i presenta les següents
característiques bàsiques:
Taula nº2. Característiques bàsiques del municipi de Bellver de Cerdanya

CARACTERÍSTIQUES
BÀSIQUES

NUCLIS

Superficie:
IDESCAT:98,2 Km2
MUC*: 101,22 Km2

Altitud cap municipi:
1.061 m.s.n.m.

Població (2016): 1.995

Assentaments urbans: Baltarga, Beders, Bellver de Cerdanya (cap de
municipi), Bor, Cortàs, Éller, Nas, Olià, Ordèn, Pedra, Pi, Riu de Santa
Maria, Santa Eugènia de Nerellà, Santa Magdalena, Talló i Talltendre
Assentaments rurals: Coborriu de Bellver, Sant Martí dels Castells i
Vilella
Nucli urbà
Beders
Baltarga
Bellver de Cerdanya
Bor
Coborriu de Bellver
Cortàs
Éller
Nas
Olià
Ordèn

Habitants (any 2007)
18
45
1.466
107
12
22
17
18
23
8

Nucli urbà
Pedra
Pi
Riu de Santa Maria
Sant Martí dels Castells
Santa Eugènia
Santa Magdalena
Talló
Talltendre
Vilella
Nèfol

Habitants (any 2007)
11
100
105
12
4
35
4
7
-

L’equip redactor considera adient la superfície del terme municipal proporcionada pel Mapa
Urbanístic de Catalunya (MUC: 101,22 km2) en detriment de la superfície aportada per IDESCAT
(98,2 km2).
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Figura nº5. Localització del TM de Bellver de Cerdanya en el context del territori català i de la Cerdanya

Belllver

Font. Elaboració pròpia

3.1.1. COMUNICACIONS I ENTORN URBÀ

CARRETERES
En context comarcal, la xarxa principal de carreteres de la Cerdanya està formada per 3
infrastructures: la N-260, la N-152 i la C-16 (també anomenada E-9), el traçat de les quals permet
tant la connexió est-oest dels nuclis centrals de la comarca, com l’accés des de les comarques
circumdants.

La N-260 recorre al llarg de la vall del Segre els principals nuclis de la vessant solana de la
comarca: Puigcerdà, Sant Martí de Cerdanya, Bolvir, Saga, Ger, All, Isòvol, Bellver de Cerdanya,
Prullans i Martinet. Passat el nucli de Martinet, a l’extrem occidental de la comarca, la carretera
s’introdueix a la comarca de l’Alt Urgell i continua en direcció oest fins a finalitzar a l’Alta Ribagorça,
en el punt d’intersecció amb la N-230.
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La N-152 s’inicia al nord-est del nucli de Puigcerdà, proper a la frontera entre Espanya i França i
pren direcció sud cap al municipi de Fontanals de Cerdanya. Passat el nucli del Vilar d’Urtx, la
carretera es torna sinuosa, adaptant-se en gran mesura al traçat de vessant de muntanya que
recorre. Aquest tram, conegut com “la Collada de Tosses” recorre entre muntanyes el sud-est de la
Cerdanya i el nord-oest del Ripollès fins al seu nucli, Ripoll, passant pel terme municipal de Bellver
de Cerdanya. Passat Pipoll, continua en direcció sud fins a arribar a Barcelona. Aquesta carretera
no discorre pel terme municipal de Bellver de Cerdanya.
Per últim la C-16 (també identificada com a E-9) és la carretera de menor recorregut en la
superfície comarcal, però sens dubte la més important per garantir les principals connexions amb la
Catalunya Central a través del túnel del Cadí. La carretera s’inicia al centre de la comarca, en el
punt de connexió amb la N-260 a l’est del nucli de Bellver de Cerdanya i emprèn el seu recorregut
cap al sud fins al terme de Riu de Cerdanya, on inicia el seu traçat subterrani (pel Túnel del Cadí)
sortint al municipi de Bagà. La C-16 recórre el Berguedà i el Bages de nord a sud passant propera
a les seves capitals i finalitza a Abrera (Baix Llobregat) en la seva intersecció amb la N-II.
Precisament la documentació del PTAPA fa referència a la possibilitat de reforçar i condicionar
aquesta infrastructura de la E-9 com a nou eix transeuropeu, apostant per un traçat per la part
obaga en detriment d’un traçat per la solana; les característiques d’aquest eix requeririen segons
apunta la documentació del pla de doble calçada (2+2 carrils). S’apunta la possibilitat que aquest
condicionament es realitzés per la part de l’obaga de la Cerdanya, per l’actual traçat de la E-9,
tenint en compte possibles punts d’afecció ambiental o paisatgística com l’afecció de les planes de
l’entorn immediat d’Urús, el soterrament a l’entorn de Das i d’un possible soterrament a l’entorn del
nucli d’Escadarcs, per evitar-ne la segregació del municipi.
De les carreteres secundàries que recorren el territori de la Cerdanya n’hi ha tres que podem
destacar per sobre de la resta. La primera a destacar és un tram de la E-09 que s’inicia proper al
nucli de Queixans i finalitza a Riu de Cerdanya i permet la connexió dels nuclis situats a la meitat
est de la vessant obaga de la Cerdanya. La GIV-4033 (que canvia de nom a mig traçat,
anomenant-se LP-4033b, pel canvi de provincia) uneix Alp amb Baltarga (nucli del municipi de
Bellver de Cerdanya) juntament amb els municipis intermitjos situats a la plana del Segre (Tartera,
el Pla i Prats). A més, aquesta carretera torna a canviar de nom passant a ser la LP-4033a i uneix
els nuclis de Baltarga amb el nucli principal de Bellver de Cerdanya. La última carretera secundària
a destacar té un traçat lleugerament paral·lel a la N-152: es tracta de la GI-400 i destaca tant per la
seva longitud així com per la unió de les dues estacions d’esquí alpí (la Molina i la Masella) amb el
nucli de Das. Aquesta última, no té influència en el municipi de Bellver de Cerdanya. En la següent
figura s’observen a nivell municipal les diferents carreteres tant principals com secundàries que
travessen el terme municipal.
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Figura nº6. Representació de les carreteres principals i secundàries del terme municipal de Bellver
de Cerdanya.

N - 260

LP – 4033b

LP – 4033a
C - 16

Font: elaboració pròpia a partir de base de dades del DMAH.

El PTPAPA i el PDU de la Cerdanya contenen un capítol dedicat a les infrastructures de mobilitat i
un punt d’estratègia i determinacions per al desenvolupament de les infrastructures a l’àmbit
territorial d’aplicació del pla, aspectes que hauran de ser considerats pel planejament municipal.
CAMINS

A nivell comarcal, la Cerdanya és un territori amb gran diversitat de camins i senders tant de llarg
com de curt recorregut que permeten connexions tant al llarg del massís pirinenc, des de la pròpia
Cerdanya fins a punts emblemàtics de la geografia catalana, algunes d’elles, rutes històriques i
recorreguts més reduïts per l’interior de la comarca. Tant per la seva enorme funcionalitat a
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diversos nivells, pel seu atractiu natural i per la seva situació geogràfica estratègica entre la
Catalunya central i França al llarg de la història es pot atribuir un paper clau a aquesta xarxa de
comunicació territorial. En l’actualitat, la xarxa de camins i senders de la comarca de la Cerdanya
representa un actiu bàsic de primer ordre pel territori ceretà, tant pel seu valor territorial,
econòmic, en termes de mobilitat, ambientals, històrics i turístics. Podem trobar diverses
classificacions dels mateixos, en funció dels seus referents històrics o usos habilitats: camins
Figura nº7. Cartografia dels camins ramaders en l’àmbit municipal

Pel que fa als camins ramaders, cal
mencionar que segons les bases
disponibles
consultades
del
Departament
d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Ambient, al municipi de
Bellver de Cerdanya s’hi situa un
Aquest
camí,
camí
ramader.
cartografiat l’any 2009, és considerat
un dels principals camins de
transhumància. En la figura següent,
s’observa el traçat del mencionat
camí a través del terme municipal de
Bellver de Cerdanya.

Font. Bases disponibles del DARPAMN i software Miramon

ramaders (carrerades), camins històrics, rutes excursionistes, rutes per BTT,…

D’altra banda cal fer referència a l’existència de camins històrics o tradicionals com el Camí de
Sant Jaume (l’anomenada Strata Ceretana), que travessa la comarca amb un recorregut proper al
riu Segre, per la plana; aquest camí rep el nom del centre de peregrinatge cristià més important
d’occident, després de Roma, Sant Jaume de Galícia.
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Fotos: el camí de Sant Jaume és un dels referents del patrimoni històric i etnològic de la Cerdanya
(esquerra); al llarg del seu recorregut es troben indicacions del mateix en base la marca “senders
de Cerdanya” (dreta)
Els camins i senders existents dins la comarca que estan identificats com a principals rutes
excursionistes es distribueixen en 4 senders de gran recorregut - el GR-4, GR-11, GR-107, i el
GR-150- i 3 senders de petit recorregut -PR-C 121, PR-C 122 i PR-C 126. D’aquests 4 senders de
Gran Recorregut (GR), 3 passen pel terme municipal de Bellver de Cerdanya. A més, els senders
de petit recorregut (PR) serveixen per intercomunicar els GRs entre sí, no només els que creuen el
municipi objecte d’estudi sinó també altres que transcorren per les comarques frontereres. A
continuació, tenim una figura en la qual es representen els 3 GRs que creuen el terme municipal de
Bellver de Cerdanya.
Figura. Representació dels GRs que discorren pel terme municipal de Bellver de Cerdanya

GR- 150
GR- 11 – Els Pirineus
GR- 107

Font: Elaboració pròpia a partir de base de dades de www.senderisme.info
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NUCLIS DE POBLACIÓ
Figura nº8. Ubicació dels diferents nuclis urbans del TM de Bellver de Cerdanya

Font: elaboració pròpia
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Éller

Talltendre
Ordèn
Cortàs

Santa Eugènia de Nerellà
Olià

Vilella

Pi
Nas
Nèfol

Santa
Magdalena

Bellver de Cerdanya

Riu de Bellver

Talló

Baltarga

Beders
Coborriu de Bellver

Bor
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3.2. MEDI FÍSIC
3.2.1. OROGRAFIA I GEOMORFOLOGIA
Bellver de Cerdanya, en el context regional, està situat dins la conca superior del riu Segre. La
Cerdanya és una comarca que s’organitza al voltant del riu Segre i la seva vall; no és d’estranyar,
doncs, la referència popular i de difusió turística al territori de la comarca com “la Vall”.
Els punts més elevats de la Cerdanya són el Tossal de la Plana de Lles (2.916m) i el Puigpedrós
(2.914m). La vall es caracteritza per trobar-se a una altitud superior als 1000 metres s.n.m.. La
diferència de cotes, o gradient altitudinal, està doncs al voltant dels 2000 metres entre els punts
més baixos i els més elevats de la comarca.
A nivell d’unitats geogràfiques principals presents a la Cerdanya podem distingir les 3 següents:
les muntanyes de l’obaga, les muntanyes de la solana i la plana compresa entre aquests dos eixos
muntanyencs i configurada a l’entorn del riu Segre.
Les muntanyes de l’obaga estan representades per les serres del Cadí i el Moixeró i el massís de
la Tossa de Bellver de Cerdanya, que són formacions predominantment calcàries que formen part
del sistema prepirinenc més interior. El massís axial del Puigmal completa aquest eix muntanyós
en l’extrem oriental de la comarca, però forma, majoritàriament, part de la comarca del Ripollès. La
localització d’aquestes serres, la seva orientació predominant al nord en el context de la comarca
ceretana i les altures considerables dels cims confereixen a aquestes serres un marcat caràcter
d’alta muntanya que en determina les característiques de les seves comunitats biòtiques.
Les muntanyes de la solana conformen el límit fronterer entre l’estat espanyol i els estats francès (a
la meitat oriental) i andorrà (a la meitat occidental). A grans trets, hi podem distingir dues unitats
principals: el massís del Puigpedròs i el de la Tossa Plana de Lles-Perafita. El primer comprèn els
aiguavessants del riu Duran o de la vall de Meranges, limitant en el sector oriental per la vall del
Querol (en territori francès). El segon emmarca les capçaleres dels tributaris del riu d’Arànser. El
límit entre aquestes dues subunitats és constituït per l’espectacular i emblemàtica vall de la Llosa.
L’origen de la tercera unitat fisiogràfica, la plana, considerada en aquesta descripció orogràfica,
correspon al d’una conca tectònica d’enfonsament, omplerta posteriorment amb materials
sedimentaris terciaris i quaternaris.
Uns elements específics de transició o de connexió entre les unitats de muntanya i de la plana
estan constituïts per uns elements amb especial rellevància ambiental, els cons de dejecció.
Bellver de Cerdanya presenta un terme municipal allargat de nord a sud i que abasta totes tres
grans unitats fisiogràfiques. Per la part nord, contacta amb la línia de muntanyes del PuigpedrósTossa Plana de Lles, amb la màxima alçada del municipi (el Bony del Manyer, a 2878 m.s.n.m.). El
territori del terme municipal segueix la línia de serres orientades de N a S que composen el costat
oriental (esquerra) de la Vall de la Llosa, composades per la Serra de Comaermada i la Serra del
Reller, amb cims com el Tossal de l’Amorriador (2.299 m.s.n.m.) i el Tossal Gros (2.235 m.s.n.m.).
Des d’aquí, un relleu abrupte solcat de rius i rierols que descendeixen en direcció N-S configuren el
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territori fins arribar sobtadament a la vall del Segre (amb el límit coincident en molts casos amb el
traçat de la N-260).
A l’altra banda del riu, quan acaba la vall al·luvial del Segre el terreny comença a ascendir en
direcció sud, també amb una xarxa hídrica de valls estretes amb rierols i rius que descendeixen en
direcció sud-nord, fins a assolir al límit meridional del municipi els 2.202 m.s.n.m. al cim del Pradell,
que forma part d’una carena més baixa que uneix el Moixeró (a l’est) i el Cadí (a l’oest).
Com a conseqüència, gran part del municipi presenta un pendent molt superior al 20%.
Figures nº9 i nº10. Hipsometria i pendents del municipi de Bellver de Cerdanya.
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3.2.2. CONTEXT GEOLÒGIC
La unitat fisiogràfica en la qual s'inscriuen els territoris ocupats per Bellver de Cerdanya són els
Pirineus. Aquesta serralada té un sòcol format per materials paleozoics, testimonis de la serralada
Herciniana que existí abans dels Pirineus i que gairebé va desaparèixer per l'erosió del triàsic. Per
damunt del sòcol paleozoic es disposen els materials mesozoics i terciaris, fortament afectats per
l'orogènia alpina del terciari, que donà lloc a la serralada Pirinenca. Finalment tenim els materials
postorogènics del Neogen i del Quaternari, que no van ser afectats per l'orogènia alpina. De fet,
amb muntanyes calcàries al sud i silícies al nord, la Cerdanya és un aparador dels processos
geològics que actuen al Pirineu des de fa 75 milions d’anys.
En la visió tradicional, els materials del sòcol paleozoic que afloren al centre de la serralada havien
rebut la denominació de Pirineus axials o zona axial, mentre que les serres formades per materials
mesozoics i terciaris que hi ha a tots dos costats de la zona axial eren anomenades Prepirineus.
Aquests termes es continuen utilitzant en l'actualitat en geografia, però són confusos des del punt
de vista geològic. La distinció d'una zona axial només té sentit per a designar els materials
paleozoics que afloren, però no es tracta de cap unitat estructural, ni tampoc representa l'eix de la
serralada.
D’una manera general, podríem dir que les muntanyes del nord del municipi corresponen a
afloraments del sòcol paleozoic (roques metamòrfiques i els seus corresponents fenòmens de
plutonització i vulcanisme), mentre que les muntanyes que hi ha al sud del municipi mantenen
formes visibles de les cobertores sedimentàries (mesozoics i terciaris). Enmig, la cubeta de la
Cerdanya correspon a un enfonsament d’una conca tectònica, posteriorment reblerta amb
col·luvions i al·luvions.

Foto. la part central de la Vall de la Cerdanya, des del nucli d’Ordén
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Figura nº11. Representació dels afloraments de materials geològics més significatius del municipi
de Bellver de Cerdanya

Llegenda litologia

Categoria

Material Dominant

Orgm

Gresos

Cacg

Conglomerats

Qco

Còdols

Dcc

Calcàries

Material
Secundari
Microconglomerats, lutites i
volcanoclàstics
Lutites, gresos,
calcàries
Graves,sorres,
llims i
argiles
Lutites

Característiques de formació
Poden tenir una potència de 700 metres. Les capes estan ordenades en seqüències granocreixents, d'ordre
decimètric o mètric. Els grans són de quars, caolí, i clorita.
Còdols de quars, generalment de 5 mm de diàmetre. La gruixària dels nivells cartografiables és de pocs metres,
lateralment es tasconen i s'intercalen en la unitat Capg.
Representa els sediments més moderns: llera actual, plana d'inundació ordinària i terrassa més baixa. Aquests
dipòsits s’organitzen en seqüències granodecreixents, amb graves a la base i sediments cada cop més fins cap al
sostre.
Formada per calcàries massives i noduloses, amb nivells intercalats de pelites, més abundants a la part alta. Pot
presentar wackestones de tentaculites, calcàries de coralls,amb bioconstruccions i calcàries de crinoids. Els fòssils

Font: Elaboració pròpia a partir de base de dades del DMAH i software MiraMón
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ZONES D’INTERÈS GEOLÒGIC
Prop de l’àmbit d’estudi hi destaquen 3 zones considerades d’interès geològic i catalogades
oficialment per la Generalitat de Catalunya. Aquestes zones són les següents:

-

“Serra del Cadí” (Codi 144) situada al sud del terme de Montellà i Martinet.

-

“Miocè del camp de Mixela” (Codi 135) localitzada al terme de Bellver de Cerdanya.

“ Esterregalls d’Olopte- All i mines de Sanavastre” (Codi 134) situat principalment al terme
d’Isòvol.

Figura nº12. Localització dels diferents espais d’interès geològic a Bellver de Cerdanya i entorn

Font: elaboració pròpia
Presentem tot seguit la fitxa de la geozona que hi ha al terme de Bellver de Cerdanya.
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Fitxa
GEOZONA 135: MIOCÈ DEL CAMP D’EN MIXELA
Localització: Bellver de Cerdanya
Interès: Paleontologia i jaciments
Era: Neògen quaternari
Tipus de Roca: Formacions sedimentaries lacustres.
Procés geològic: mineralogènic

nº1.

Característiques
de la geozona 135
“Miocè del camp
de Mixela”

Aquest és un dels millors afloraments lacustres del Miocè de la
Cerdanya on es presenta gran part de la successió lacustre.
Destaca per la gran qualitat de l’aflorament on s’hi troben
abundants restes d’insectes, vegetals molt ben conservats i
nòduls de fosfats (anapaïta) presents a pocs llocs del món.

Font: Generalitat de Catalunya
A la comarca de la Cerdanya s’han ressenyat i topografiat més de 50 coves i avencs. Aquestes
cavitats es concentren bàsicament en les dues zones de configuració calcària de la comarca: d’una
banda les serres de Cadí i de Moixeró-massís de la tossa de Bellver de Cerdanya i el Puigllançada
i de l’altra la solana de Bellver i de Prullans, des del tossal d'Isòvol fins al pelat de Talltendre i el
serrat de Sobirons. Més de la meitat de les coves de la comarca es troben al municipi de Bellver de
Cerdanya. S’hi ubiquen les dues coves conegudes més importants de la Cerdanya: la Fou de Bor i
la Cova d’Anes.


La Fou de Bor està situada al serrat de la Quera, prop de Bor i dins del Parc Natural del
Cadí-Moixeró. Aquesta surgència semifòssil és una de les més rellevants de Catalunya.
Actualment se li coneixen més de 3.170 galeries en una laberíntica xarxa subterrània.
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La cova d’Anes es localitza prop de la casa del mateix nom i és la cavitat més important de
la solana cerdana. La seva boca d’accés es situa dins el terme municipal de Prullans, tot i
que la major part de recorregut discorre pel terme de Bellver de Cerdanya. Té un recorregut
total de 385 metres i una de les galeries considerada en el moment del seu descobriment
una de les més belles de Catalunya i amb importància tant pel valor espeològic com
arqueològic. La manca d'una gestió eficaç i la facilitat d'accés i recorregut de la gruta han
estat i segueixen essent encara les causes del seu deteriorament.

3.2.3. EDAFOLOGIA
Els sòls de la Cerdanya es poden caracteritzar atenyent a diversos criteris; tot seguit apuntarem els
tipus de sòls a partir de les dues variables següents: el grau d’humitat d’aquests i la temperatura,
segons la informació de sòls facilitada pel Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida, institució que porta anys
estudiant els sòls de la comarca.
Els sòls presents a la Cerdanya segons el seu règim d’humitat corresponen a la classificació údic,
ústic i perúdic. Segons els treballs de recerca de la Universitat de Lleida, el límit altitudinal
aproximat de separació entre el règim ústic (plana) i l’údic (muntanya) correspon als 1500m. Aquest
límit pot relacionar-se amb el canvi de vegetació (es passa de bosc de pi roig a bosc de pi negre) i
també amb els diferents processos del sòl, principalment l’acumulació de carbonat càlcic.
Segons el règim de temperatura del sòl (mesurat a una profunditat de 50 cm) els sòls de la
Cerdanya pertanyen a tres règims: el críic, mèssic i frígid. Les temperatures del sòl esdevenen més
altes fins a major altitud en les orientacions de solana i també en els sòls amb horitzons orgànics,
que actuen com a reguladors de la temperatura exterior. A grans trets, els sòls pertanyents a la
plana tenen un règim predominant de temperatures mèssic, mentre que els sòls de la muntanya
són frígids a la solana i críics a la obaga.
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Fotos. mostres de la diversitat de sòls presents a les parts muntanyenques de la Cerdanya,
permetent el desenvolupament de diverses comunitats vegetals
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3.2.4. CLIMATOLOGIA
Al municipi de Bellver de Cerdanya hi trobem un clima especialment determinat pel relleu, igual que
en la resta de municipis de la Cerdanya, presentant una destacada variabilitat segons la
localització de l’indret. Els trets essencials que caracteritzen el clima de la plana són principalment
la continentalitat i l’escassetat de precipitacions fortes, com a conseqüència de l’aïllament que li
confereixen les altes muntanyes que l’envolten.
El clima alpí o subalpí, localitzat als punts més alts de les cadenes orogràfiques, registra
temperatures més baixes, més precipitacions i forts contrastos entre les solanes i les obagues. Per
sota dels 1200 m, és a dir a la part més baixa de la plana, trobem estius calorosos i amb
precipitacions dèbils que acostumen a començar a la primavera, cap el març–abril perllongant-se
fins els primers mesos de tardor, setembre –octubre i a l’hivern donant-se en forma de nevades. A
partir dels 1200 m, trobem climes no tan calorosos amb una diferencia important pel que fa a la
precipitació caiguda a la vessant sud i la nord. A la vessant sud (obaga) les precipitacions són més
accentuades i s’hi reparteixen durant tot l’any, mentre que a la nord (la solana) són més escasses.
La comarca de la Cerdanya disposa de 3 estacions meteorològiques de la Xarxa d’Estacions
Meteorològiques Automàtiques gestionades pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Cap
d’aquestes es situa en el municipi objecte d’estudi, essent les més properes, la situada en el
municipi de Meranges (codi Z3, 2310m. d’altitud, i dades horàries) al nord i la situada a Montellà i
Martinet (codi Z9, 2200m. d’altitud, i dades horàries) a l’oest del terme municipal.
Els aspectes climàtics tenen clares relacions amb el funcionament dels sistemes urbanístics
i per tant han de ser considerats per part dels desenvolupaments derivats del planejament
urbanístic; l’estudi de les orientacions de les edificacions permet determinar un major aprofitament
de la radiació solar incident o una menor afecció per part dels vents dominants, per esmentar-ne
únicament dos exemples. Precisament respecte els vents cal comentar que segons la localització
on ens trobem de la Cerdanya, el règim de vents pot presentar patrons molt diferents: així per
només esmentar uns exemples d’aquesta diversitat a nivell comarcal, a Bellver els vents dominants
tenen component W i E, seguint la vall del riu Segre, a Bolvir hi tenim vents dominants amb
component N i E mentre que a Riu de Cerdanya els vents dominants tenen component N i S.
D’altra banda cal apuntar el debat que de fa un temps ja està obert, però que en els darrers temps
s’ha intensificat, si més no a nivell dels mitjans de comunicació i de la societat, sobre el canvi
climàtic o reescalfament del planeta; la Cerdanya (i juntament amb ella el municipi de Bellver de
Cerdanya) no es pot escapar d’aquest fenomen i per tant cal que es reflexioni sobre les propostes
vinculades al Pla que tinguin més relació amb el mateix, com les activitats econòmiques
relacionades amb la neu. Es realitzarà un apartat específic sobre canvi climàtic en aquest Estudi
Ambiental Estratègic.
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FITXA Nº2. PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES AL MUNICIPI DE BELLVER DE CERDANYA
Amplitud tèrmica anual
Tal i com es pot observar, a més
altitud (corresponent als extrems
nord i sud del municipi)
temperatures més fredes, per
tant, l’amplitud tèrmica es mourà
en uns rangs inferiors que en les
zones de menys pendent (part
central municipal corresponent a
la vall).

Dèficit hídric anual
Representació
de
la
diferència
entre
l’evapotranspiració potencial
(ETP), o capacitat evaporant
del sòl cobert de vegetació, i
la real. A mesura que
aquesta
diferència
és
superior, menys garantides

Precipitació mitjana anual
Veient la figura, es pot observar
que
la
diferència
de
precipitacions depèn de l’altitud,
donant-se en els punts més alts
les màximes precipitacions i en
les zonesde la llera fluvial,
precipitacions d’entre 650 i 700
m3.

Temperatura mitjana anual
Tal i com era d’esperar
trobem les temperatures
mínimes en les cotes més
altes, tot i que segueix tenint
valor bastant baix, les més
càlides a la vall del municipi
(part central).

Concentració estival de l’eficàcia tèrmica
Aquest paràmetre fa referència a la
relació
entre
l’evapotranspiració
potencial durant els mesos d’estiu i el
seu valor anual. D’aquesta manera,
s’observa els diferents graus de
continentalitat. Així doncs, com era
d’esperar, els percentatges en les
zones més elevades són superiors
que en les zones de la plana.

Evapotranspiració potencial i regions tèrmiques
Tal i com podem observar en la figura,
les zones més altes i menys poblades
(corresponents al parc natural) són les
que disposen de menor quantitat
d’evapotranspiració. Així doncs es
diferencia de l’altra part (propera al
nucli urbà principal) essent catalogada
com a regió Microtèrmica II. Els
extrems nord i sud queden catalogats
com a Mesotèrmica I.

Règim pluviomètric estacional
Com es pot observar en la imatge, la
zona septentrional del municipi està
catalogada com a zona ETPH, per
contra, tota la resta del municipi
gaudeix de la categoria de ETPH.

Tipus de clima (índex humitat Thornthwaite)
Al igual que trobem graduació de
temperatures i pluviometria a
mesura que guanyem altitud, els
tipus de clima també variaran de
la mateixa manera anant d’un
subhumit en les zones baixes a
un perhumit en les més elevades
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Les estacions al municipi de Bellver de Cerdanya: el contrast al llarg de l’any
L’hivern a Bellver de Cerdanya està caracteritzat per la presència de la neu. Segons la trajectória
de les pertorbacions, la neu s’assentarà en una o l’altra banda de la vall. Si la borrasca és d’origen
atlàntic, el gruix més gran de neu es troba a les vessants andorranes. Quan la massa de baixes
pressions és d’origen mediterrani, la neu es concentra a la Tossa de Bellver de Cerdanya i el Cadí.
Les baixes temperatures fan que la neu es geli i s’acumuli durant bastants mesos en els cims. Per
contra, a la solana, a causa precisament de l’abundant insolació que registra, la neu es retira aviat i
només fa curtes estades o resta en congestes aïllades. A l’hivern és fàcil observar el fenòmen
anomenat Rufagues (ràfegues de vent del Nord anomenat Rufaca). Es tracta d’un vent fred i propi
de les muntanyes de la solana, grans aixecaments de masses de neu que pot deixar majors
densitats de neu en certs sectors dels vessants orientats al Sud, que a sobrevent. A l’hivern no
acostuma a ploure; la Cerdanya no té la pluviositat de les seves comarques veïnes. Al mes de
gener, i fins i tot al febrer, és quan els termòmetres registren les temperatures més baixes, i és
també quan es donen les mitjanes mínimes pluviomètriques mensuals, i la poca aigua que cau
acostuma a fer-ho en forma de neu. Durant l’hivern és freqüent també la presència de boires
d’irradiació al llarg de la plana, formades en nits de calma pel descens de masses d’aire fred.
Aquestes boires són indicatives de la inversió tèrmica amb temperatures més baixes al fons de la
vall que a la part muntanyenca.
La primavera s’inicia aproximadament al mes de maig amb l’arribada de les pluges. Aquest règim
de pluges primaverals s’allarga fins al juliol. Les pluges primaverals converteixen Alp en un paratge
fresc i humit, fet que dóna lloc a un paisatge verd tant a les pastures com als boscos.
L’estiu és una estació fresca; al sol, el calor dura en funció de l’exposició de la zona a les brises o
rufagues muntanyenques, i la diferència de temperatura entre el dia i la fresca de la nit sol ser
notable. El fenòmen de canvis bruscos de temperatura són freqüents, sobretot a les tardes, i solen
anar acompanyats per tempestes estiuenques amb descàrregues elèctriques associades.
A la tardor els dies acostumen a ser càlids i assolellats. Les temperatures esdevenen més
estables, malgrat les pluges violentes i molt irregulars que poden ser torrencials i omplir les rieres
que resten eixutes bona part de l’any. L’aigua de pluja de la tardor beneficia les capçaleres de
rieres i torrents tributaris del Segre (com el riu de Bellver de Cerdanya) i introdueixen una reserva
d’aigua a l’hora que els arbres de fulla caduca comencen la muda per encarar l’hivern
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3.2.5. HIDROLOGIA

HIDROLOGIA SUPERFICIAL
A nivell comarcal, la Cerdanya forma part d’una única conca hidrogràfica, la conca del Segre, riu
que neix en territori francès proper a la comarca, concretament al paratge conegut com el Clot de la
Culassa, al NW del Coll de Finestrelles, i que recorre la plana ceretana. Abans d’entrar a la
Cerdanya, el Segre passa pel terme de Llivia, pel bell mig del nucli, i passat Bourg-Madame
(França) entra en territori català pel SE del nucli de Puigcerdà.
Figura nº13. Representació dels cursos hídrics en el municipi de Bellver de Cerdanya
HIDROLOGIA ASSOCIADA AL MUNICIPI DE BELLVER DE CERDANYA

RIU SEGRE

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

58

POUM de Bellver de Cerdanya en fase d’aprovació inicial
Estudi Ambiental Estratègic

Novembre 2017

El Segre, al seu pas per la plana de la Cerdanya travessa gran part dels termes municipals de la
comarca, recollint les aigües de rius i torrents tributaris, entre els quals els podem destacar els
següents: el Riu Aravó, el Rec de Devesa de Niula, el Riu de Bellver de Cerdanya, la Valirota, el
Riu de Querol, el Riu de la Llosa, el Riu Duran, els torrents de Malpas i de les Pereres i els torrents
de la Mata i l’Òs.
En el seu recorregut per la comarca, el Segre augmenta notablement el seu cabal, i a nivell
temporal especialment en les èpoques de desgel per les aportacions constants d’aquests cursos
tributaris canviant la fesomia de rierol que presenta a Llívia per l’amplada considerable a Bellver i
Martinet. No és l’intenció d’aquest document realitzar un estudi acurat dels cursos fluvials de la
comarca, sinó tan sols anomenar aquells que s’involucren dins del terme municipal objecte
d’estudi: en aquest cas Bellver de Cerdanya.
Impactes sobre el riu Segre (Informació relacionada a nivell comarcal)
El riu Segre (i una part dels seus principals afluents, especialment en els seus trams més baixos,
de la plana) ha patit i pateix diverses alteracions o impactes 1. En una primera aproximació podem
esmentar i destacar les següents:

-

Disminucions del cabal del riu provocades per captacions/extraccions d’aigua per a
usos diversos que en fan disminuir el seu cabal: els efectes són especialment significatius
als trams més baixos de gran part dels afluents del Segre i alguns trams del mateix riu, que
pateixen una important baixada del cabal durant el període de l’estiatge. Tot i que no
disposem de dades concretes, l’aigua consumida per regar sembla ser l’aprofitament més
important, seguit del consum urbà. Aquesta aigua es fa servir en l’agricultura, la ramaderia,
pel manteniment dels jardins i dels camps de golf, pel consum industrial i humà. Es
desconeixen els mecanismes de control en els cabals derivats cap a les sèquies i recs. No
es disposa d’una identificació exhaustiva de les captacions/extraccions d’aigua per als
diversos usos.

-

Alteracions de la qualitat de l’aigua provocades per diversos fenòmens, que comporten
bàsicament una eutrofització de l’aigua del riu (aquesta eutrofització té el seu origen en
contaminacions provinents d’activitats diverses: lixiviats procedents de granges i del
pasturatge, aigües residuals no depurades o insuficientment depurades dels nuclis urbans,
altres activitats que no tracten les aigües utilitzades). Com ja es comenta en altres punts del
present informe, la infrastructura de sanejament és insuficient, i no només pel que fa a la part
de la Cerdanya catalana, sinó que la manca de depuració de l’aigua de la Cerdanya francesa
ja fa que l’aigua arribi fortament eutrofitzada a la seva entrada Puigcerdà; l’eutrofització es
nota especialment a les èpoques de major afluència de gent que coincideixen sovint amb les

A partir del treball “Anàlisi del patrimoni lligat a l’entorn del riu Segre a la Cerdanya” de Cesca Casadesus i Conxita
Balart (setembre del 2000, inèdit)
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èpoques de menor cabal circulant. Els sòlids en suspensió aportats per les graveres també
s’apunten com una possible font d’alteració de les propietats naturals de l’aigua.

-

Alteracions dels hàbitats associats al riu i del seu règim hidrològic de funcionament:
aquestes alteracions estan representades per diversos fenòmens com la desnaturalització de
la vegetació natural de les vores i riberes del riu per la desaparició de la vegetació i per la
construcció d’esculleres (que no permeten l’arrelament de vegetació, entre d’altres
conseqüencies negatives com l’augment de la circulació del cabal circulant o la disminució de
la capacitat de recàrrega dels aqüífers associats a la llera) i les alteracions de l’estructura i
característiques naturals de la llera per la construcció d’infraestructures diverses com
rescloses, ponts, estacions d’aforament i camins cimentats que la travessen. L’extracció
d’àrids del riu també presenta diversos efectes sobre la llera, com la pèrdua d’illes o platges
de còdols o graves que són hàbitats específics utilitzats per nombroses i diverses espècies,
l’alteració de les característiques hidromorfològiques del riu, la seva pèrdua d’heterogeneitat i
conseqüentment l’augment de la velocitat de l’aigua, o les diverses conseqüencies causades
per la circulació de la maquinària pesada per dintre la llera.Les estassades de bosc de ribera
i l’ocupació de la ribera per conreus i pastures que es dóna al llarg del riu són dos altres
factors d’alteració dels hàbitats associats al riu.

-

Abocaments de residus sòlids de naturalesa diversa: escombraries, ferralla, runes i restes
de jardineria, són observables al llarg del riu.

Resum de la diagnosi de les problemàtiques a la Conca de l’Alt Segre en l’àmbit territorial de
la Cerdanya
Del llistat de 25 conjunt de problemàtiques llistades en el document de Diagnosi de les
problemàtiques a la conca de l’Alt Segre, s’identifiquen més directament relacionades amb la
Cerdanya (cal apuntar que Bellver de Cerdanya es troba aigües avall de la major part d’aquestes
problemàtiques i que per tant n’és potencialment receptora de les mateixes), les següents:

-

Captacions i derivacions d’aigua per regadiu de la capçalera del riu Segre i dels rius
Querol i Duran. Problemes de manca de cabals en estius secs.

-

Extraccions d’aigua subterrània per regadiu, abastament i ús industrial: sense dades
d’explotació a la Cerdanya

-

Diverses centrals hidroelèctriques (fins a 9 en tota la conca) amb capacitat per alterar
significativament el règim hidrològic. Cabals de concessió superiors als cabals en règim
natural.

-

Abocaments procedents d’EDARs amb concentracions de nitrats moderades.

-

Pressió urbanística sobre l’espai fluvial

Descàrrega de col·lectors unitaris d’aigües pluvials i de sanejament: 205 ha de
superficie urbana al Vilar d’Urtx associada a DSU sobre la conca alta del Segre fins a la seva
confluencia amb el riu Querol amb afecció negativa de la qualitat de les aigües de la riera i
175 ha de superficie urbana a Guils de Cerdanya associada a DSU sobre el riu Querol.
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Extraccions d’àrids al municipi de Bellver de Cerdanya, Bolvir, Fontanals de Cerdanya,
Isòvol, Lles de Cerdanya

El reg: referent clau en termes hidrològics ambientals, territorials, econòmics i socials
El pas i presència del riu Segre ha estat ja des de temps immemorials i segueix sent crucial pel
desenvolupament agrícola i econòmic de la plana ceretana, i per tant també a l’entorn del municipi
de Bellver de Cerdanya. Contràriament al que es podria pensar en una primera impressió, la
plana de la Cerdanya és un espai massa sec que no podria mantenir el conjunt de prats i bocatges
típics del paisatge sense l’aport constant i regular de les aigües de reg. La importància de la
ramaderia a la comarca, ja a principis del segle XIX feia sentir cada cop més la necessitat
d’estendre els prats naturals i canalitzar les aigües per obtenir uns prats més rendibles. D’aquesta
manera es començaren a canalitzar aigües de rius, tant de les vessants muntanyoses, com les
aigües del Segre, a la plana, creant una xarxa intricada de sèquies i canals que retribuïren en un
canvi de la fisonomia del paisatge ceretà i que s’erigiren com uns elements cabdals en el paisatge,
la biodiversitat i l’economia ceretana.
Així, la plana central ceretana manté en gran mesura la seva verdor característica al llarg de l’any
gràcies a l’existència de nombroses sèquies i regs que distribueixen les aigües per la seva
superfície i que configuren una xarxa extensíssima d’una obra d’enginyeria prodigiosa. Aquestes
sèquies deriven totes del riu Segre i dels seus afluents. En el cas de Bellver de Cerdanya, el
sistema de reg esdevé a partir del pas del torrent de Riell i de riu Duran al terme municipal d’Isòvol.
Volem insistir en el fet que les sèquies i els regs han estat fonamentals pel desenvolupament
agrícola i ramader de la plana ceretana. La verdor de la plana evidencia el pas de l’aigua, però no
és només la plana la que es beneficia de les canalitzacions: els pobles situats a les muntanyes de
solana disposen de sèquies i regs que acompleixen les mateixes finalitats. En el cas de Bellver de
Cerdanya cal destacar la sèquia principal anomenada Sèquia de la Comunitat de Regants de
Bellver de Cerdanya. S’inicia al torrent de Riells i distribueix les seves aigües per unes 167 ha.
L’altra canalització existent és el Rec de dalt d’Olopte que porta aigua del riu Duran als municipis
d’Isòvol i Bellver.
Taula nº3. Relació dels principals regs i sèquies a Bellver de Cerdanya
Nom

Riu/Torrent

Municipis

Sèquia de la comunitat de Regants de Bellver de
Cerdanya

Torrent de Riells Bellver de Cerdanya

Rec de dalt d'Olopte

Riu Duran

Isòvol, Bellver de
Cerdanya

Superfície de
reg
167,35 ha
189,12 ha

Font. Consell Comarcal de la Cerdanya, a partir de “ l’Anàlisi del patrimoni lligat a l’entorn del riu Segre a la
Cerdanya”
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Inundabilitat
La informació del Departament de Planificació de l’Agencia Catalana de l’Aigua, referent a la
inundabilitat dels territoris que drenen la conca del riu Ebre, es divideix en dos grans apartats: la
delimitació de les zones inundables amb períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys i la delimitació
de les zones potencialment inundables. La informació relacionada en la inundabilitat de la comarca
de la Cerdanya es recullen a les fulles 216, 217, 254 i 255 dels plànols de delimitació de l’ACA.
Pel que fa a la delimitació de les zones inundables amb períodes de retorn de 50, 100 i 500
anys cal destacar la influència que té, sobre el territori, el pas per la comarca del riu Segre. De fet,
aquest curs hídric és l’únic element de la xarxa hidrogràfica de la Cerdanya del qual estan
cartografiades les zones inundables amb períodes de retorn de 50 a 500 anys. Així doncs, en tots
els municipis per on discorren les aigües del Segre objecte d’estudi i en les zones de la seva plana
d’inundació, es determinen les zones inundables associades a períodes de retorn, amb una
distància mitjana des del llit del riu, d’aproximadament 600 metres d’amplada de mitjana segons
apunta l’ACA. Destaca l’amplada de la zona inundable al nucli de Bellver de Cerdanya (zona de la
Parada i on s’uibica un dels càmpings de la població) i a l’entorn de Martinet.
En relació a les zones potencialment inundables, l’ACA estableix 3 categories pels punts de perill
segons la seva inundabilitat: perill d’inundació baix, perill d’inundació mig i perill d’inundació alt. Es
cataloguen amb Perill d’inundació baix aquelles zones en les que les inundacions poden produir
danys aïllats a un habitatge, instal·lació comercial, industrial, agrícola i/o afecció d’algun servei
aïllat; perill d’inundació mig correspon a aquelles zones en les que les inundacions poden produir
danys a petits nuclis habitats, petites instal·lacions comercials, industrials, agrícoles, ramaderes i/o
afecció d’alguns serveis; perill d’inundació alt correspon a aquelles zones en les que les
inundacions poden produir danys a nuclis de població, grans instal·lacions comercials, industrials,
vies de comunicació i/o serveis bàsics per a la població.
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Figura nº14. Inundabilitat al municipi de Bellver de Cerdanya

Zona inundable geomorfològicament
Zona inundable geomorfològicament - INUNCAT
Zona inundable per 500 anys de període de retorn
Zona inundable per 100 anys de període de retorn
Zona inundable per 50 anys de període de retorn

Font: Agència Catalana de l’Aigua

HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA
A la massa d’aigua subterrània de la Cerdanya, sobre la que reposa el municipi de Bellver de
Cerdanya, els materials detrítics (no al·luvials) i, en menor mesura els al·luvials i carbonatats, són
els predominants; es tracta en la major part dels casos d’aqüífers lliures i confinats, tot i que amb
predomini dels lliures.
La totalitat de la superfície de la Cerdanya (així també, el terme municipal de Bellver de Cerdanya)
està exclosa de zona d’aqüífers protegits (Decret 328/1988, pel qual s’estableixen normes de
protecció i addicionals en relació diversos aqüífers de Catalunya i actualització posterior) i tampoc
no se situa en cap zona d’aqüífers vulnerables per contaminació de nitrats (Decret 283/1998,
de 21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats
procedents de fonts agràries i el Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves
zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.
Comentar finalment que Bellver de Cerdanya (i també tota la comarca de la Cerdanya) està
exclosa de zona d’aqüífers sobreexplotats (Decret 329/1988, d'11 d'octubre, pel qual es declara la
sobreexplotació de determinats sectors dels aqüífers subterranis o unitats hidrogeològiques).
Aquestes qualificacions no poden amagar el conjunt de problemàtiques que afecten els medis
aqüifers de la Cerdanya i que en major o menor mesura presenten símptomes i senyals clars en
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nombrosos punts del territori ceretà, segons han comentat diverses fonts tècniques municipals; ens
referim a problemàtiques de subministrament i de qualitat de les aigües, que a manca d’un
diagnòstic exhaustiu i precís, s’apunten com a importants ja en el present, i amb un futur amb
importants incerteses. Un instrument clau per a la gestió sostenible del recurs aigua el constitueix
la Directiva Marc de l’Aigua i el conjunt d’estratègies i treballs impulsats des de l’Agència
Catalana de l’Aigua en el context del territori català com ja s’ha comentat; cal recordar, no obstant,
que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre és l’organisme competent de referència en el context
d’estudi que ens ocupa.
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3.3. MEDI NATURAL

3.3.1. REGIONS BIOGEGRÀFIQUES
Les regions biogeogràfiques són grans àmbits territorials (d’escala continental) amb unes
característiques climàtiques i biòtiques relativament homogènies, que condicionen una
determinada aparença general dels paisatges i la vegetació que els conformen. A la Cerdanya hi
podem trobar elements de fins a 3 de les 6 regions biogeogràfiques europees: la boreoalpina,
l’eurosiberiana i la mediterrània, aquesta darrera de forma relictual.
La regió boreoalpina es troba a les parts de la comarca per sobre els 1600 metres d’altitud. Hi
podem diferenciar l'estatge subalpí fins als 2300 m, on es troben les pinedes de pi negre i les
avetoses i l’estatge alpí, a partir dels 2300 m, composat gairebé exclusivament per prats alpins i
tarteres. Està localitzada a les parts altes de la serra del Cadí i de les muntanyes dels Pirineus
axials, per tant als extrems sud i nord del municipi de Bellver de Cerdanya
La regió eurosiberiana es troba present a gran part de la comarca, definida sobretot per les
pinedes de pi roig. Es troba distribuïda amb una presència majoritària i destacada per les
muntanyes de l’obaga i de la solana, així com a bona part de la plana, en aquest cas de manera
més irregular i discontínua.
La regió mediterrània té una extensió força reduïda a l’àmbit d’estudi i es troba representada
bàsicament a zones de la plana i les parts baixes de les muntanyes de la solana.
Taula nº4. Regions biogeogràfiques existents a la Cerdanya i comunitats vegetals dominants
Regió Biogeogràfica
Comunitat vegetal dominant
Boreoalpina

Pineda de pi negre

Eurosiberiana

Pineda de pi roig, boscos de ribera

Mediterrània

Alzinar (carrascar)

Font: Contracte de riu transfronterer segre, Document de diagnosi del medi natural de la Baixa Cerdanya
(inèdit, gener 2003)
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3.3.2. USOS DEL SÒL
Figura nº15 i taula nº5. Usos del sòl principals en l’àmbit d’estudi

Categoria d’ús de sòl
Boscos caducifolis

Superfície (ha) % sobre t.m.
314,63

3,21

4.236,32

43,16

213,06

2,17

6,63

0,07

Prats de Dall

496,35

5,06

Prats i herbassars

946,28

9,64

Molleres

0,50

0,01

Matollars

1.812,64

18,47

Conreus herbacis

1.141,88

11,63

110,14

1,12

Urbà

75,21

0,77

Antròpic

97,75

1,00

348,87

3,55

15,31

0,16

9.815,56

100,00

Boscos de coníferes
Boscos de ribera
Boscos perennifolis no coníferes

Conreus abandonats

Terrenys sense vegetació (roquissars, lleres, tarteres, sòls nus)
Cobertes d'aigua
TOTAL
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Com es pot observar, els usos del sòl majoritaris al municipi són els boscos de coníferes, que
pràcticament ocupen el 50% de la superfície municipal, seguit dels matollars i els conreus. Es pot
observar també com les coníferes són majoritàries a l’obaga (sud del terme municipal) mentre que
els matollars són molt més abundants a la solana (nord del terme municipal) mentre que els
conreus es concentren a la plana al·luvial.

3.3.3. VEGETACIÓ I HÀBITATS
A la Cerdanya hi podem diferenciar 3 estatges de vegetació; a les cotes per sobre de 2200
metres trobem l’estatge alpì on la vegetació correspon a prats alpins. A aquesta altitud, també
trobem zones on el relleu és més abrupte (com a zones on hi ha congostos o bé tarteres) on la
vegetació que hi domina és pràcticament nul·la; entre 1600 i 2200 metres trobem l’estatge
subalpí. La vegetació que el compon és variada en funció el tipus de substrat en que es
desenvolupi. Per sota els 1600 (2000) metres trobem l’estatge montà amb domini de vegetació de
roureda. A les zones més planeres, els prats de dall tenen gran importància mentre que als fons de
vall destaca la vegetació de ribera.
Figura nº16. Hàbitats principals existents a Bellver de Cerdanya
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Taula nº6. Superfícies dels hàbitats principals del municipi
Àrees forestals sotmeses a tallada intensa (90a)

76,13

0,78

Àrees urbanes i industrials inclosa vegetació (86a,86b)

150,52

1,53

Avetoses (42b,42c,42e)

316,33

3,22

Balegars (31t, 31u)

836,77

8,52

42,81

0,44

304,84

3,11

4,57

0,05

97,17

0,99

6,30

0,06

1.219,55

12,42

Estanys i embassaments (22a)

1,23

0,01

Fagedes mesòfiles i xeromesòfiles (41b)

4,85

0,05

185,86

1,89

35,37

0,36

4,02

0,04

585,27

5,96

Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa (24a)

2,73

0,03

Matollars baixos de ginebró (Juniperus nana)

2,62

0,03

Molleres de Carex nigra, poc o molt àcides, dels Pirineus

1,23

0,01

Pedreres, explotacions d'àrids i runam (86b)

0,82

0,01

Pinedes de pi negre (42f, 42g,42i,42h)

1.128,38

11,50

Pinedes de pi roig (42l, 42p, 42k, 42m, 42n, 42r)

2.327,96

23,72

109,30

1,11

1.236,63

12,60

561,56

5,72

2,24

0,02

Tarteres i pedrusques calcàries (61d, 61e)

440,76

4,49

Vernedes (i pollancredes) amb Circaea lutetianas (44e)

129,72

1,32

Bardisses amb aranyoner (31p)
Boixedes (32a)
Carrascars (boscos o màquies de Quercus rotundifolia) (45f)
Cingles i penyals calcaris de muntanya (62b)
Conreus abandonats (87a)
Conreus herbacis extensius de secà (82c)

Freixenedes (41e)
Gespets (prats de Festuca eskia) (36g)
Grans parcs i jardins (85a)
Joncedes i prats, sovint emmatats (34n)

Pinedes mixtes de pi roig i pinassa (42a)
Prats (24d, 24b,34b, 34d, 34l, 35b, 35h, 36c,36i1,36n)
Prats dalladors amb fromental (38b)
Rouredes de roure martinenc (41k)

TOTAL

9.815,56 100,00
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FORMACIONS FORESTALS ARBRADES
Les pinedes de pi negre. Són les formacions
dominants de l’estatge subalpí, és a dir, de les terres
situades entre els 1600-1800 m. i els 2200-2400 m
d’altitud. L’espècie principal (Pinus uncinata), és l’única
capaç de créixer a l’alta muntanya. Pot aparèixer amb
altres arbres caducifolis, com el bedoll (Betula pendula) i
la moixera de guilla (Sorbus aucuparia). El sotabosc
dominant està format pel neret (Rhododendrum
ferrugineum), el ginebró (Juniperus communis) i el nabiu
(Vaccinium myrtillus). A causa de l’elevada humitat ambiental, és habitual que els arbres estiguin
recoberts de líquens, com els del gènere Usnea. A l’igual que succeeix amb els prats alpins, les
pinedes de pi negre formen dominis diferents a les zones silicícoles del nord (RhododendronVaccinenion) i a les zones calcícoles del sud (Seslerio-Pinenion) on apareix la pineda de pi negre
calcícola (Pulsatillo-Pinetum uncinatae). Dins el municipi, apareixen especialment a l’obaga del
límit meridional del municipi i en les seves diverses formes ocupen unes 1.120 ha.
Les avetoses. A les avetoses (Abieti-Piceion) l’arbre dominant és l’avet (Abies alba). Tenen
una menor importància en termes de superfície a la comarca, situant-se en les parts baixes dels
vessants obacs. En el cas del municipi de Bellver de Cerdanya tenen una importància menor tot i
que ocupen 312 hectàrees.
Les fagedes. Al domini de les fagedes (Fagion
sylvaticae) l’arbre dominant és el faig (Fagus sylvatica). Són
molt poc importants en termes de superfície a la comarca i
ocupen sobretot les obagues humides. La limitació de les
fagedes és a causa de la relativa sequedat de la comarca
en relació amb els vessants septentrionals dels Pirineus.
L’única extensió de faig de dimensions apreciables es situa
a la vall de l’Ingla, en el terme de Bellver de Cerdanya, dins
del Parc Natural de Cadí-Moixeró, amb unes 5 ha.
Les pinedes de pi roig (Hylocomio-Pinetum catalunicae). L’arbre dominant és el pi roig
(Pinus sylvestris), encara que en alguns indrets de fondalada humida és substituïda per un bosc
caducifoli mixt on predominen l’avellaner (Corylus avellana), el freixe de fulla gran (Fraxinus
excelsior) i el bedoll (Betula pendula). La pineda de pi roig Es troba en zones no massa humides
a altituds compreses entre els 1200-1300 i els 1600-1700 m. Formen un cinturó continu a les
muntanyes de l’obaga, fins allà on comença a dominar el pi negre. A la part axial de la comarca
són més escasses, atès que el bosc no comença a proliferar (efectes de l’explotació fustanera i
de les pastures) fins al domini del pi negre. Al municipi, en les seves diverses formes, incloses
zones mixtes amb pinassa, ocupen pràcticament 2.500 hectàrees
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Fotos. Les pinedes de pi roig són les que ocupen més superfície de les masses forestals de la
comarca
Les rouredes. Les rouredes més habituals són
les rouredes seques de roure martinenc (BuxoQuercenion pubescentis), que creixen a les zones
més seques de la vall del Segre, en altituds entre
els 1200-1300 m. La roureda de roure martinenc
amb boix és un bosc poc ombrívol, i per tant es
desenvolupa un estrat arbustiu on domina el boix
amb d’altres arbusts submediterranis com el grèvol
(Ilex aeguifolium). Al terra, hi ha una sèrie d’herbes
i plantes característiques com la viola de llop
(Anemone hepatica) i la primula comuna (Primula veris). Al municipi ocupen una superfície molt
residual.
Els alzinars. Formats per alzina carrasca (Quercus ilex ssp. rotundifolia). Molt poc
abundants a la comarca, reduïts a les zones més baixes i assolellades de la vall del Segre, a la
Cerdanya concretament a la solana de Prullans i Bellver, tot i que en aquest municipi ocupen una
superfície molt residual.

ELS MATOLLARS
Els matollars. A la comarca de la Cerdanya els matollars ocupen gairebé unes 10.000 ha, el què
representa aproximadament un 20% de la superfície comarcal. Gran part de l’extensió que ocupen
són conseqüència de la destrucció de les pinedes de pi negre per l’aprofitament de la fusta i se
situen en extenses zones de sòls pedregosos entre 2000 i 2500 metres, allà on els prats no poden
crèixer. El tipus d’espècies vegetals d’aquestes zones depèn del tipus de sòl i de la situació. Les
comunitats arbustives més importants són el matollar de neret (Saxifrago-Rhododendretum), als
indrets obacs de la zona sud, especialment, on apareixen el neret (Rhododendrum ferrugineum),
nabiu (Vaccinium myrtillus) i saxifraga (Saxifraga sp.), i a les zones solanes els matollars de bàlec
(Genisto-Arctosstaphyletum). A les zones de sòls calcaris domina el boix (Buxus sempervirens) i en
sòls silícics, el ginebró (Juniperus communis) i la boixerola (Arctostaphilos uva-ursi).
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Entre els 1500 i els 1800 metres d’altitud creix un altre matoll, el bàlec (Genista purgans), que se
situa on la pineda de pi roig ha estat destruïda. Altres matollars a destacar són les landes de
bruguerola (Alchemillo-Callunetum, Violo-Callunetum) i les boixedes, provinents de la degradació
de les rouredes seques o les pinedes de pi roig.
Al municipi de Bellver de Cerdanya, els balegars (836 ha), les joncedes (586 ha) i les boixedes
(305 ha) ocupen àmplies zones de la solana.

Fotos. Dos tipus de matollar visibles a vessants solans de la comarca; a l’esquerra, matollar de bàlec, a
la dreta, boixeda

ELS PRATS
Els prats alpins se situen a les zones situades a cotes superiors als 2300 metres
aproximadament, a excepció de les zones ocupades per roquissars o tarteres. És un ecosistema
que constitueix un mosaic de prats amb diferències
segons siguin de caire acidòfil o basòfil. Els primers
(Caricetalia curvulae, aliança Festucion airoidis) es
troben als cims del nord de la comarca, mentre que a
les cotes mes altes de la Serra del Cadí hi trobem els
segons (Seslerietalia coerulae, aliança Festucion
gautieri). Pel que fa a les muntanyes que delimiten la
comarca pel seu extrem meridional, els espais
supraforestals són presents a totes les parts culminals
de les serres del Cadí i del Moixeró (en menor
mesura). Tradicionalment, aquestes pastures han estat utilitzades pel bestiar durant els estius, fet
que ha comportat en moltes zones l’ampliació de la superfície de pasturatge en detriment dels
boscos culminals de pi negre. Així, bona part dels prats subalpins actuals tenen el seu origen en
aquest fet. Tanmateix, la disminució progressiva de l’activitat ramadera ha invertit aquest procés en
els darrers decennis i el bosc ha pogut recolonitzar molts espais culminals d’aquestes serres.
Entre les pastures, podríem dir que les parts baixes de les muntanyes són contactes entre pinedes
de pi roig i boscos mixtos, que varen ser tallats per a ampliar les superfícies de pastura, i que
acostumen a donar una comunitat molt rica i freqüentada per les vaques que es coneix com a
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Bromion. La zona que correspondria a les antigues parts forestals altes amb pi negre (Pinus
uncinata) i que també varen ser talades, constituirien la comunitat del Festucion eskiae i, una
amica per a tot, a llocs d’acumulació de neu i a pendents forts i diferents tipus de sòls, hi tendríem
el Nardion.
A les muntanyes corresponents als Pirineus axial, (nord del municipi), l’estatge alpí és el millor
conservat, sens dubte. Aquestes muntanyes acullen la major extensió del medi alpí de tota la
Cerdanya, constituït per pastures acidòfiles d’alta muntanya de distribució estrictament pirinenca al
nostre país (gespes de festuca, gespets, ...) i d’un gran valor florístic, el qual es veu complementat
per la presència de les comunitats de mullera associades als estanys i cursos d’aigua. En aquests
ecosistemes hi trobem, lògicament, una fauna i flora característiques: així, per exemple, els rasos
alpins constitueixen l’hàbitat preferent d’espècies com la perdiu blanca, la marmota, el corriol pitroig i l’ermini.
En global, al municipi, els prats suposen 1.236 ha

ELS PRATS DE DALL
Els prats de dall (aliança Arrhenaterion) representen, conjuntament amb els prats alpins i segons
les dades de l’any 2001 gairebé el 20% de la superfície comarcal. Es tracta d’una creació dels
animals domèstics i l’home. La superfície d’ocupació dels prats de dalls a la comarca de la
Cerdanya és bastant extensa sent una de les zones de Catalunya on aquests hàbitat d’interès
comunitari (6510-6520) és més present, gairebé el 30 % dels prats de dall montans, que ocupen
aproximadament una extensió de 6,144 ha i a on es troben en millor estat de conservació. La
situació dels prats a la plana al·luvial del Segre permet parcel·les relativament grosses i
disponibilitat de rec, això fa que segueixi sent rendible explotar els prats de dall i que no hi hagi
problemes d’alteració per intensificació de les pràctiques agrícoles, per això és a la Cerdanya a on
trobem els prats de dall millor conservats. La superfície de prats de dalls a la Cerdanya és molt
extensa i tots el municipis tenen part del seu terme municipal coberta per prats de dalls, sent la part
de la plana ceretana a on es troba la mostra més extensa. Al terme municipal de Bellver ocupen
580 hectàrees.
Taula nº7. Superficie de prats de dall per municipi a la Cerdanya
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Font: AUMA (2008). Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla Director Urbanístic de la Cerdanya.
Annex complementari.
Aquest paisatge de prats tancats amb arbres es dóna en molts llocs. És el hedge a Anglaterra, el
bocage a França, les freixanes a la Ribagorça, les closes a l’Empordà. Els arbres i arbustos creen
un allotjament pels animals domèstics. Les capçades dels arbres modifiquen el clima local, donant
ombra i aturant el vent. L’home poda els arbres, dirigint la forma i aconseguint així llenya per
l’hivern. En definitiva, es tracta d’un paisatge cultural resultat de molts segles de treball permanent.
Els prats de dall cerdans estan dominats per plantes com el fromental (Arrhenaterum elatius), el
trèvol de prat (Trifolium pratense) o el trèvol blanc (Trifolium repens). La gestió bàsica dels prats de
dall és el reg a l’estiu, la femada a l’hivern, dues dallades (primavera i estiu), la redallada cap a
finals d’estiu i la pastura del rebrot i el rostoll d’herba que ha quedat al prat, just abans d’estabular
el bestiar a finals de tardor.
Els prats de dall s'aprofiten per a l'agricultura i complementen els que l'home conrea amb cereals,
patates i herbes farratgeres com l'alfals, la trepadella i el trèvol. El conjunt de tots aquests conreus
és el que dóna a la plana el seu característic aspecte de “retalls”, de gran importància paisatgística.

Fotos. A l’esquerra, prats de dall visibles amb marges arbrats a l’entorn de Bellver de Cerdanya. A
la dreta, impressionant estructura de prats de dall amb les seves tanques arbrades de la vall
principal, l’estructura de bocatge ceretà
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Figura nº17. Distribució dels prats de dall amb fromental a la Cerdanya (en verd) respecte als
espais naturals protegits (en gris)

Font: Informe de Sostenibilitat Ambiental (annex complementari) del PDU de la Cerdanya (AUMA,
2008)

ELS ECOSISTEMES AQUÀTICS I DE RIBERA
Els ecosistemes aquàtics estan associats principalment als rius i torrents. A la Cerdanya, els rius
principals es troben tots en la fase de curs alt i tenen un règim de tipus nival. El més important és el
Segre però al municipi hi ha nombrosos rius, torrents i rierols que s’escolen cap al Segre des de les
muntanyes del nord i del sud del municipi. Per a ampliar la informació al respecte es pot consultar
el punt d’hidrografia del present informe ambiental.
La vegetació original de la plana de la Cerdanya estava formada molt probablement per vàries
franges d’espècies caducifòlies paral·leles al riu Segre. Les immediacions del riu i d’altres cursos
d’aigua estarien poblades per comunitats de ribera, principalment vernedes i salzedes. És possible
que la resta de la plana fos ocupada per rouredes alternades amb vegetació d’indrets humits, com
per exemple freixenedes. L’activitat humana ha transformat significativament el paisatge vegetal de
la comarca. Prats de dall i pastura (Arrhenatherion) se situen a la terrassa inferior propera als
marges del Segre i fins i tot atenyen la mateixa llera del riu, desplaçant les comunitats de ribera a
uns pocs indrets on el terreny, molt humit i sovint inundat, (amb presència d’algunes basses i
aiguamolls) ha dificultat la instal·lació dels prats.
El bosc de ribera és de vital importància als rius i té variades i fonamentals funcions, com la de
frenar l’aigua en cas de riuada, fixar el terreny de les riberes, depurar l’aigua de matèria orgànica i
constituir un refugi imprescindible per una àmplia varietat de fauna. El bosc de ribera de la
Cerdanya es troba en un estat de conservació acceptable, amb algunes taques molt àmplies i de
gran extensió. Els arbres que hi destaquen són el vern (Alnus glutinosa), el salze (Salix alba.), el
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freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior), el pollancre (Populus nigra), el trèmol (Populus tremula) i
l’om (Ulmus minor), essent les comunitats de ribera predominants les vernedes (Alnetum
catalaunicum) i les salzedes de sarga (Saponario-Salicetum purpureae). En alguns sectors
existeixen canyissars (Phragmition) de dimensions considerables.

Fotos. En aquestes dues imatges dels boscos de ribera del riu Segre s’aprecia la diversitat
d’estrats i la complexitat d’espècies. A la dreta s’aprecia el port arrodonit i baix d eles sargues i el
port vertical de pollandres, verns i freixes
Al municipi, els boscos de ribera ocupen una no menyspreable superfície de 130 hectàrees.

ELS CONREUS
La superfície dedicada als conreus ha augmentat a la Cerdanya en els darrers anys, i ho ha fet
normalment en detriment de la superfície dels prats. Els conreus que més han augmentat són els
de regadiu, bàsicament el girasol i el blat de moro, mentre que l’extensió dels cereals d’hivern, com
el sègol, més aviat ha disminuït. Així com en d’altres comarques el paisatge associat als conreus té
una especial importància en el manteniment de la connectivitat, a la Cerdanya podríem dir que
aquest important paper en el manteniment de la biodiversitat el fan els prats de dall.
Al municipi de Bellver de Cerdanya els conreus ocupen una superfície propera a les 1.250
hectàrees.
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Fotos. Dues imatges de parcel·les agrícoles a la plana cerdana

TARTERES, CINGLES I ROQUISSARS
A la comarca de la Cerdanya la presència de sòls nus, cingles, roquissars i tarteres, és
relativament remarcable, doncs ocupen unes 2500 ha, el 4,6% de la superfície comarcal. Al
municipi ocupen unes 550 hectàrees.
A l’igual que quan es parlava dels prats alpins, les comunitats alpines i subalpines que s’hi
assenten són diferents si parlem de les parts silícies o calcàries de la comarca. Als immensos
roquissars silicis de les muntanyes del nord del municipi hi igpedrós trobem Artemisio-Drabetum i
Saxifragetum pubescentis i a les clapisses Galeopsio-Poetum fontqueri, entre d’altres. A les
cingleres de les serres de Cadí-Moixeró destaquen la comunitat de julivert d’isard i corniol hirsut
(Aquilegio-Xatardietum scabrae) així com el gramenet embosquinat de gavó pirinenc amb boix
(Buxo-Ononidetum aragonensis).

3.3.4. HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI
Els 17 hàbitats d’interès comunitari presents al terme municipal de Bellver de Cerdanya, segons les
bases cartogràfiques de la Generalitat de Catalunya es recullen a continuació. Aquests hàbitats es
llisten en una taula, definint les seves característiques i la seva localització al terme, acompanyada
d’una figura on es mostra la ubicació de cada un d’ells.
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BOSCOS SUBALPINS DE CONÍFERES
BOSCOS DE PI NEGRE SOBRE SUBSTRAT SILÍCIC i CALCARI
CODI: 9430
ESPÈCIE DOMINANT: Pinus uncinata
LOCALITZACIÓ: es concentren al nord del municipi, en els boscos de
Talltendre i de Pinetella i a la vessant oest de la serra de
Comaermada, així com a la vessant nord de la serra de la Moixa, al
sud del terme.

NO PRIORITARI
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BOSCOS CADUCIFOLIS MEDITERRANIS I SUBMEDITERRANIS
ALBEREDES I BOSC DE RIBERA
CODI: 92A0
ESPÈCIE DOMINANT: Populus alba
LOCALITZACIÓ: la reduïda presència d’aquest hàbitat es concentra bàsicament a l’extrem oest del
municipi, a les ribes del riu Segre, concretament al nord del turó de Gallissa i a l’Arenal del Cebrià i la
Riberola

NO PRIORITARI
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BOSCOS CADUCIFOLIS DE L’EUROPA TEMPERADA
BOSCOS CADUCIFOLIS DE L’EUROPA TEMPERADA
FAGEDES NEUTRÒFILES
CODI: 9130
ESPÈCIE DOMINANT: Fagus sylvatica
LOCALITZACIÓ: l’única representació d’aquest hàbitat es situa
al sud del terme municipal, al sud de la serra de Gavarret.

NO PRIORITARI
VERNEDES I BOSCOS DE RIBERA
CODI: 91EO
ESPÈCIE DOMINANT: Alnus glutinosa
LOCALITZACIÓ: representen pràcticament la totalitat dels

boscos caducifolis temperats del municipi. S’estenen al llarg
dels cursos dels torrents que desemboquen al riu Segre.

PRIORITARI
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BOSCOS ESCLERÒFIL·LES MEDITERRANIS
ALZINARS I CARRASCARS
CODI: 9340
ESPÈCIE DOMINANT: Quercus ilex
LOCALITZACIÓ: la única representació d’aquest hàbitat en el
municipi es situa a l’oest del torrent d’Anes, on s’hi emplaça
la cova de l’Alzinar.
NO PRIORITARI
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TARTERES DE MUNTANYA
TARTERES DE MUNTANYA
TARTERES CALCÀRIES
CODI: 8120
ESPÈCIE DOMINANT: LOCALITZACIÓ: aquest tipus d’hàbitat ocupa tota la vessant
nord de la Serra del Cadí i de la Serra de la Moixa, compartint
espai amb les pinedes de pi negre.
TARTERES DE L’EUROPA MERIDIONAL

CODI: 8130
ESPÈCIE DOMINANT: LOCALITZACIÓ: es situen únicament a la vessant nord del
Serrat de la Muga.
NO PRIORITARIS
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VEGETACIÓ CASMOFÍTICA DE PARETS I CINGLES
VEGETACIÓ CASMOFÍTICA DE PARETS I CINGLERES
COSTERS ROCOSOS CALCARIS
CODI: 8210
ESPÈCIE DOMINANT:
LOCALITZACIÓ: hàbitat associat a les formacions muntanyoses
de poca envergadura situades al sud del municipi, tals com el
serrat de l’Avetós, el Forat de les Gralles i la Roca Foradada.
COSTERS ROCOSOS SILÍCICS
CODI: 8220
ESPÈCIE DOMINANT:
LOCALITZACIÓ: es situen únicament al nord del municipi, a la
vessant oest de la serra de Comaermada, compartint espai
amb les pinedes de pi negre i les formacions de bàlec.
NO PRIORITARIS
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PASTURES NATURALS
PRATS CALCÍCOLES ALPINS I SUBALPINS
CODI: 6170
ESPÈCIE DOMINANT: LOCALITZACIÓ: la única representació d’aquest hàbitat en el
municipi es troba entorn al tossal Gros, en contacte amb el
límit O municipal.
NO PRIORITARI
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PASTURES SEMINATURALS
PRATS MEDIOEUROPEUS SOBRE SUBSTRAT CALCARI
CODI: 6210
ESPÈCIE DOMINANT: Festuco-Brometea
LOCALITZACIÓ: hàbitat amb representació arreu de la
superfície municipal tot i que es concentra a la zona plana
del costat sud del riu Segre, on el desnivell és baix.
NO PRIORITARI
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PRATS MESÒFILS
PRATS DE DALL
CODI: 6510
ESPÈCIE DOMINANT: LOCALITZACIÓ: la presència d’aquest hàbitat es concentra
bàsicament a la plana al·luvial del riu Segre, tot i que també
hi ha una extensió important al marge oest del torrent de la
Bavosa així com entorn a Orden.
NO PRIORITARI
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MATOLLARS SUBMEDITERRANIS I DE ZONES TEMPERADES
MATOLLARS SUBMEDITERRANIS
BOIXEDES
CODI: 5110
ESPÈCIE DOMINANT: Buxus sempervirens
LOCALITZACIÓ: al nord del municipi, recobrint el serrat de
Sobiró i a l’est del tossal Ras. Existeixen també petites
superfícies d’aquest hàbitat al sud-est del terme, entorn el
Forat de les Gralles.
FORMACIONS MUNTANYENQUES DE BÀLEC

CODI: 5120
ESPÈCIE DOMINANT: Cystus purgans
LOCALITZACIÓ: es concentra a la meitat nord del terme
municipal, al nord d’Orden i més al sud-est del Tossal Gros.
NO PRIORITARIS

86

POUM de Bellver de Cerdanya en fase d’aprovació inicial
Estudi Ambiental Estratègic

Novembre 2017

LANDES I MATOLLARS DE LES ZONES TEMPERADES

MATOLLARS ALPINS I BOREALS
CODI: 4060
ESPÈCIE DOMINANT: LOCALITZACIÓ: dins el terme municipal tan sols existeix una
petita extensió d’aquest hàbitat. Es situa a l’est de la Mata
negra, just al límit amb el municipi de Riu de Cerdanya.

NO PRIORITARI
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AIGÜES QUIETES
AIGÜES ESTAGNANTS OLIGOTRÒFIQUES
CODI: 3110
LOCALITZACIÓ: la representació d’aquest hàbitat dins el
municipi es situa a l’extrem nord, on s’emplaça l’estany de
Calm Colomer.

NO PRIORITARI

AIGÜES CORRENTS
RIUS DE TERRA BAIXA I MUNTANYA MITJANA
CODI: 3260
LOCALITZACIÓ: la presència d’aquest hàbitat es concentra en l’únic curs fluvial constant que existeix
dins el terme municipal, el riu Segre. Ressegueix el seu traç d’est a oest travessant Bellver en la seva
zona central.

NO PRIORITARI
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3.3.6. FLORA PROTEGIDA
A la comarca de la Cerdanya s’han identificat gairebé 2.000 espècies de plantes amb flor (Banc de
dades de biodiversitat BIOCAT, 08.05.02). La major part de les dades corresponents a la comarca
pertanyen al Parc Natural del Cadí, mentre que a la resta de la comarca la quantitat de dades és
menor. Tot i que, en part, és un efecte de la major prospecció, una de les quadrícules de 10x10 km
del Cadí, situada a cavall de les comarques de la Cerdanya i el Berguedà, conté 1.706 tàxons
identificats, cosa que la fa una de les quadrícules més riques en flora vascular de Catalunya.
Aquesta enorme diversitat vegetal es pot explicar per la confluència en aquest territori de
nombrosos condicionants físics – gradient altitudinal, efecte solana-obaga, diversitat de substractes
geològics, i fins i tot climàtiques.
Dels 2.000 taxons trobats a la comarca, 121 estan destacats a la base de dades BioCat per la seva
protecció, raresa o endemicitat. D’aquestes, unes 50 espècies estan protegides per la legislació,
107 estan considerades raríssimes i les 7 següents són endemismes exclusius o gairebé exclusius
de Catalunya:
- Aquilegia viscosa subsp. montsicciana. Corniol hirsut.
- Asplenium seelosii subsp. glabrum. (pteridòfit)
- Campanula cochlearifolia subsp. andorrana. Campànula nana.
- Campanula speciosa subsp. speciosa.
- Dianthus pungens subsp. multiceps.
- Salix lapponum.
- Xatardia scabra. Julivert d’isard.
Cal recordar que apart de les espècies protegides a tot el territori de Catalunya (Ordres 5-11-84 i
28-11-86) presents a la Cerdanya, que són Taxus baccata, Gentiana lutea i Ilex aequifolium, una
altra espècie que és present al Parc Natural del Cadí Moixeró, com és Dracocephalum austriacum
consta en els annexos II i IV de la Directiva Hàbitats. Apart, dins el PEIN del Cadí Moixeró (Decret
328/1992), es protegeixen les següents espècies: Adonis pyrenaica, Campanula haubertiana,
Daphne alpina, Dracocephalum austriacum, Iris latifolia, Oxytropis amethystea, Potentilla nivales,
Seseli peucedanoides, Woodsia pulchella i Xatardia scabra, i dins del PEIN dels Tossals d’Isòvol i
Olopte es protegeixen les espècies Adonis vernali, Stypa capillata. Per actualitzar aquest llistat
d’espècies protegides caldrà tenir en compte els diversos annexos del Decret 172/2008, de 26
d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya (DOGC 5204, de 28-8-08), que
inclou un extens llistat de flora que, però, no es troba referenciat quant a la seva distribució
geogràfica. Una revisió completa de tàxons d’interès situats en els límits del Parc Natural del Cadí
Moixeró i a la Tosa d’Alp pot ser trobat als treballs de Pere Aymerich 2 . Cal destacar també
l’existència d’un interessant treball etnològic que recull els usos humans d’un bon nombre
d’espècies cerdanes 3.

2 AYMERICH, Pere. (2004). Avaluació de plantes protegides, amenaçades o rares al Parc Natural del Cadí-Moixeró (Pirineus
orientals). Butlletí Institució d’Història Natural, 72: 19-37. 2004
3 MUNTANÉ. J. (1994). Herbes, remeis i creences de Cerdanya. Institut d’Estudis Ceretans. Puigcerdà

89

POUM de Bellver de Cerdanya en fase d’aprovació inicial
Estudi Ambiental Estratègic

Novembre 2017

El Banc de Dades de la Biodiversitat (BioCat) també assenyala que a la Cerdanya s’han registrat
234 comunitats vegetals. La quadrícula de la Serra del Cadí assenyalada anteriorment és la que
presenta el nombre més elevat de comunitats vegetals de Catalunya, amb 132.
A la Cerdanya s’han identificat un total de 345 espècies diferents de fongs, amb una diversitat
mitjana d’uns 100 taxons per cada quadrícula de 10x10 km.
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3.3.6. RISC D’INCENDI FORESTAL
Donades les característiques del terme municipal de Bellver de Cerdanya, amb un territori que
abasta tant el cinturó de muntanyes septentrional, com parts interessants de solana amb afinitats
mediterrànies i les obagues de la serra de la Moixa (a més del fons de la vall) és d’entendre que la
llista de flora present i de tàxons d’interès serà força elevada.
Bellver de Cerdanya està classificat com a municipi d’Alt Risc d'Incendi segons el Decret 64/95
pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
Figura nº18. Risc d’incendi forestal al municipi de Bellver de Cerdanya
Segons es detalla en figura adjunta de
Mapa de perill bàsic d'incendi forestal
(es tracta d’un mapa estàtic que defineix
un estat del territori estimatiu de la
freqüència i la intensitat en que si pot
produir el perill d'incendi) al TM de
Bellver de Cerdanya l’àmbit amb més risc
d’incendi forestal es concentra a la meitat
nord (orientació solana), a l’entorn dels
nuclis de Talltendre, Ordèn i Cortàs, on
apareixen taques de territori amb risc
moderat. Lògicament la vessant obaga
del Cadí-Moixeró presenta menys risc
d’incendi forestal, amb domini de grans
taques de superfície amb risc baix
intercalades amb taques amb risc
moderat.
Segons la base “d’Incendis forestals
ocorreguts durant el període 1986-2011”
del
Departament
de
Territori
i
Sostenibilitat el Terme Municipal de
Bellver de Cerdanya NO ha patit cap
incendi forestal històricament durant
aquest període.
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3.4. FAUNA
Una alta diversitat botànica sovint té una traslació similar en la diversitat faunística, on la Cerdanya
destaca per la diversitat d’espècies pròpies dels estrats forestals de muntanya, dels rius de
muntanya, dels cingles i penya-segats i dels prats d’alta muntanya.

3.4.1. INVERTEBRATS
El Banc de Dades de la Biodiversitat (BioCat) assenyala que a la Cerdanya s’han enregistrat 688
espècies d’artròpodes, amb una diversitat mitjana de 100-300 taxons per quadrícula de 10x10 km.
Un dels grups d’artròpodes més destacables de la comarca és el dels lepidòpters, especialment en
els ambients més ben representats dels boscos de ribera i els prats de dall. Aquests inclouen
espècies de gran interès biogeogràfic i ecològic. Entre aquests cal destacar algunes papallones
nocturnes com l’esfíngid Proserpinus proserpina i els noctúids Nonagriua typhae i Archanara spp.
Cal destacar que a la Cerdanya hi ha dues estacions del Butterfly Monitoring Scheme (seguiment
de ropalòcers diürns), la número 15 (Fontllebrer, t.m. d’Urús), i la número 90 (Estoll, t.m. de
Fontanals de Cerdanya). L’estació d’Urús, en 4 temporades, va detectar 103 espècies, incloent la
interessant Polyomates coridor. Els aràcnids també aporten algunes espècies d’interès, entre elles
algunes citades per primera vegada a la Península Ibèrica com Agroeca cuprea i Ozptila praticola.
Val a dir per exemple que el Parc Natural del Cadí-Moixeró – compartit amb les comarques de l’Alt
Urgell i el Berguedà – tenen inventariats 92 espècies de mol·luscs, 218 d’aràcnids i el 75% de les
espècies de papallnes diürnes de Catalunya. El decret del PEIN protegeix diverses espècies
d’invertebrats en aquesta zona, com els mol·luscs Abida secale i Pyrenaeria parva, els lepidòpters
Theria primaria i Zyganea carniolica, i a més altres espècies com Tagenaria carensis,
Troglohyphantes orpheus, Hispaniosoma racovitzai, Empicoris vagabundus, Scoloposcelis
obscurella, Linderia mariae i Geotrechum seijasi.
Són de destacar també algunes espècies d’invertebrats cavernícoles, com les que es donen al
sistema càrstic dels Tossals d’Isòvol i Olopte, amb gran interès biogeogràfic. Aquest EIN protegeix
les espècies cavernìcoles Geotrechus sp, Troglophyes sp, i Tagenaria carensis.

3.4.2. PEIXOS
Per a la descripció del poblament ictiològic de la comarca de la Cerdanya, ens referirem al del riu
Segre. En general, es tracta d’aigües sempre corrents, sols amb petites basses que es renoven de
forma continuada. L’oxigenació és bona, tot i que el pendent no és molt pronunciat. L’únic tipus de
contaminació és la procedent de les aigües residuals dels pobles què, en algunes èpoques de
l’any, augmenta en gran manera en relació a l’increment de la població de segona residència, cosa
que es tradueix en un increment de la terbolesa de les aigües. Aquesta situació està millorant
actualment amb la instal·lació i renovació d’estacions depuradores d’aigües residuals. La
temperatura de les aigües no sobrepassa els 20 °C. Existeixen una sèrie d’ambients diferents en
relació al flux de l’aigua: tolls, taules i ràpids. Els màxims cabals corresponen sobretot a la
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primavera, quan coincideix un màxim de pluja amb el desglaç, i també a la tardor. En cap moment
de l’any s’eixuga cap tram del riu, tot i que, en períodes de sequera el cabal pot disminuir
sigificativament per l’efecte combinat de les captacions d’aigua per a segones residències i per al
reg.
El Segre pertany a la regió ictiogeogràfica catalana
oriental. Les conques que constitueixen aquesta regió
tenen en comú la presència del barb cua-roig (Barbus
haasi). En relació a la zonació ictiològica al llarg de la
conca, ens trobem en ple àmbit de l’anomenada regió
de la truita, corresponent a la comunitat de muntanya, la
qual es caracteritza per la presència de la truita (Salmo
trutta) i el barb cua-roig, ambdues força exigents pel
que fa a les temperatures. No toleren temperatures
superiors a 22 i 24°C respectivament. També requereixen aigües netes, amb un elevat contingut
d’oxigen dissolt, un pendent de riu prou important que garanteixi un determinat corrent d’aigua i
una diversitat d’hàbitats considerable.
També destaca la presència del gobi (Gobio gobio) i el vairó (Phoxinus phoxinus), espècies
introduïdes, i de les autòctones madrilla verda (Chondrostoma miegii) i llop de riu (Barbatula
barbatula) que tenen a la Cerdanya el seu límit de distribució septentrional.
La truita irisada (Oncorhynchus mykiss), provinent de Nord-Amèrica, apareix en diversos trams del
riu Segre. Aquesta espècie, competidora de la truita comuna, ha estat objecte d’introduccions
massives i indiscriminades i no cal descartar que pugui aparèixer en qualsevol moment en molts
altres sectors, sigui per una introducció o per escapar-se de les piscifactories.

3.4.3. AMFIBIS
A la Cerdanya trobem exemples d’espècies d’amfibis pertanyents al grup o categoria biogeogràfica
eurosiberiana (salamandra, gripau comú i granota roja), d’altres de distribució europea occidental
(tritó palmat, tòtil i granoteta de punts) i d’altres -com la granota verda- pertanyen al grup
iberomediterrani. Cal fer esment sobre la presència del tritó palmat, espècie escassa a Catalunya i
distribuïda de forma discontínua. La població d’aquesta zona forma part d’un dels tres nuclis -el
pirinenc- en què es distribueix el conjunt de la població del país. A més, aquest sector representa el
límit oriental en l’àmbit de distribució pirinenca d’aquesta espècie, la qual és igualment discontínua i
puntual. En relació a l’estatus poblacional de les diverses espècies d’amfibis en l’àmbit pirinenc i de
la conca alta del Segre, en particular cal considerar com a espècies escasses la granoteta de punts
i la granota verda, i el tritó palmat.
Totes aquestes espècies tindran presència al municipi de Bellver de Cerdanya.
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Fotos. El gripau comú (Bufo bufo) i la salamandra (Salamandra salamandra) són dos dels amfibis
de més presència habitual a la comarca de la Cerdanya

3.4.4. RÈPTILS
A Cerdanya es troben citades 16 espècies de rèptils. Algunes són elements biogeogràfics
eurosiberians (vidriol i serp de collaret); d’altres són de distribució europea occidental (serp verda i
groga, serp d’aigua i escurçó pirinenc); algunes més són mesoeuropees (sargantana roquera i
lluert); una és de distribució circummediterrània (serp verda) i les restants són elements
iberomagrebins (sargantaner gros, sargantana ibèrica i serp llisa meridional). Una espècie escassa
a la zona és el lluert. Totes les espècies citades, segurament, tenen presència al municipi de
Bellver de Cerdanya.

Taula nº8: Relació dels rèptils d’interès comunitari presents a la comarca de la Cerdanya protegits
per la Directiva 92/43/CEE i 97/62/CE , per la Llei 22/2003 de protecció dels animals i inclosos dins
del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA)
Espècie
Espècie
Directiva 92/43 CNEA
Llei 22/2003
(nom en llatí)
(nom en català)
Categoria
Dragó comú
D’interès especial D
Tarentola mauritanica
Psammodromus algirus
Sargantaner comú
D’interès especial D
Lacerta agilis
Llangardaix pirinenc IV
D’Interès especial C
o de matoll
Lacerta lepida
Llagardaix comú
II, IV
C
Lacerta vivipara
Sargantana vivípara
D’interès especial C
Lacerta bilineata
Lluert
D’interès especial D
Podarcis muralis
Sargantana de paret IV
D’interès especial D
Podarcis hispanica
Sargantana ibèrica
D’interès especial C
Chalcides striatus
Lludrió llistat
D’Interès especial D
Anguis fragilis
Vidriol
IV
D’interès especial D
Coluber viridiflavus
Serp verda i groga
IV
D’interès especial D
Elaphe longissima
Serp d’esculapi
D’interès especial D

94

POUM de Bellver de Cerdanya en fase d’aprovació inicial
Estudi Ambiental Estratègic

Novembre 2017

Elaphe scalaris
Serp blanca
D’interès especial D
Coronella austriaca
Serp llisa
IV
D’interès especial D
Coronella girondica
Serp bordelesa
D’interès especial D
Natrix natrix
Ser d’aigua
D’interès especial D
Natrix maura
Serp de collaret
D’interès especial D
Font: Directiva 97/62/CE d’Hàbitats, Llei 22/2003 i Catálogo nacional de especies amenazadas.

3.4.5. OCELLS
A una comarca com la Cerdanya, una de les valls que permet el pas entre el nord i el sud dels
Pirineus i on conflueixen nombrosos hàbitats diferents, on destaquen els forestals perennifolis
(pinedes de pi negre, de pi roig, avetoses) i els caducifolis (rouredes, fagedes, boscos de ribera,
línies arbrades), penya-segats – com els cingles del Cadí - , espais oberts de fons de vall (conreus i
prats de dall) i d’alta muntanya (prats alpins), a més de matollars de vessant, les possibilitats per
l’avifauna són moltes i així es pot entendre la important diversitat ornitològica existent. D’aquesta,
destaca l’interès de la comarca per la conservació d’algunes de les espècies pròpies de l’alta
muntanya pirinenca, o alguns dels grans rapinyaires.
Fins i tot pel pas d’ocells, la comarca és important. Un estudi 4 sobre migradors planadors realitzat
al vessant nord del Parc Natural del Cadí-Moixeró – des del 1995 fins al 2004 – va comptabilitzar
fins a 32.000 rapinyaires en pas de 17 espècies, i fins a 460 cigonyes de les dues espècies.
Les espècies d’ocells nidificants més destacables a la comarca de la Cerdanya, la major part de les
quals poden estar presents al municipi de Bellver de Cerdanya, són:
Taula nº9. Relació dels ocells nidificants a la comarca de la Cerdanya protegits per la Directiva
79/409/CEE en l’Annex I, per la Llei 22/2003 de protecció dels animals i inclosos dins del Catálogo
nacional de especies amenazadas (CNEA)

4

Espècie

Espècie

Directiva 97/62

CNEA

Llei 3/98

(nom científic)

(nom en català)

Aus- Annex I

Tachybaptus ruficollis

Cabusset

-

D’interès especial

C

Pernis apivorus

Aligot vesper

No prioritari

D’interès especial

C

Milvus milvus

Milà negre

No prioritari

D’interès especial

C

Neophron percnopterus

Aufrany

No prioritari

D’interès especial

B

Gypaetus barbatus

Trencalòs

Prioritari

En perill d’extinció

A

Circaetus gallicus

Àguila marcenca

No prioritari

D’interès especial

C

Circus cyaneus

Arpella pàlida

-

D’interès especial

B

DALMAU, J. i NICOLAU, J. (2005). La migració de rapinyaires pel Cadí. El picot negre nº9. Parc Natural del Cadí-Moixeró.
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Accipiter gentilis

Astor

-

D’interès especial

C

Accipiter nisus

Esparver comú

-

D’interès especial

C

Buteo buteo

Aligot comú

-

D’interès especial

C

Hieraaetus pennatus

Àguila calçada

No prioritari

D’interès especial

B

Falco tinnunculus

Xoriguer comú

-

D’interès especial

C

Falco subbuteo

Falcó mostatxut

-

D’interès especial

B

Falco peregrinus

Falcó peregrí

No prioritari

D’interès especial

B

Tetrao urogallus aquitanicus

Gall fer

No prioritari

D’interès especial

B

Lagopus mutus pyrenaicus

Perdiu blanca

No prioritari

D’interès especial

B

Perdix perdix italica

Perdiu xerra

No prioritari

-

D

Charadius dubius

Corriol menut

-

D’interès especial

C

Actitis hypoleucos

Xivitona vulgar

-

D’interès especial

C

Clamator glandarius

Cucut reial

-

D’interès especial

C

Cuculus canorus

Cucut

-

D’interès especial

D

Tyto alba

Òliba

-

D’interès especial

C

Bubo bubo

Duc

No prioritari

D’interès especial

B

Otus scops

Xot

-

D’interès especial

C

Strix aluco

Gamarús

-

D’interès especial

C

Aegolius funereus

Mussol pirinenc

D’interès especial

B

Asio otus

Mussol banyut

-

D’interès especial

C

Caprimulgus europaeus

Enganyapastors

No prioritari

D’interès especial

C

Apus apus

Falciot negre

-

D’interès especial

D

Apus melba

Ballester

-

D’interès especial

D

Alcedo athis

Blauet

No prioritari

D’interès especial

C

Merops apiaster

Abellerol

-

D’interès especial

C

Upupa epops

Puput

-

D’interès especial

C

Jynx torquilla

Colltort

-

D’interès especial

C

Picus viridis

Picot verd

-

D’interès especial

C

Dryocopus martius

Picot negre

No prioritari

D’interès especial

B

Dendrocopos minor

Picot garser petit

D’interès especial

C
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Dendrocopos major

Picot garser gros

-

D’interès especial

C

Lullula arborea

Cotoliu

No prioritari

D’interès especial

D

Galerida cristata

Cogullada vulgar

-

D’interès especial

D

Hirundo rustica

Oreneta vulgar

-

D’interès especial

D

Delichon urbica

Oreneta cuablanca

-

D’interès especial

D

Anthus campestris

Trobat

-

D’interès especial

D

Anthus spinoletta

Grasset

-

D’interès especial

D

Anthus trivialis

Piula dels arbres

-

D’interès especial

D

Motacilla cinerea

Cuereta torrentera

D’interès especial

D

Motacilla flava

Cuereta groga

D’interès especial

D

Motacilla alba

Cuereta blanca

-

D’interès especial

D

Cinclus cinclus

Merla d’aigua

-

D’interès especial

D

Troglodytes troglodytes

Cargolet

-

D’interès especial

D

Prunella modularis

Pardal de bardissa

-

D’interès especial

D

Erithacus rubecula

Pitroig

-

D’interès especial

D

Luscinia megarynchos

Rossinyol comú

-

D’interès especial

D

Phoenicruros ocrhuros

Cotxa fumada

-

D’interès especial

D

Saxicola torquata

Bitxac comú

-

D’interès especial

D

Monticola saxatilis

Merla roquera

D’interès especial

D

Monticola solitarius

Merla blava

-

D’interès especial

D

Cettia cetti

Rossinyol bord

-

D’interès especial

D

Cisticola juncidis

Trist

-

D’interès especial

D

Acrocephalus arundinaceus

Balquer

-

D’interès especial

D

Hippolais polyglotta

Bosqueta vulgar

-

D’interès especial

D

Sylvia undata

Tallareta cuallarga

No prioritari

D’interès especial

D

Sylvia cantillans

Tallarol de garriga

-

D’interès especial

D

Sylvia melanocephala

Tallarol de casquet

-

D’interès especial

D

Sylvia communis

Tallereta vulgar

-

D’interès especial

D

Sylvia borin

Tallarol gros

-

D’interès especial

D

Sylvia atricapilla

Tallarol de casquet

-

D’interès especial

D

Phylloscopus bonelli

Mosquiter pàl·lid

-

D’interès especial

D

Phylloscopus collybita

Mosquiter comú

-

D’interès especial

D
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Regulus ignicapillus

Bruel

-

D’interès especial

D

Muscicapa striata

Papamosques gris

-

D’interès especial

D

Aegithalos caudatus

Mallerenga cuallarga

-

D’interès especial

D

Parus palustris

Mallerenga d’aigua

-

D’interès especial

D

Parus cristatus

Mallerenga

-

D’interès especial

D

emplomallada
Parus major

Mallerenga carbonera

-

D’interès especial

D

Parus caeruleus

Mallarenga blava

-

D’interès especial

D

Parus ater

Mallarenga petita

-

D’interès especial

D

Sitta europaea

Picasoques blau

-

D’interès especial

D

Certhia brachydactyla

Raspinell comú

D’interès especial

D

Certhia familiaris

Raspinell pirinenc

-

D’interès especial

C

Oriolus oriolus

Oriol

-

D’interès especial

D

Lanius meridionalis

Botxí

-

D’interès especial

D

Lanius senator

Capsigrany

-

D’interès especial

D

Lanius collurio

Escorxador

No prioritari

D’interès especial

D

Pyrrhocorax graculus

Gralla de bec groc

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Gralla de bec vermell

No prioritari

D’interès especial

D

Petronia petronia

Pardal roquer

-

D’interès especial

D

Serinus citrinella

Llucareta

-

D’interès especial

D

Loxia curvirostra

Trencapinyes

-

D’interès especial

D

Pyrrhula pyrrhula

Pinsà borroner

-

D’interès especial

D

Emberiza cirlus

Gratapalles

-

D’interès especial

D

Emberiza hortulana

Hortolà

No prioritari

D’interès especial

D

Enberiza cia

Sit negre

-

D’interès especial

D

Font: Directiva 79/409/CE d’espècies d’aus silvestres, Llei 22/2003 i Catálogo nacional de especies amenazadas.
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Fotos. La gralla de bec vermell i la gralla de bec groc nidifiquen a la comarca de la Cerdanya
De tot aquest llistat, cal destacar la responsabilitat de la comarca de la Cerdanya (i també dels
espais de muntanya del municipi de Bellver) en la conservació d’espècies pròpies de l’alta
muntanya pirinenca com el gall fer, la perdiu blanca, la perdiu xerra, el picot negre, el mussol
pirinenc o el trencalòs.

3.4.6. M AMÍFERS
El mateix raonament es pot realitzar pels mamífers. Les àmplies extensios forestals, combinades
amb les bones connexions amb enormes territoris muntanyencs poc poblats, determinen la
presència d’una important diversitat de mamífers, trobant-se representats la major part de les
espècies pirinenques, incloses algunes de recent colonització com el llop (Canis lupus). Tot seguit,
es mostra la relació dels mamífers presents a la comarca de la Cerdanya, segons la Directiva
92/43/CEE i 97/62/CE, per la Llei 22/2003 de protecció dels animals i inclosos en el Catálogo
nacional de especies amenazadas (CNEA). Cal destacar la notable manca d’informació sobre el
grup dels quiròpters a tota la comarca.
Apart d’aquestes espècies amb alt nivell de protecció, cal destacar la presència ben representada
de grans mamífers herbívors, com el cabirol (Capreolus capreolus), el cèrvol (Cervus elaphus) o
l’isard (Rupicapra rupicapra) 5. La marmota (Marmota marmota) ha començat també a ser
observada en els darrers anys a les parts altes de la serra del Cadí, colonitzada recentment a partir
de poblacions de les muntanyes del nord de la comarca. Entre els mamífers carnívors, apart dels ja
citats, cal esmentar la marta (Martes martes), pròpia dels ambients forestals de muntanya.

5

Un total de 970 isards censats la primavera de 2006 a la Reserva Nacional de Caça del Cadí, El Picot Negre nº8
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Taula nº10: Relació dels mamífers presents a la comarca de la Cerdanya protegits per la Directiva
92/43/CEE i 97/62/CE, per la Llei 22/2003 de protecció dels animals i inclosos en el Catálogo
nacional de especies amenazadas (CNEA).
Espècie
Espècie
Categoria
CNEA
Llei 3/98
(nom en llatí)
(nom en català)
Galemys pyrenaicus
Almesquera
Prioritària
C
Lutra lutra

Llúdriga 6

Mustela erminea

Ermini

Felis silvestris

Gat fer

No
prioritària
No
prioritària
-

Myotis nattereri
Barbastellus
barbastellus
Pipistrellus
pipistrellus
Plecotus auritus

Rat-penat de bosc
Rata-pinyada comuna

No
prioritària
--

Rat-penat de graner

--

D’interès
especial
D’interès
especial
D’interès
especial
D’interès
especial
D’interès
especial
D’interès
especial
D’interès
especial

A
B
B
C
C
C

C

Font: interpretació pròpia a partir de les fonts citades

Fotos. El cèrvol i l’isard són dos dels ungulats característics de la muntanya cerdana, el primer de les
zones forestals, el segon de l’alta muntanya.

6 Bones poblacions al riu Segre i afluents, motivant la declaració de la Reserva Natural Parcial de Segre-Isòvol i de Segre-Prullans,
incloent un itinerari específic dissenyat a Martinet de Cerdanya. La llúdriga compta amb un Pla de Recuperació propi que incorpora les
seves poblacions cerdanes (Ordre MAB/138/2002, de 22 de març)
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3.5. ESPAIS NATURALS
3.5.1. ESPAIS NATURALS DE PROTECCIÓ ESPECIAL I XARXA NATURA 2000
A la comarca de la Cerdanya s’hi troben 4 zones incloses dins de la delimitació dels espais
naturals de protecció especial (1 Parc Natural i 3 Reserves Naturals Parcials ) de la zonificació
que estableix el DMAH. La comarca també compta amb 2 zones humides de l’inventari de zones
humides del mateix DMAH, tal i com es descriu a continuació:
•
Parc Natural del Cadí Moixeró, a la part sud de la comarca, incloent terreny al municipi de
Bellver de Cerdanya
•
La Reserva Natural Parcial de la Llosa, a la meitat oriental, entre Lles de Cerdanya i
Prullans.
•
La Reserva Natural Parcial de Segre-Isòvol a meitat sud de la comarca, entre els termes
d’Isòvol, Das i Ger.
•
La Reserva Natural Parcial de Segre- Prullans a la meitat oriental de la comarca entre els
termes de Bellver de Cerdanya i Prullans
Zones humides:
•
La zona humida de Patamolls i verneda de Prullans, a la zona límit entre els termes de
Prullans i Bellver de Cerdanya.
•
La zona humida de la Bassa de Sanavastre al centre del terme municipal de Das
Figura nº19. Espais naturals de protecció especial al t.m. de Bellver de Cerdanya
Dins el terme municipal de Bellver de Cerdanya,
d’aquestes figures anteriors s’hi situa de manera
parcial el Parc Natural del Cadí-Moixeró, emplaçat
al límit sud del municipi. També s’hi troba la Reserva
Natural Parcial de Segre-Prullans, resseguint el
traçat del riu Segre a partir de l’extrem oest del nucli
urbà de Bellver.
A la zona central oest de Bellver, coincidint amb el
traçat del riu Segre, s’hi emplaça la zona humida
protegida de Patamolls i verneda de Prullans.
RNP SEGRE PRULLANS

PATAMOLLS I VERNEDA
DE PRULLANS

PN CADÍ-MOIXERÓ
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En relació a la presència de zones delimitades dins dels espais naturals de Catalunya que formen
part per a la Xarxa Natura 2000 (espais designats com a Zones d'Especial Protecció per a les Aus
- ZEPA d'acord amb la Directiva 79/409/CEE- o com a Zones Especials de Conservació – ZEC
d'acord amb la Directiva 92/43/CEE) a la Cerdanya se’n comptabilitzen un total de 6. Les
característiques principals dels espais de Xarxa Natura 2000 i la seva localització es resumeix a la
taula i figura que s’adjunten a continuació.
Taula nº11. Relació i característiques dels espais delimitats com a Xarxa Natura 2000 a la comarca
de la Cerdanya
Codi
Nom de
l’espai

ES5120026

ES5130011

ES5120022

ES5130002

ES5130007

Tossa Plana de
Lles-Puigpedrós

Riu de la
Llosa

Riu Duran

Riu Verneda

Riberes de
l'Alt Segre

ZEC
ZEPA
Tipologia

S
S
Espais del Pirineu

Àmbit
Municipis
Cerdanya

Terrestre
Lles de
Cerdanya, Bellver
de Cerdanya,
Meranges, Ger i
Guils de
Cerdanya

S
N
Espais
d'aigües
continentals
Terrestre
Lles de
Cerdanya i
Prullans

S
N
Espais
d'aigües
continentals
Terrestre
Meranges,
Bellver de
Cerdanya i
Isòvol

S
N
Espais
d'aigües
continentals
Terrestre
LLes de
Cerdanya i
Montellà i
Martinet

S
N
Espais
d'aigües
continentals
Terrestre
Montellà i
Martinet,
Bellver de
Cerdanya,
Prats i
Sansor,
Das,
Fontanals
de
Cerdanya,
Ger, Bolvir,
Isòvol

ES0000018
Prepirineu
Central
català
S
S
Espais del
Prepirineu
Terrestre
Montellà i
Martinet,
Bellver de
Cerdanya,
Riu de
Cerdanya,
Urús i Das

Font: elaboració pròpia a partir del plànol dels límits dels espais naturals de Catalunya que formen
part per a la XN 2000
De tots aquests espais, 4 es situen dins el terme municipal de Bellver. Al nord del municipi s’hi
troba la Tossa Plana de Lles-Puigpedrós, resseguint el traçat central del riu Segre hi ha l’espai
Riberes de l’Alt Segre, al límit nord-est municipal s’hi emplaça el Riu Duran i, finalment, a l’extrem
sud del terme, coincidint amb les Serres de Cadí – Moixeró, s’hi situa l’espai protegit Prepirineu
Central Català.
Apart, destaca un espai inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural però que no forma part de la Xarxa
Natura 2000. Es tracta dels Tossals d’Isòvol i d’Olopte, que té part del seu territori dins el municipi
de Bellver de Cerdanya.
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Figura nº20. Localització i identificació dels espais de Xarxa Natura 2000 de Bellver de Cerdanya
ES5120026

ES5120022

ES5130007

ES0000018

Font: elaboració pròpia a partir del plànol dels límits dels espais naturals de Catalunya que formen
part per a la Xarxa Natura 2000
TOSSA PLANA DE LLES – PUIGPEDRÓS
La delimitació definitiva va ser aprovada definitivament per acord de govern de 29 de maig de 2000
(Resolució de 4 de juliol de 2000). Incorpora territori als municipis de Bellver de Cerdanya, Ger,
Guils de Cerdanya, Lles de Cerdanya, Meranges, Montellà i Martinet i Prullans.
Conjunt muntanyós situat a l'extrem oriental del Pirineu central, separat del Pirineu oriental per la
fossa tectònica de la Cerdanya. Cal remarcar el seu relleu representatiu de l'eix axial de la
serralada pirinenca, determinta pel modelat glacial i fluvial. Així és molt important l'interès
geomorfològic d'algunes zones lacustres o cubetes glacials prou rellevants -estanys de la Pera,
Vallcivera, els Engorgs, estanys de Meranges,...- que serven alhora biòtops molt fràgils i valuosos.
L'espai és situat en el granitoide d'Andorra-Mont Lluís, amb granits i algunes taques de materials
cambro-ordovicians.
El paisatge d'aquest espai és ric i variat i ensems un bon exemple de la diversitat del seu sector.
Tot i l'homogeneïtat del substrat (predominantment àcid) hi ha una gran varietat de comunitats
vegetals ordenades en funció del gradient altitudinal: boscos caducifolis propis de l'estatge montà
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(Quercion pubescenti-petraeae) fins els 1.500 - 1.600 m d'alçada, boscos de coníferes de l'estatge
subalpí (Deschampsio-Pinion i Rhododendro-Pinetum uncinatae) fins els 2.300 - 2.400 m i la
vegetació alpina, representada sobretot per prats de festuques (Festucion airoidis, Festucion
eskiae,...) i altres comunitats d'indrets especials (estanys, congestes, rocams,...).
L'espai inclou una important extensió de superfície forestal, amb notables mostres de les pinedes
pirinenques de pi roig (Pinus sylvestris) i de pi negre (Pinus uncinata).
Destaca l'interès briològic de les fonts i torberes, on viuen espècies de notable disjunció
biogeogràfica, relictes del terciari, com (Dichelyma falcata). Hi ha una notable diversitat d'espècies
de líquens silicícoles i aquàtics. L'interès micològic de l'espai, rau en la destacada representativitat
dels fongs dels boscos subalpins del Pirineu català.
L'especial relleu d'aquest espai fa que sigui molt adient per algunes espècies de la fauna pirinenca.
A l'estatge alpí i subalpí la perdiu blanca (Lagopus mutus) assoleix les poblacions més importants
de Catalunya. En aquest sentit, altres espècies d'ocells de requeriments alpins, poc abundants, es
veuen beneficiades per les característiques de l'espai, reproduint-se per exemple el corriol pit-roig
(Charadrius morinellus) i el pardal d'ala blanca (Montifringilla nivalis). Dels mamífers són abundants
l'ermini, la marta, el turó i la marmota (amb la meitat dels efectius de Catalunya). Cal afegir que la
llúdriga, procedent del Segre, sovinteja la zona. Els micromamifers són representats per poblacions
molt laxes, amb nombre d'exemplars reduïts i esparssos (Eliomys quercinus, Sorex araneus,
Croccidura russula,...). Els rius són poblats per una fauna mediterrània ibèrica d'alta muntanya amb
elements d'origen europeu i en bon estat de conservació.
Cal ressaltar l'interès d'alguns grups d'artròpodes: els aràcnids representats per vàries espècies
centreuropees i pirinenques, molt rares i en perill d'extinció a Catalunya, els lepidòpters per la seva
singularitat i diversitat i per últim els heteròpters amb nombroses espècies endèmiques o que es
troben en el límit meridional de la seva àrea de distribució.
Endemés de complir amb els requisits bàsics de representativitat i diversitat, s'ha d'afegir l'interès
paisatgístic de la zona, amb un paisatge típic de l'alta muntanya catalana, que té com a eix central
els dos cims més enlairats de la Baixa Cerdanya (la Tossa Plana de Lles -2.916 m- i el Puig Pedrós
-2.914 m).
Superfície total de l’espai:
Superfície comarcal a la Cerdanya:
Superfície al municipi de Bellver de Cerdanya:

10.300,77 ha
10.300,77 ha
783,21 ha

RIBERES DE L’ALT SEGRE
Biocenosis fluvial de caràcter pirinenc, poblades per una fauna mediterrània ibèrica d'alta
muntanya, rica en elements d'origen europeu. Els riberals són coberts per boscos de ribera, com
les vernedes i salzedes. La qualitat de les aigües i el bon estat de conservació dels boscos de
ribera permet la supervivència d'espècies d'interès com la llúdriga i el turó. Ocupa 45 hectàrees
dels municipis de Bellver de Cerdanya, Das, Ger, Isòvol, Montellà i Martinet i Prullans. Comprén
tres Reserves Naturals Parcials: RNP Segre-Isòvol (2 km, termes municipals d’Isòvol, Das i Ger),
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RNP la Llosa (17 km, termes municipals de Lles i Prullans) i RNP Segre-Prullans (7,5 km, termes
municipals de Montellà i Martinet, Prullans i Bellver de Cerdanya). Van ser declarades amb la
finalitat de protegir les poblacions de llúdriga, mitjançant el Decret 123/1987, de 12 de març (DOGC
nº833, de 29-1-1987).

SERRA DEL CADÍ-MOIXERÓ
Conjunt orogràfic format per tres unitats ben diferenciades: la Serra del Cadí (meitat occidental), la
Serra de Moixeró i altres massissos més orientals, com la Tossa d'Alp i el Puigllançada, i per últim
el massís del Pedraforca, directament adossat al vessant meridional del Cadí. La Serra del Cadí
està bàsicament formada per sediments calcaris, en els quals el modelat càrstic del relleu ha tingut
molta importància. El contrast climàtic entre els dos vessants de la Serra, les característiques del
relleu i el fort gradient altitudinal, determinen una gran diversitat de paisatges mediterranis, eurosiberians i bòreo-alpins. És el millor representant dels espais dels Pre-pirineus orientals
septentrionals, tant en diversitat com en singularitat. És el sistema muntanyós calcari més extens i
elevat dels Pre-pirineus catalans
La vegetació i la fauna del parc natural tenen un gran interès a causa de les condicions
climatològiques variades, que permeten tant l’existència d’espècies d’alta muntanya com
mediterrànies.
Les parts més altes, per sobre dels 2.000 m, són cobertes per prats alpins, formats básicament per
un nombre elevat d’espècies de gramínies i flors vistoses, com la genciana alpina (Gentiana
alpina). Més avall trobem els boscos subalpins de pi negre (Pinus uncinata), espècie ben adaptada
a suportar les condicions dures. El sotabosc és pobre, integrat sobretot per matolls de ginebró
(Juniperus nana), neret (Rhododendron ferrugineum) i boixerola (Arctostaphylos uvaursi). A les
parts més baixes d’aquests boscos i al vessant nord es troben boscos d’avets (Abies alba).
Una altra espècie forestal, pròpia d’indrets humits i que es presenta en claps disseminats a les
bagues sobretot del vessant sud, és el faig (Fagus sylvatica). L’excepció és el bosc de faig de la
Mena, a l’Ingla, dintre el terme municipal de Bellver, única fageda que hi ha a la Cerdanya. Els
roures martinencs (Quercus pubescens) ocupen els solells en una bona part. Aquestes dues
espècies caducifòlies, acompanyades d’altres com els aurons (Acer campestre) o el trèmol
(Populus tremula) es troben formant claps més o menys extensos enmig de boscos de pi roig
(Pinus sylvestris), espècie que forma majoritàriament els boscos de les zones baixes i mitjanes del
parc, amb un sotabosc integrat bàsicament el boix (Buxus sempervirens).
A les tarteres és on tindrem les comunitats vegetals més interessants, amb espècies com el julivert
d’isard (Xatardia scabra), endèmica del Pirineu oriental. I als llocs més humits dels cingles creix
una planta que prové de les glaciacions, anomenada orella d’ós (Ramonda myconi).
Tots aquests boscos, pastures i roquetars suposen l’hàbitat d’un gran nombre d’espècies animals.
Així, entre els mamífers es destaca l’isard (Rupicapra rupicapra), molt abundant a tot el Parc, i la
marta (Martes martes), que viu a la majoria dels boscos. El cérvol (Cervus elaphus) i el cabirol
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(Capreolus capreolus), que s’havien extingit fa molts anys, han tornat a poblar el parc gràcies a les
repoblacions que s’hi ha efectuat.
D’entre els ocells, cal destacar les espècies que provenen dels períodes glacials, com el gall fer
(Tetrao urogallus) i el picot negre (Dryocopus martius), habitants dels boscos més vells de
coníferes. Recentment s’ha detectat la presència del mussol pirinenc (Aegolius funereus). La
perdiu xerra (Perdix perdix), en canvi, es troba als llocs oberts. A les parts més altes trobem la gran
àliga daurada (Aquila chrysaetos).
Té territori als municipis d’Alàs i Cerc - Alp - Bagà - Bellver de Cerdanya - Castellar de n'Hug Das - Cava - Gisclareny - Gósol - Guardiola de Berguedà - Josa i Tuixén - Montellà i Martinet Saldes - Urús - Vallcebre - La Vansa i Fórnols, amb un total de 41.342 hectàrees.
La pràctica totalitat de la superfície està declarada Parc Natural (Decret 353/83, de 15 de juliol, de
declaració del Parc Natural del Cadí-Moixeró (DOGC 357, de 24 d’agost de 1983).
TOSSALS D’ISÒVOL I OLOPTE
Petits tossals calcaris i esquistos de la baixa Cerdanya,
de marcat caràcter continental i sec, que contrasten i
s'individualitzen respecte a les terres de l'entorn. Es
tracta d’un conjunt geomorfològic sotmès a un procés de
carstificació vertebrat pel riu Duran, amb cavitats del
sistema càrstic de les calcàries devonianes. Mostren
una flora i una fauna de notable singularitat, amb
presència d'espècies de gran interès biogeogràfic,
algunes d'elles molt rares a Catalunya.

Foto. Vista del Tossal des del nucli d’Olopte

Té una extensió de 267,5 hectàrees repartides entre
Bellver de Cerdanya i Isòvol.
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Figura nº21. Localització dels Tossals d’Isòvol i Olopte (color marró) a Bellver de Cerdanya

Font: elaboració pròpia
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3.5.2. BOSCOS D’UTILITAT PÚBLICA
El Catàleg de forests d’utilitat pública de Catalunya (CUP) inclou els terrenys forestals que han de
ser conservats i millorats per llur influència hidrològico-forestal i el seu valor d’ús públic, d’acord
amb el que determina la Llei 6/1988, forestal de Catalunya. La superfície de la Cerdanya inclosa al
catàleg de forests d’utilitat pública és de 26.765 ha, que representa el 48% de la superfície total de
l’àmbit. Tot seguit llistem les forests en l’àmbit d’estudi que estan gestionades per la Generalitat de
Catalunya.
Taula nº12. Relació de forests de Bellver de Cerdanya gestionades per la Generalitat de Catalunya
Forest

Superfície
(Ha)

BOSC (1)

460,4

SOLA I COMAS (2)
LA SOLANA (3)
MUNTANYA DE PI (5)
VILA I BATLLIA (6)

660,5
371,4
899
1545,8

PINATELLA (7)

187,3

SANTA EUGÈNIA (4)

1369
Parcial al TM
de Bellver de
Cerdanya

CLOS MATA I PRAT
D’AGULLÓ (8)

Tipus de Propietari
Generalitat de
Catalunya
Entitats Locals
Entitats Locals
E.M.D.
Entitats Locals
Generalitat de
Catalunya
Entitats locals
Entitats locals

Titular

Codi Forest

CUP

Generalitat

332

17

Bellver de Cerdanya
Bellver de Cerdanya
E.M.D. de Pi
Bellver de Cerdanya

334
333
327
329

81
47
45
48

Generalitat

331

9

Ajuntament

1369

46

Ajuntament

348

74

Font. Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DARPAMN i el Catàleg d’Utilitat Pública

Figura nº22. Boscos d’utilitat pública del municipi de Bellver de Cerdanya

1
2

7

3

8
4

5

6
Font: elaboració pròpia
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3.5.3. ESPAIS OBERTS I CONNECTIVITAT ECOLÒGICA
El Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran realitza una proposta d’espais oberts que
complementen aquells espais naturals protegits per la legislació sectorial i explicats als apartats
anteriors. El Pla territorial de l’Alt Pirineu i Aran, en conseqüència, crea una xarxa de sòl no
urbanitzable de protecció especial que té com a objecte la connectivitat territorial i ecològica entre
els espais naturals protegits a nivell nacional (PEIN i Xarxa Natura 2000) i que inclou, d’una banda,
els espais de major valor natural a nivell comarcal i regional i, de l’altra, els connectors territorials i
ecològics necessaris per acabar d’assegurar la connexió i continuïtat territorial del conjunt de la
xarxa. Resulta d’especial interès reproduir-los aquí, amb la seva justificació de motius, per tal de
poder tenir-los en consideració posteriorment en les propostes de sòl no urbanitzable. En el cas de
Bellver de Cerdanya els quatre espais que forment part d’aquesta xarxa de connectors són:

Taula nº13. Espais de valor natural i de connexió del PTPAPA dins el t.m. de Bellver de Cerdanya
Nom
Tossal de
Baltarga

Descripció

Prats de dall de
Bellver

Prats de dall amb fromental.
Conreus extensius de secà

Arrhenatherum elatius

Prats i Boscos
de Ribera de
Bellver i Prullans

Prats de dall amb fromental.
Salzedes

Anemone ranunculoides, Alyssum
alpestre ssp. serpylifolium, Stipa capillata

Prats de dall amb fromental.
Prats alpins i subalpins. Pinedes
de pi negre. Vernedes

Blauet,
Llúdriga,
Turó

Maianthemum bifolium, Potentila
pyrenaica, Hieracium breviscapum

Gall fer

Torrent de la
Farga Vella

Pinedes de pi roig i joncedes

Espècies destacables
Adonis vernalis, Aegilops geniculata,
Veronica austriaca ssp. teniufolia

Fauna

Observacions
Interès
paisatgístic
Complementa
el corredor del
Segre

Font. Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i l’Aran, DPTOP, Generalitat de Catalunya

Figura. nº23 Proposta de categories del sòl no urbanitzable del PTPAPA pel municipi de Bellver de
Cerdanya

Font. Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i l’Aran, DPTOP, Generalitat de Catalunya
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3.6. PAISATGE
En un primer lloc, i a nivell macro, cal tenir en compte que la zona d’estudi està a cavall de diverses
unitats de paisatge. La principal que vertebra la vall és la 38.12 (Fosa intrapirenaica de la
Cerdanya), estant el nord muntanyós de la comarca inclòs a la unitat 3.13. (Macizo del Puigpedrós
i Port Negre) i el sud de la comarca a la unitat 12.02 (Sierra del Cadí), amb el límit occidental
tocant a la unitat 69.08 (Valle del Segre en la Seu d’Urgell) de l’Atlas de los paisajes de España,
corresponents, respectivament, als tipus de paisatge 38 (Depresiones y concas catalanas), 3
(Macizos montañosos pirenaicos), 12 (Sierras pirenaicas) y 69 (Valles pirenaicos).
El Catàleg de Paisatge del Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran, aprovat ja
definitivament i amb plena vigència (Edicte de 9 d'abril de 2013, sobre una resolució del conseller
de Territori i Sostenibilitat d'aprovació definitiva del Catàleg de paisatge de l'Alt Pirineu i Aran),
defineix les unitats de paisatge de tota la comarca de la Cerdanya. Les unitats que corresponen a
la Cerdanya són la número 13 (Cadí), la unitat 14 (Vall Cerdana) i la número 15 (Baridà). En
essència, tot i que amb límits localment diferents, corresponen a les unitats 12.02, 38.12 i 3.13 de
l’Atlas de los Paisajes de España.
La determinació de les unitats de paisatge per aquesta extensió de territori suposa un treball a gran
escala en el qual la Cerdanya queda inclosa únicament en dues úniques unitats paisatgístiques. En
el cas del POUM de Bellver de Cerdanya, les delimitacions i caracteritzacions fixades pel PTPAPA
resulten un marc àmpli de referència en el qual es desenvoluparan les unitats més específiques a
tractar en aquest apartat. En aquest sentit serà interessant estudiar i analitzar els treballs ja fets al
respecte, com els inclosos en el Pla Director Urbanístic de la Cerdanya o el posterior Pla de
Paisatge Transfronterer de la Cerdanya.

Fotos. La Vall d’Ingla que formaria part de la unitat 14, i vistes de Bellver des del sud, nucli enlairat dins la unitat 14.
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Figura nº24. Unitats de paisatge del Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu en el context del terme
municipal de Bellver de Cerdanya

Font: elaboració pròpia

A l’apartat 2.3.3. ja s’han posat de relleu els objectius de qualitat paisatgística de les unitats 12 i 13
del Catàleg del Paisatge de l’Alt Pirineu i Aran.
UNITATS GEOGRÀFIQUES PRINCIPALS COM A REFERENTS DEL PAISATGE CERETÀ
Atesa la unitat de la Cerdanya com a comarca natural, s’ha considerat oportú, des del punt de vista
de l’anàlisi del seu paisatge, distingir les següents unitats geogràfiques: les muntanyes
prepirinenques de l’obaga, les serres axials pirinenques de la solana i la plana compresa entre
aquests dos eixos muntanyencs.
-

Les muntanyes de l’obaga. Aquest conjunt d’orografia espectacular està format per un
conjunt de serres arrenglerades d’est a oest, que constitueixen els límits meridionals de la
comarca. Les serres del Cadí i el Moixeró i el massís de la Tosa de Bellver de Cerdanya
són formacions predominantment calcàries que formen part del sistema prepirinenc més
interior. El massís axial del Puigmal completa aquest eix muntanyós en l’extrem oriental de
la comarca, i forma, majoritàriament, part de la comarca del Ripollès. La proximitat
geogràfica d’aquestes serres a la part axial pirinenca, llur orientació quasi estrictament al
nord i les altures considerables dels cims confereixen a aquestes serres un marcat caràcter
d’alta muntanya pel que fa, sobretot, a les comunitats biòtiques que les ocupen.
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-

Les muntanyes de la solana. Es tracta d’un conjunt orogràfic estrictament pirinenc que
conforma el límit fronterer amb els estats francès (a la meitat oriental) i andorrà (a la meitat
occidental). A grans trets, hi podem distingir dues unitats principals: el massís del
Puigpedròs i el de la Tossa Plana de Lles-Perafita. El primer comprèn els aiguavessants
del riu Duran o de la vall de Meranges, limitant en el sector oriental per la vall del Querol, ja
en territori francès. El segon emmarca les capçaleres dels tributaris del riu d’Arànser. El
límit entre aquestes dues subunitats és constituït per la vall de la Llosa.

-

La plana. L’origen de la tercera unitat
fisiogràfica considerada en aquesta gran
subdivisió comarcal correspon al d’una conca
tectònica d’enfonsament, omplerta posteriorment
amb
materials
sedimentaris
terciaris
i
quaternaris. Aquesta depressió fou ocupada
durant el miocè per un gran llac, que rebia gran
quantitat d’aports argilosos i vegetals, els quals
constitueixen la base dels materials lignífers de
la plana actual. L’activitat humana a la comarca
es centra sobretot a la plana, que ha esdevingut molt més modificada que les muntanyes
que l’envolten.

Les unitats de paisatge del PDU de la Cerdanya
El Pla Director Urbanístic de la Cerdanya realitza un treball més definit i concret respecte el
PTPAPA i estableix en termes de paisatge fins a 8 unitats de paisatge; n’apuntem tot seguit la
informació més destacada continguda en aquest document:
1) Sistema de valls pirinenques: àmbit de valls profundes i serres en sentit nord-sud. Inclou bona
part de la Cerdanya de Lleida, amb les poblacions d’Arànser, Viliella, Lles, Músser, Travesseres;
Martinet, Montellà, Bèixec, Víllec i Estana. La major part de la superfície és forestal i, bàsicament,
d'utilitat pública estatal. A la riba del Segre, hi creix vegetació de ribera; a mesura que ascendim, hi
trobem la roureda de roure martinenc, el freixe de fulla gran i alguna noguera. La delimitació de la
unitat s’ha fet seguint la cota 1.600 m i incloent clarianes i boscos caducifolis associats a les vall
fluvials.
Com a elements geogràfics més destacats hi trobem el Serrat d’en Bret, el Serrat de l’Alzinera, el
Montsec de Béixec, el Riu de la Llosa, el Riu del Molí, el riu de la Canya, el Torrent de Ridolaina, el
Torrent del Cabiscol i la vall del Riu de Santa Maria (a la part lleidatana de la Cerdanya) i la vall del
riu Duran i la vall de la ribera de Bellver de Cerdanya (a la part gironina). La vall del riu Duran
marca un fort trencament en la topografia ondulada de la zona. Inclou les poblacions de Girul,
Meranges, Éller, Cortàs i Olopte i com a elements geogràfics, hi destaca el Solà d’Éller.
2) Sistema dels Pirineus. Llés –Puigpedrós: Sistema d’alta muntanya situat a l'extrem est dels
Pirineus centrals, que té com a eix central els cims més alts de la baixa Cerdanya. Predominen les
pinedes de pi roig i pi negre i els prats alpins i subalpins, combinat amb blocs granítics al sector
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més alt. A les zones baixes i a la solana existeix una important penetració d'elements mediterranis.
Comprèn els municipis de Lles, amb la tossa Plana de Lles per cota màxima (2.900 m), Meranges i
Ger; al nord és fronterera amb Andorra. No hi ha cap nucli urbà a la zona, tan sols algunes
edificacions aïllades.
3) Sistema dels Pre-Pirineus. Serres del Cadí-Moixeró: Unitat d’alta muntanya del Pre-Pirineu
septentrional, amb paisatges tant mediterranis, euro-siberians com boreoalpins. S’hi troben les
estacions d’esquí de La Masella i La Molina, amb els respectius espais urbans.
4) Sistema de transició solana: Sistema conformat per un seguit de vessants orientades a sud. Es
tracta d’una franja que inclou les primeres pendents cap a la muntanya, de morfologia suau i
ondulada, i es troba pròpiament a cavall entre la plana i l’alta muntanya, on es combinen usos
ramaders amb usos forestals, i on els assentaments queden ubicats estratègicament de manera
que tots ells són visibles des de la plana. La delimitació s’ha fet seguint la cota màxima dels
assentaments (1.600 m) i seguint la carretera que dóna pas a la plana.
5) Sistema de transició obaga: Sistema format per un seguit de vessants orientades a nord que
contempla aspectes molt similars a l’anterior, tot i que les pendents són més pronunciades a l’inici.
Els assentaments queden igualment disposats amb visibilitat des de la plana, menys nombrosos
que a la solana. La delimitació s’ha fet seguint la cota màxima dels assentaments (1.300m) i
seguint les carreteres que limiten amb la plana.
6) La Plana: Gran depressió pirinenca, que forma una regió natural de clara unitat envoltada per
muntanyes. S’estreny a la Cerdanya de Lleida, donant pas a les grans valls. La plana és en sí la
vall del Segre, una vall àmplia i lluminosa, orientada d’est a oest. Situada a uns 1.000 m d’altitud,
està envoltada per muntanyes i pics propers als 3000 m, com el Carlit, el Puig Peric, el Puigpedrós
i la Tossa Plana de Lles, al nord, i el Pic de l´Eina, el Puigmal, la Tossa d´Alp, el Moixerò i la Serra
del Cadí, al sud.
Es tracta d’una vall rica i fèrtil, on s’alternen els prats regats i els camps d'arbres fruiters amb les
fileres arbres de ribera, conformant el “bocatge” ceretà. Els pobles tradicionals s’hi ubiquen d’una
manera característica i conjuntament amb la distribució dels pobles a les vessants conformen una
mena de “rotllana” que ha inspirat la figura metafòrica de la “sardana ceretana”.
7) Sistema fluvial: Sistema format pel riu Segre, el seu espai més inundable (delimitat segons el
període de retorn dels 500 anys) i el sistema fluvial de torrents i riberes que aflueixen a ell, incloent
vegetació de ribera i patrons nítids. El riu Segre, com a tal, és l’eix vertebrador de la comarca i el
que l’uneix amb França i l’Alt Urgell. Recordem que en la present tramitació del POUPM de la
Cerdanya es concep un Pla Especial del riu Segre.
8) Sistema de turons: Sistema de turons que destaquen enmig la plana cerdana. Es consideren
separadament per què són peces de gran presència a la comarca; per a destacar-ne alguns podem
destacar els següents: el Puig de Saneja, el massissos de l’estret d’Isòvol, Montcurto i Tossal
d’Isòvol, el Tossal de Baltarga, la Serra de Solà, els Serrats de La Quera, La Cogulera, Santa
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Magdalena i La Balma, el Tossal Negre, Montgras i el Tossal de la Vinya, i la muntanya de Llívia, el
turó emblemàtic que domina el nucli i diverses torres de defensa medievals a la vila vella de Llívia.
En el cas de Bellver de Cerdanya, i donada la seva gran extensió (recordem el segon terme
municipal més gran en extensió de la comarca) hi tenim representades la totalitat d’aquestes
unitats o sistemes, des del sistema de turons, el sistema fluvial associat al riu Segre i torrents
associats, el sistema plana, el sistema de transició obag, el sistema de transició solana i els
sistemes d’altra muntanya.
Figura nº25. Unitats de paisatge segons el Pla Director Urbanístic de la Cerdanya

Font: Informe de Sostenibilitat Ambiental del PDU de la Cerdanya
PLA DE PAISATGE TRANSFRONTERER DE LA CERDANYA

El mapa del paisatge transfronterer de la Cerdanya és el resultat d’un llarg i rigorós procés
d’identificació, caracterització i posada en valor del paisatge elaborat per l’Observatori del Paisatge
de Catalunya, amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Cerdanya i el Parc Natural Regional
dels Pirineus Catalans, a partir de la documentació tècnica preexistent, de les nombroses
aportacions rebudes tant per la ciutadania com pels actors institucionals i els agents de la
Cerdanya, i d’un laboriós treball de camp.
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•

Les aportacions dels ajuntaments, dels actors i de la ciutadania s’han estructurat a través
d’un procés de participació, que s’ha fet a tres nivells: una consulta general per a tota la
població, accessible a través del web i també en format paper; una consulta a través del
web orientada als agents econòmics de la Cerdanya, i una altra en format paper, pensada
per als ajuntaments.

•

Les consultes han estat sobre la percepció del paisatge de la Cerdanya i la priorització
d’objectius de qualitat paisatgística, i han recollit la informació necessària sobre els
elements de paisatge vinculats als sis objectius de qualitat paisatgística que estructuren el
mapa. Així, s’ha preguntat sobre els indrets i elements més emblemàtics de la Cerdanya,
itineraris i punts d’observació per gaudir del paisatge, els trams de carretera que gaudeixen
de bones vistes, els espais que cal ordenar millor, les àrees abandonades, etc.

•

També cal destacar que la participació als 39 ajuntaments s’ha fet a través d’un mapa
“buit” de cada municipi on es demanava als tècnics que hi identifiquessin els elements a
valorar i aquells que necessiten millorar. Per a completar el mapa, els ajuntaments de la
Cerdanya Nord i Sud han comptat amb el suport de tècnics del Parc Natural Regional dels
Pirineus Catalans i del Consell Comarcal de la Cerdanya, respectivament.

•

Els resultats de la participació s’han contrastat abans d’incorporar-los al mapa.

•

Un miler d’elements del paisatge agrupats en 44 tipologies

•

Com s’ha esmentat abans, el mapa s’estructura a través dels sis objectius de qualitat
paisatgística i de les 29 accions, que s’acaben concretant en 44 tipologies d’elements
diferents. Tot plegat ha conformat un mapa amb més de mil elements.

•

El mapa identifica, per exemple, una gran diversitat d’espais amb valor, com ara la closa
cerdana, els principals masos cerdans, construccions de pedra seca, punts d’observació,
nuclis amb entrades arbrades i amb murs de pedra seca, espais oberts entre nuclis, perfils
i cims emblemàtics, trams de carretera panoràmica, edificis patrimonials (ponts,
construccions defensives, estacions de tren, etc.) llocs de valor per la ciutadania, entre
d’altres.

•

També representa llocs on cal millorar la qualitat paisatgística, com per exemple: nuclis
que han canviat la seva fesomia, entrades als nuclis desordenades, àrees amb
urbanització dispersa, construccions abandonades, àrees amb materials acumulats a l’aire
lliure, aparcaments on s’aglomeren puntualment una gran quantitat de vehicles, etc

Els objectius del Pla de Paisatge Transfronterer de la Cerdanya són els següents:
•

•

1. Potenciar els espais agrícoles i el patrimoni associat com a element fonamental per a la
conservació i la gestió del paisatge cerdà (injectant-hi millores, innovació i recerca) i
promoure productes de qualitat com a element distintiu del territori.
2. Promoure 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.
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3. Integrar i millorar la imatge de les zones d’activitat econòmica i de les infraestructures
turístiques i comercials de la Cerdanya.
4. Preservar i posar en valor els paisatges naturals, tot fent compatible la seva funció
ecològica amb l’aprofitament i el gaudi per part de la societat.
5. Potenciar la llegibilitat i la nitidesa del paisatge de la Cerdanya, la qualitat dels seus fons
escènics i fites visuals, així com de les principals panoràmiques des de les carreteres, els
itineraris paisatgístics i els punts d’observació.
6. Posar en valor el patrimoni construït i afavorir el sentiment de pertinença al paisatge de
la Cerdanya per part de les administracions, els actors i la població.

3.7. PATRIMONI CULTURAL i HISTÒRIC
Un municipi tan antic, amb tanta extensió, i amb tants nuclis de població com és el cas de Bellver
de Cerdanya, compta amb un important patrimoni històric i cultural format per edificis religiosos i
civils i moltes peces menors d’arquitectura urbana i rural. Es destaquen a continuació els més
importants:
• plaça major de Bellver;
• església gòtica de Santa Maria i Sant Jaume, medieval;
• església romànica reformada de Pi;
• santuari romànic de Santa Maria de Talló;
• torre de Cadell, dels s. XV-XVI;
• església romànica de Santa Eugènia de Nerellà;
• conjunt dels nuclis rurals de Santa Magdalena, Nèfol, Nas i Cortariu;
• església romànica de Sant Julià de Pedra;
• església romànica de Sant Marcel de Bor;
• església romànica de Coborriu.

Fotos. Esglésies romàniques de Talltendre, Ordèn, Pedra, Santa Eugènia de Nerella, Santa Maria
de Talló i Bor
Val a dir que el POUM incorpora un extens i exhaustiu Catàleg de Béns Protegits.
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3.8. VECTORS AMBIENTALS
3.8.1. CONTAMINACIÓ LLUMINOSA
Seguint els criteris que estableix la Llei 6/2001 i el Decret 82/2005, el Mapa de protecció del medi
ambient envers la contaminació lluminosa a Catalunya, estableix 4 categories de protecció envers
la contaminació lumínica:
•
•
•
•

Zona E4.Protecció menor. Zona urbana d'ús intensiu durant la nit que es troba a més de 2
km d'una zona E1.
Zona E3. Protecció moderada. Zona urbana o urbanitzable declarada com a tal pel
planejament urbanístic.
Zona E2. Protecció alta. Zona no urbanitzable del planejament urbanístic que no pertany al
grup de zones protegides E1.
Zona E1. Protecció màxima. Àrees incloses en la Xarxa Natura 2000, en el Pla d'Espais
d'Interès Natural o en els Espais Naturals de Protecció Especial.

Figura nº26. Zonificació lluminosa a l’àmbit d’estudi

Font. Mapa de protecció de la contaminació lluminosa segons el Departament de Territori i Sostenibilitat

Com es pot observar, els àmbits inclosos a la Xarxa Natura 2000 tenen el màxim nivell de protecció
lluminosa (zona E1), mentre que els àmbits forestals que engloben la zona de natura 2000 tenen
una protecció alta (zona E2).
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3.8.2. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
La Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) és l’eina
fonamental per a la caracterització i avaluació de la qualitat de l’aire. En aquest sentit el territori es
divideix en zones de qualitat de l’aire (ZQA), les mesures que es fan de les quals tenen com a
objectiu ser representatives del nivell de fons de qualitat de l’aire de tota la zona i, a més, tenir una
superfície homogènia respecte a l’orografia, la climatologia, la densitat de població i el volum
d’emissions industrials i de trànsit.
L’àmbit d’estudi es troba a la zona 11 (Pirineu Oriental).
Dins la ZQA 11, la XVPCA disposa d’una estació de mesurament a Bellver de Cerdanya que
analitza metalls pesants (Pb, Ni, Cd i As), NOx i NO2, així com Ozó i PM10. Segons les dades de
qualitat de l’aire dels diversos informes anuals, la valoració de la qualitat de l’aire corresponent a la
zona esmentada és la següent.
A la Zona de Qualitat de l’Aire 11, Pirineu Oriental, els nivells mesurats pel diòxid de nitrogen, el
plom, el benzè i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres estan per sota dels
valors límit establerts per la normativa vigent. Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi i
níquel no s’han superat els valors objectiu establerts a la legislació.
Pel que fa als nivells d’ozó troposfèric mesurats, són superiors en alguns casos als valors objectiu
de protecció de la salut humana i de protecció de la vegetació d’aplicació l’any 2010 i als objectius
a llarg termini de protecció de la salut humana i de protecció de la vegetació que no s’han de
superar a partir de l’any 2020. No s’ha detectat cap superació del llindar d’informació a la població i
no s’ha excedit en cap ocasió el llindar d’alerta.
Els estudis del comportament de l’ozó troposfèric en aquesta zona indiquen que el contaminant
limitant són els òxids de nitrogen que, curiosament, provenen bàsicament de l’àrea metropolitana
de Barcelona. Es preveu que amb l’aplicació del Pla d’actuació corresponent a la declaració de
zona de protecció especial, d’acord amb el Decret 226/2006 de 23 de maig, es reduiran les
emissions dels òxids de nitrogen de l’Àrea Metropolitana de Barcelona contribuint a la disminució
dels nivells d’ozó troposfèric en aquesta zona.
Pel que fa al monòxid de carboni i el diòxid de sofre, a partir de l’inventari d’emissions i les
condicions de dispersió de la zona s’estima que els nivells són inferiors als valors límit.
D’altra banda, i en relació als Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori (MVCT) elaborats per
la DGQA, indicar que el projecte se situa en la zona 8, que correspon a les comarques del
Berguedà, el Solsonès, la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Vald’Aran, el
Ripollès i l’Alta Ribagorça.
En aquest cas la vulnerabilitat, entesa com un indicador del risc d'exposició de la població i dels
espais d'interès natural als contaminats atmosfèrics, és nul·la per al monòxid del carboni, les
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partícules en suspensió i el diòxid de sofre. Mentre que en quant a la capacitat de dispersió de
contaminants atmosfèrics a la zona d’estudi aquesta no ha estat valorada.
3.8.3.CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
No existeixen al municipi de Bellver de Cerdanya moltes activitats generadores de contaminació
acústica; els problemes que es poden derivar són causats per la circulació de vies de relativament
alta capacitat pel seu municipi i, per tant, afecten principalment als nuclis que s’hi situen a peu de
carretera, especialment les parts baixes de Bellver de Cerdanya i Riu de Santa Maria. El municipi
no disposa de mapa de capacitat acústica.
3.8.4. ABASTAMENT D’AIGUA
En aquest punt es descriuran de forma sintètica els principals trets que conformen el marc
d’abastament del recurs hídric en el context del municipi de Bellver de Cerdanya. Per a
desenvolupar-ho s’ha utilitzat la informació porporcionada en l’informe de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) “Pla d’abastament i distribució d’aigua en alta a Bellver de Cerdanya” amb data de
juny de 2006, altra informació disponible de la mateixa Agència i les dades proporcionades per
l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya sobre abastament i consum corresponents en data octubre de
2017.
DESCRIPCIÓ GLOBAL DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
Segons el Pla d’abastament i distribució d’aigua en alta a la Cerdanya (2006), a nivell comarcal els
municipis de la Cerdanya presenten per norma general unes xarxes bàsiques constituïdes
majoritàriament per una o dues fonts, un o dos dipòsits i un sistema de desinfecció a base
d’hipoclorit sòdic, tot i que encara avui dia hi ha xarxes que no desinfecten l’aigua o són poc
eficients.
La font d’abastament dels nuclis és a partir de fonts que neixen a la part alta de les muntanyes o de
les sèquies. D’altra banda, la gran majoria de les urbanitzacions s’abasten de pous. Degut a
l’orografia i a l’existència de diverses urbanitzacions és habitual que la major part de nuclis tinguin
xarxa d’abastament pròpia. Tampoc existeixen xarxes supramunicipals, només una connexió
externa per a l’abastament (la de Puigcerdà a Guils de Cerdanya, més aviat simbòlica). Per aquest
motiu, les xarxes solen funcionar amb aigua rodada i distribució en gravetat.
Cal Afegir també que, segons l’ACA, l’estacionalitat tan forta que hi ha a la comarca de la
Cerdanya dificulta en gran mesura el contol de la capacitat de regulació de les xarxes
d’abastament de la comarca ja que són necessaris grans dipòsits que es fan servir a ple rendiment
pocs dies a l’any. Si s’hi afegeixen els casos d’elevades dotacions i els de rendiments baixos
s’obliga encara més a sobredimensionar les infraestructures de la xarxa. Per aquest motiu, hi ha
xarxes que no tenen suficient volum de regulació.
A nivell municipal, Bellver de Cerdanya disposa de 8 xarxes d’abastament d’aigua potable per tal
d’abastir els diversos nuclis de població repartits pel municipi, a excepció d’Orden, Pedra, St. Martí
de Castells,Sta. Eugènia, Sta. Magdalena i Tallendre que no tenen xarxa.
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El conjunt de xarxes està format per 9 dipòsits d’aigua situats en diferents punts de la geografia del
terme municipal. Aquests dipòsits s’alimenten a partir de 10 captacions diferents d’aigua de les
quals 3 corresponen a pous i les altres restants són fonts o manantials. Tot i que les xarxes són de
propietat municipal, l’empresa gestora és SOREA. L’organització de les xarxes de distribució,
extreta del Pla d’Abastamemt, queda recollida en la taula següent.
Taula 14. Descripció dels elements i el funcionament de les xarxes d’abastament del municipi
de Bellver de Cerdanya
XARXA
PUNTS DE CAPTACIÓ
DIPÒSITS
NUCLIS ABASTATS
Dipòsit de 60 m3
Font Tosca
Xarxa de Nas
Cota: 1.263 m
Nas
Cota: 1.530 m
Sense tractament
Dipòsit de 50 m3
Font de Cortàs
Xarxa de Cortàs
Cota: 1.370 m
Cortàs
Cota: 1.380 m
Sense tractament
Dipòsit de 50 m3
Xarxa de Bor i Font Fou de Bor
Cota: 1.135 m
Bor i Beders
Cota: 1.140 m
Beders
Sense tractament
Dipòsit de Sta. Eulàlia
Font Prat d’en Berló
300 m3
Xarxa de Pi
Pi
Cota: 1.132 m
Cota: 1.130 m
Cloració
Font d’Olià
Dipòsit de 60 m3
Olià
Xarxa d’Olià
Cota: 1.080 m
Cota: 1.137 m
Cloració
Pou de Baltarga
Dipòsit de 60 m3
Xarxa
de Cota: 1.080 m
Cota: 1.115 m
Baltarga
Pou Vell de Baltarga
Baltarga
Cloració
Cota: 1.070 m
Dipòsit de 50 m3
Font Captació Éller
Xarxa d’Éller
Cota: 1.500 m
Éller
Cota: 1.635 m
Cloració
Font d’Ingla
Viliella,
Coborriu,
2 dipòsits comunicats, 1.300 m3 totals
Xarxa de Bellver Cota: 1.285 m
Taió, Riu de Sta.
Cota: 1.093 m
Pou Mas Pons
de Cerdanya
Maria, Bellver de
Cloració
Cota: 1.092 m
Cerdanya
Font: Pla d’Abastament i distribució d’aigua en alta a Bellver de Cerdanya (2006)

La figura següent proporciona l’esquema de les xarxes d’abastament d’aigua potable del municipi
de Bellver de Cerdanya.
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Figura nº27. Xarxa d’abastament d’aigua potable de Bellver de Cerdanya

Al mateix temps, les taules següents proporcionen les dades disponibles sobre consums d’aigua potable al municipi
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Taula nº15. Relació m3 facturats/m3 registrats per l’any 2015 pels diferents nuclis del municipi, i per trimestres

Font: SOREA
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Taula nº16. Comptadors existents als diferents nuclis de Bellver de Cerdanya (2016)

Font: SOREA
Taula nº17. Consums d’aigua mensual per l’any 2015 i per zones d’abastament
ZONA
ABASTAMENT

NUCLI

2015
Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Des

22.892

26.960

22.447

22.027

25.470

31.623

33.495

35.229

26.195

Sta. Magdalena

450

554

497

362

896

1.458

2.416

1.541

1.164

830

482

447

Baltarga

971

1.113

978

1.236

1.637

2.419

3.528

3.353

1.800

1.431

1.373

1.226

2.215

2.780

3.652

3.341

2.650

3.786

4.484

4.776

3.991

3.205

1.717

2.531

10.387 12.165

11.107

10.241

12.106

19.047

10.609

10.450

8.491

7.888

Bellver de
Cerdanya
Dipòsit de
l'Ingla

Talló
Viliella

25.372 21.014 25.182

Coborriu
Riu de Sta. Maria
Dipòst Sta.
Magdalena
Dipòsit
Baltarga
Dipòsit Pi

Pi
Bor

Dipòsit Bor

Pedra

8.497

8.297

Beders
Dipòsit Olià
Dipòsit d'Èller

Olià
Èller
Cortàs

Dipòsit de Nas

Nas

Dipòsit
Talltendre

Talltendre

TOTALS

235

238

179

259

218

283

493

503

415

324

298

391

298

392

235

246

562

672

937

729

981

1.146

2.099

880

37.448

44.202

39.095

37.712

39.930

52.347

64.400

56.740

44.996

Orden
40.605 35.474 38.545

A nivell comarcal, el Pla d’Abastament i Distribució d’aigua en alta a la Cerdanya ja posa de manifest
que un dels aspectes més remarcables de l’abastament d’aigua potable en el conjunt comarcal passa
per l’estacionalitat de la població.
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S’observen també diferències substancials segons el municipi d’estudi, essent els nuclis d’Alp,
Bellver de Cerdanya i Llívia, on s’hi concentra un major volum de població i on es denota també un
increment més significatiu en termes absoluts del nombre de població estacional. A nivell global,
s’observa que la comarca presentava fa pocs anys (l’estudi es publicà en data 2006) una població
permanent d’uns 7.700 habitants (essent reduïda en la majoria dels municipis inclosos en el POUPM)
i en època punta la població podia superar els 45.000 habitants. Això suposa una referència d’una
població estacional de gairebé 6 vegades la censada. En la major part dels municipis que
conformen la comarca, aquesta estacionalitat a la què fem referència, té una curta durada, no arribant
als 30 dies/any d’ocupació en la seva major part de llars.
Taula nº20. .Població dels municipis cerdans al 2003
Municipi

Permanent

Punta

Equivalent*

Alp

1.304

10.414

3.226

Bellver de Cerdanya

1.806

7.103

3.068

Bolvir

319

1.621

733

Das

94

1.167

437

Fontanals de Cerdanya

442

2.234

1.011

Ger

395

2.624

1.103

Guils de Cerdanya

399

2.112

917

Isòvol

215

864

420

Lles de Cerdanya

261

1.907

785

Llívia

1.248

7.192

4.130

Meranges

98

317

185

Montellà i Martinet

519

1.843

940

Prats i Sansor

143

2.070

433

Prullans

216

2.142

991

Riu de Cerdanya

40

400

154

Urús

203

1290

548

TOTAL

7.702

45.300

19.081

Font: elaboració a partir de les dades facilitades per l’ACA. (*) Nota: amb factor de correcció aplicat per l’ACA
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Figura nº28. Representació del pes de l’estacionalitat en el conjunt de la comarca

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ACA

3.8.5. SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS
La comarca de la Cerdanya compta amb un total de 15 depuradores actualment en funcionament,
segons han informat fonts de l’Agència Catalana de l’Aigua, localitzades als termes d’Alp, Bellver de
Cerdanya, Bolvir, Das, Fontanals, Prats i Sansor, Puigcerdà i Montellà i Martinet.
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Figura nº29. Localització de les EDARs municipals en el terme comarcal de la Cerdanya

EDAR de Bellver
de Cedanya

Font: elaboració pròpia a partir de cartografia del DMAH

La depuradora de Bellver de Cerdanya funciona des de l’any 1996, sanejant les aigües residuals
de1.555 persones. Compta amb 4 km de col·lectors i aboca les aigües depurades al riu Segre. El
tractament que s’hi duu a terme és de tipus biològic. L’EDAR està dissenyada per assumir un cabal
de 1.445 m3/dia, derivada d’una població equivalent de 5.009 habitants.
Actualment, l’estat del sanejament al municipi està de la següent manera:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bellver, Talló, Riu de Santa Maria, i el PI. Pla de Codina, està conectat i va tot a la depuradora
de Bellver de Cerdanya.
El nucli de Pi, també està actualment conectat a la depuradora de Bellver de Cerdanya.
Olia. Té un sistema propi de depuració.
Baltarga. Té sistema propi de depuració (finals dels 90, primers del 00), amb decantador,
digestor.
Cortàs. Te sistema propi de depuració (finals dels 90, primers del 00), amb decantador,
digestor.
Orden. Té sistema propi de depuració (finals dels 90, primers del 00), amb decantador,
digestor.
Nèfol. Té sistema de depuració fet aprox 2005-2006.
Sta Magdalena. Té sistema propi de depuració (finals dels 90, primers del 00), amb
decantador, digestor.
Beders. Té sistema propi de depuració (primers dels 80), amb decantador, digestor.
Olià. Té sistema de depuració fet 2009.
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La resta de nuclis, tenen sistemes de depuració cada habitatge els més recents i la resta no hi ha
sistema de depuració.

• Bor, Eller Tots els creixements fets apartir de finals dels 90, tenen sistemes de foses
sèptiques, llavors aboquen a la xarxa de clavegueram i d’aquí als punts d’abocament

3.8.6. RECOLLIDA DE RESIDUS
El model de gestió de residus implantat al municipi de Bellver de Cerdanya és el sistema “clàssic” de
contenidors de carrer en superfície.
La recollida selectiva (paper/cartró, vidre, envasos) és amb bateries de contenidors de superfície (ho
gestiona el Consell Comarcal), hi ha el verd, blau i groc, en varis punts de Bellver i dels nuclis més
grans, acompanyats dels contenidors d’orgàniques i rebuig. En els nuclis petits hi ha un sol punt a
l’entrada del poble on hi són tots els contenidors.
El rebuig el recull una empresa de Bellver de Cerdanya, que té la concessió, també amb contenidors i
recollida amb camions. El rebuig es diposita a l’abocador comarcal que està a Bellver de Cerdanya, a
la solana (Centre Municipal de Gestió de Residus Domèstics de la Cerdanya (ctra. de Cortàs, km 2,
UTM:401351, 4692948) que incorpora una planta de pretractament i un dipòsit controlat.). Fins ara
era enterrat a l’abocador, però actualment està esgotat, i a l’abocador el rebuig es compacta i es porta
a Andorra. Aquesta mateixa empresa realitza la recollida de la matèria orgánica.
Segons les dades de l’Agència de Residus de Catalunya, la producció de residus domèstics del
municipi de Bellver de Cerdanya va ser l’any
2016 de 1.613,24 tones, amb una generació,
per tant, de 2,22 kg/hab i dia de brossa.
Aquesta xifra de generació domèstica,
lògicament, només té en compte les 1.995
persones censades en aquest any, i no la gran
quantitat de població flotant, que també genera
brossa, i així s’explica aquesta xifra tan alta.
D’aquesta generació de brossa, només el
27,15% va anar a la recollida selectiva.
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3.8.7. ENERGIA
A nivell d’energia elèctrica cal destacar que la comarca de la Cerdanya és subministrada per una
única infrastructura d’alta tensió, formada per dues línies de 110 KV cadascuna que utilitzen les
mateixes torres elèctriques i que provinent del Berguedà, concretament de la central de Cercs, arriba
a la població d’Alp procedent del Coll de Pal per distribuir l’energia elèctrica a tota la comarca. Cal
constatar les problemàtiques existents en el subministre elèctric a la Cerdanya, que ha patit talls en el
subministre elèctric superiors a les 24 hores.
La comarca no té actualment, ni en previsions pel futur immediat, xarxa d’abastament de gas natural.
La comarca de la Cerdanya és una comarca en què la utilització de fonts d’energia renovable
presenta un caire més aviat testimonial, i pràcticament totes basades en petites centrals
hidroelèctriques. La taula següent recull les centrals productores d’energia renovable a la comarca.

Taula nº21. Centrals productores d’energia renovable a la comarca de la Cerdanya (2007)

Nom central

Tipus

Potència (kw)

Municipi

Any inici
d’activitat

Sanilles

Hidroelèctrica

1.440

Lles de Cerdanya

1988

Cabiscol

hidroelèctrica

2.360

Montellà i Martinet

1099

Farinera de
Bellver

hidroelèctrica

35

Bellver de
Cerdanya

2007

Eléctricas
Rurales

2.940

Prullans

2007

Camping la
Cerdanya

40

Prullans

2007

Font. ICAEN

Foto i figura nº29. Línia d’alta tensió que subministra a la Cerdanya, al seu pas per la Masella, procedent del
Coll de Pal, i estructura de la xarxa de subministrament (Greccat, 2008)
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Les darreres dades de les que disposem sobre consum d’energia elèctrica de Bellver de Cerdanya
són de l’any 2006, en el qual es van consumir 10.365.082 kwh, dels quals pràcticament la meitat
corresponien a consum domèstic.
3.9. EL CANVI CLIMÀTIC
El Canvi climàtic és un concepte que s’utilitza per parlar de les modificacions que pateix el clima de la
Terra a causa de la nostra activitat. Està demostrat científicament que el clima del planeta Terra ha
experimentat canvis en el seu funcionament des del seu origen, fa més de 4.500 milions d’anys. La
causa d’aquests canvis han estat nombroses, però sempre d’origen natural: modificacions en els
paràmetres orbitals, impactes de meteorits o canvis en la circulació dels corrents oceànics. D’aquesta
manera un canvi climàtic per causes antropogèniques, esdevindria un canvi sense precedents.
El primer article del Conveni marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC) 7 defineix
el canvi climàtic com aquell canvi de clima atribuït directament o indirectament a l’activitat
humana, que altera la composició de l’atmosfera mundial i que se suma a la variabilitat natural
del clima observada durant períodes de temps comparables.
Malauradament i en l’actualitat, tal i com estableix el darrer informe 8 (2014) del Panell
Intergovernamental de Canvi Climàtic (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) estableix
que el canvi climàtic que s’està produint al planeta en aquests moments és inequívocament d’origen
antròpic, vinculat a un escalfament global com a conseqüència d’un major nivell d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle. Les principals causes d’aquest canvi giren al voltant de l’increment en el ritme de
consum de recursos i de generació de contaminants de gran part dels ja més de 7.000 milions
d’habitants a la Terra.
Aquests gasos, presents de forma natural a l’atmosfera, es caracteritzen principalment per la seva
capacitat de retenir calor. A l’atmosfera que embolcalla el nostre planeta, hi ha una sèrie de gasos sobretot el vapor d’aigua i el diòxid de carboni- que reben l’emissió de radiació infraroja terrestre i
l’absorbeixen. D’aquesta manera, impedeixen que part d’aquesta radiació escapi d’aquest embolcall
retornant part de la radiació a la superfície terrestre. Tot plegat contribueixen a que la temperatura
mitjana de l’aire superficial del planeta sigui d’uns 15º C, una temperatura apta per a que la vida es
pugui desenvolupar a la Terra. L'efecte d'hivernacle és, per tant, un fenomen natural en el qual
interacciona la superfície terrestre i l'atmosfera.
El problema actual és que la quantitat d'aquests gasos d’origen natural amb efecte d'hivernacle a
l'atmosfera ha augmentat, a més s'hi han abocat gasos amb efecte hivernacle no presents de forma
natural a l'atmosfera. Aquest canvi s'admet que posa en perill la composició, la capacitat de
recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals i el mateix desenvolupament econòmic i social,
la salut i el benestar de la humanitat a llarg termini.


Els gasos amb efecte d’hivernacle

Els gasos amb efecte d'hivernacle són components gasosos de l'atmosfera, tant naturals com d'origen
antropogènic, que absorbeixen i remeten radiació infraroja. A mesura que incrementa la concentració
d'aquests gasos, la radiació infraroja és absorbida a l'atmosfera i remesa en totes direccions, la qual
cosa contribueix que la temperatura mitjana de la Terra augmenti per sobre dels 15ºC. Aquest
fenomen s'anomena efecte d'hivernacle pel fet que l'absorció i posterior emissió de radiació infraroja
és un procés similar al que produeix material com el vidre o el plàstic en els hivernacles. Els gasos
atmosfèrics que contribueixen a l'efecte d'hivernacle de forma directa són:
7

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
El cinquè informe de l’IPCC.
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•
•
•
•
•
•

el diòxid de carboni (CO2)
el metà (CH4)
l'òxid nitrós (N2O)
el vapor d'aigua
l'ozó
els halocarbons: els hidrofluorocarburs (HCFs), els perfluorocarburs (PFCs) i l'hexafluorur de
sofre (SF6).
Els quatre primers es troben de forma natural a la composició de l'atmosfera. L'activitat industrial, a
l’hora de cremar combustibles fòssils, produeix grans emissions de diòxid de carboni i òxid de
nitrogen. D’altra banda, el metà es genera com a resultat de l'activitat agrícola i ramadera, i els
halocarbons són d'origen antropogènic i es van començar a produir a partir dels anys quaranta.
L’acció humana, d’aquesta manera, està comportant un increment en la presència atmosfèrica
d’aquest tipus de gasos, i com a conseqüència està produint un augment progressiu de la
temperatura del planeta, així com altres canvis en el grau de desertificació del planeta, les
característiques del règim de pluges, variacions en el comportament del nivell del mar (corrents
oceàniques, temperatura, salinització, etc.), variacions en resposta a difusió de malalties de tropicals,
entre d’altres.


L’evidència del Canvi Climàtic a Catalunya

L’evidència científica d’aquest fenomen en quant al canvi de les condicions del clima és inequívoca.
De fet ja es parla de mitigacions, cosa que evidencia que el procés de canvi és ara ja impossible
aturar. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), la temperatura mitjana anual l’any 2050
respecte el 1971-2000, augmentarà en qualsevol dels escenaris previstos. D’aquesta manera
asseguren que l’increment de la temperatura podria anar dels +0,4ºC fins als +1,4ºC de mitjana.
Les conseqüències d’aquest augment serien més evident en àrees del Pirineu, en alguns casos la
mitjana de temperatures màximes podria augmentar fins a +3ºC, en canvi en referència a la mínimes
l’augment seria menys destacable en general.
Fins ara. Canvis de Temperatura i precipitacions en el context català
Pel que fa a l’evolució de la temperatura, s’ha pogut observar que en els darrers anys les anomalies
s’han donat de manera més freqüent. El cas és que des de 1994 fins el 2014 a casa nostra s’han
donat temperatures superiors a la mitjana climàtica (1961-1990). En gairebé tots els casos, amb
augments de +0,5ºC i més d’una dotzena amb +1ºC de mitjana. El 2014, la temperatura mitjana anual
va incrementar +1,6ºC respecte la mitjana climàtica.
Destaquem que l’augment de temperatures de la sèrie 1950-2014 a Catalunya ha estat de
+0,23ºC/dècada. En aquest cas les màximes, amb un augment notable de fins a 0,28ºC/dècada,
menor en el cas de les mínimes amb un +0,17ºC/dècada.
Per altra banda, mentre la tendència a la temperatura és d’augment, la precipitació podem afirmar que
s’han vist reduïdes en el global de la sèrie 1950-2014. D’aquesta manera s’acaba determinant una
reducció de -1,2ºC/dècada. Malgrat tot, tot i haver identificat una clara tendència quant als registres
de temperatura per a aquest període, en el cas de les temperatures no s’intueix una evolució
constant.
Destaquem que en referència al solstici d’estiu, el balanç de precipitacions queda en -5%/dècada
durant el període 1950-2014.
Fins ara. Augment clar de les emissions dels Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH)
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Les emissions de GEH a Catalunya han augmentat l’any 2013 respecte el 1990 un 9,22%,
fet que suposa un increment de 3.611 milers de tones de CO2 ep. A l’Estat espanyol l’augment
és superior, de fins el 10% respecte el 2013.
Les emissions de GEH que es generen a Catalunya representen el 13,38% del total
d’emissions de l’Estat espanyol.
A Catalunya les emissions de GEH per càpita van ser l’any 2013 de 5,66 t de CO2 eq . Aquest
valor pel territori espanyol és de 6,78 t de CO2 eq.
La tendència de la sèrie 1990-2013, ha estat variant. Des del 2005 es registra any rere any
reduccions de les emissions a Catalunya. El 2013 respecte l’any 2012 s’han reduït en un 8% el
total d’emissions.

 La conscienciació i implicació de les institucions amb el canvi climàtic
Aquesta situació i/o realitat ha comportat des de fa uns anys una major conscienciació social i
institucional del problema, fet que s’està traduint lentament en la proliferació de plans, instruments i
accions per a la reducció de les causes, l’adaptació a la nova realitat ambiental i la pal·liació dels
efectes negatius que suposa l’existència del canvi climàtic.

Nivell internacional. L’IPCC (Panell Intergovernamental de Canvi Climàtic) creat el 1988 per
l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) i el Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient
(PNUMA), s’encarrega de l’estudi del fenomen a través de la redacció dels seus diferents informes.
Nivell Estatal. A nivell de l’Estat Espanyol l’ens que gestiona el fenomen del canvi climàtic és la
Oficina Española de Cambio Climático 9 (OECC) que depèn del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente del govern de l’Estat Espanyol. Aquest ens té com a àmbits de treball el territorial
nacional i la seva interacció amb l’estranger i destaquen com a línies de treball on intervé, la
realització d’accions de divulgació i sensibilització davant el canvi climàtic, informar a la població i
promoure la seva participació davant el fenomen del canvi climàtic i fomentar les xarxes.
A destacar per part de la OECC l’elaboració del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
(PNACC), aprovat el 2006 amb el seu corresponent Primer Programa de Treball, mentre que el segon
es va aprovar durant l’any 2009. Per últim, l’any 2013 es va aprovar el Tercer Programa de Treball
amb la finalitat d’abordar de manera integral la adaptació al canvi climàtic.
Nivell Autonòmic català. Paral·lelament a Catalunya l’ens que treballa els temes de canvi climàtic és
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) que s’integra dins del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya4.
En el marc dels objectius generals del Decret 342/2011, s’estableix que l’OCCC impulsarà i
coordinarà a Catalunya l'establiment d'estratègies i plans en matèria de canvi climàtic, sobre la base
dels compromisos adoptats per l'Estat espanyol i la Unió Europea. Una de les finalitats de la OCCC
és la de contribuir en la part proporcional al compliment de l’Estat dels compromisos del Protocol de
Kyoto. Així mateix, s’estableix que des de l’OCCC s’impulsaran polítiques d’adaptació i mitigació al
canvi climàtic i es buscaran fórmules d’adaptació més adequades.

9

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/quien-es-quien/oficina_cc.aspx

4

http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.daafef89898de25e9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=a9
b61743177d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a9b61743177d6210VgnVCM1000008d0c1e0
aRCRD&vgnextfmt=default
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Així, s’ha desenvolupat l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (2013-2020). Per altra
banda, altres organismes com el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible també prenen
part en aquesta tasca, participant en la redacció del Primer i Segon Informe sobre el Canvi Climàtic a
Catalunya (dirigit per Josep Enric Llebot).


Els principals impactes/efectes esperables del Canvi Climàtic a nivell global

Els efectes i/o impactes del Canvi Climàtic són diversos i es manifesten en els diferents sistemes
naturals, físics i humans, amb major o menor afectació a les diferents parts del planeta. Tot seguit, es
realitza una enumeració a mode síntesi dels que es coneixen genèricament i que afecten al global del
planeta i que en apartats posteriors es contextualitzaran pel municipi de Manresa.
Així doncs, de manera genèrica, per grans àmbits d’afectació, els principals efectes o impactes
esperables que provoca o provocarà el canvi climàtic, en un context global mundial, són els següents:
Medi natural. Pel que fa al medi natural, als ecosistemes i a la biodiversitat:
 Canvis en la composició i fisiologia de les comunitats vegetals.
 Un major risc d’incendis.
 Pèrdua i processos de migració d’espècies.
 Retrocés dels boscos i de les barreres de corall.
 Canvis fenològics.
 Acidificació i estratificació dels oceans, amb implicacions sobre les espècies amb exosquelet i els
coralls.
Medi econòmic
 Canvis en la biologia de les principals espècies de pesca.
 Implicació en el turisme de la variació del confort climàtic.
 Implicació en el turisme del canvi en els ecosistemes rurals i paisatge.
 Empobriment de les collites – afectacions a la producció agrícola i ramaderia
 Augment de les necessitats de regadiu
 Menor producció agrícola
Medi social. Relacionat amb els impactes i/o efectes derivats del medi econòmic des de la
perspectiva de les estructures i infraestructures humanes:
 Construcció d’estructures per fer front a crescudes, com ara dics i preses.
 Reparació dels estralls de fenòmens meteorològics extrems (nevades extremes, esfondraments,
inundacions, desglaç del permafrost, entre d’altres).
 Major demanda energètica i repte d’abandonar les fonts d’energia convencional
 Majors requeriments en la caracterització dels edificis, més eficients, resistents a fenòmens extrems,
etc.
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Medi humà- salut. Relacionat les implicacions directes en la salut i comoditat de les persones:
 Malalties infeccioses, tropicals i respiratòries, les primeres sovint relacionades amb el
desplaçament d’espècies i les darreres amb la qualitat de l’aire.
 Fenòmens extrems, que poden posar en risc la vida de les persones.
 Major irregularitat en el règim hídric, amb disminució dels recursos hídrics i les conseqüents
sequeres, amb una major competència en la seva captació i tractament.

PROJECCIONS CLIMÀTIQUES. ESCENARIS DAVANT EL CANVI CLIMÀTIC


Els sistemes de modelització climàtica globals_ els MCG 10
Els models climàtics globals (MCG) són models tridimensionals, és a dir, les variables del
model depenen de les dues coordenades horitzontals, la latitud i la longitud, i de l’altura. Simulen
el clima usant tècniques numèriques de la predicció meteorològica del temps. Per tant,
explícitament intenten reproduir la circulació a l’atmosfera i a l’oceà que contribueix al transport
horitzontal i vertical de calor, vapor d’aigua i d’altres propietats. La resolució de la xarxa d’aquests
models es basa en cel·les d’entre 3º i 1º de latitud i de longitud, que corresponen a una franja
horitzontal aproximada d’entre 100 i 300 km i una resolució vertical d’entre 200 i 400 m.
Els objectius dels MCG són representar les propietat estadístiques de l’atmosfera i simular els
escenaris de canvi climàtic. Aquests models, però, són simulacions en la mesura que s’elaboren
utilitzant algunes dades que no canvien, com la radiació solar o els paràmetres orbitals. Un model
complet hauria d’incloure tots els processos importants responsables, alguns dels quals encara es
desconeixen amb la precisió suficient i amb la descripció de la seva dinàmica necessària, com per
exemple el cicle del carboni, o d’altres que són impossibles de predir, com ara el vulcanisme o els
canvis de la concentració de l’atmosfera, especialment pel que fa als gasos amb efecte
d’hivernacle o als aerosols. Pel que fa a la composició de l’atmosfera, s’utilitzen els escenaris
d’emissions que corresponen a les projeccions de quins podrien ser els escenaris socioeconòmics
de la nostra societat que conduirien a una determinada concentració atmosfèrica de gasos amb
efecte d’hivernacle.
L’IPCC (Panell Intergovernamental de Canvi Climàtic) ha definit en els seus successius informes
una sèrie de possibles escenaris de futur davant els efectes del canvi climàtic en diferents
contextos socioeconòmics previsibles en un futur a nivell global que poden desencadenar diferents
situacions, sobretot pel que fa a la producció final de les emissions dels gasos de efecte
hivernacle, i per tant, per les possibles conseqüències en el procés del canvi climàtic del planeta
Terra.
Els escenaris s’agrupen en quatre famílies, A1, A2, B1, B2, que posen èmfasi en el caràcter
global-regional del desenvolupament segons A o B, respectivament, i la priorització del
desenvolupament econòmic o cura ambiental 1 o 2, respectivament.

A l’any 2014 es va publicar el cinquè i últim informe de l’IPCC on es van definir 4 nous escenaris
d’emissions respecte l’anterior informe (any 2007). En aquest cas se’ls ha anomenat Trajectòries de
Concentració Representatives (RCP, per les sigles en anglès). Aquestes es caracteritzen pel
Forçament Radiatiu (FR) total previst per a l’any 2100, el qual oscil·la entre 2,6 i 8,5 W/m². Aquest
Forçament Radiatiu varia en funció dels canvis d’entrada i sortida de radiació en el sistema climàtic,
condicionada per l’augment de gasos actius radiatius, és a dir, els Gasos d’Efecte Hivernacle (GHE).

10http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/llibre_aigua_canvi_climatic.pdf
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A continuació es realitza una caracterització dels següents escenaris, en la taula següent observarem a
quin forçament es relacionen i en quina tendència s’espera que evolucionin, com també quina quantitat
de partícules per milió (ppm) de CO2 preveuen a l’atmosfera l’any 2100.
Taula nº22. Representació gràfica dels possibles escenaris mundials davant el Canvi Climàtic

FR

Tendència del FR

[CO2] en 100 anys

RCP2.6

2,6 W/m²

Decreixent fins el 2100

421 ppm

RCP4.5

4,5 W/m²

Estable fins el 2100

538 ppm

RCP6.0

6,0 W/m²

Creixent

670 ppm

RCP8.5

8,5 W/m²

Creixent

936 ppm

Font. Observatori de Salut i Canvi Climàtic. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

RCP2.6. Escenari de forçament optimista
La simulació RCP2.6 preveu que les polítiques de mitigació enfront el canvi climàtic siguin suficient com
per assolir nivells de forçament radiatiu molt baixos.
En aquest cas es preveu que la temperatura mitjana no superi els 2ºC respecte la temperatura de
l’època preindustrial. Fins i tot, la tendència que s’identifica respecte el forçament radiatiu seria
decreixent fins el 2100. Si ara per ara superem clarament les 400 ppm de CO2 a l’atmosfera, es
planteja un escenari en el qual pugui arribar a disminuir o com a mínim estabilitzar-se.

RCP4.5. Primer escenari d’estabilització
L’escenari RCP4.5 es planteja com una situació de relativa estabilització de les emissions. No obstant
això, la mitigació no és suficient com per impedir que les ppm l’any 2100 arribin a 538, superant els
nivells actuals.
En qualsevol cas, preveu que les emissions s’estabilitzarien fins el 2100 de manera que el forçament
radiatiu no tendís ni a créixer ni decréixer.

RCP6.0 Segon escenari d’estabilització
L’escenari RCP6.0 descriu una situació més greu que els casos anteriors, de manera que el forçament
radiatiu té una tendència evident a créixer fins el 2100. Per aquest motiu es podrien arribar a superar
les 650 ppm de CO2.
Les polítiques de mitigació en aquest cas no han estat les desitjades. Malgrat això, es defineix com un
escenari d’estabilització suposem que pel fet que la tendència creixent del volum d’emissions seria
menor a la que es dóna en l’actualitat.

RCP8.5 Escenari de forçament pessimista
L’escenari RCP8.5 preveu que d’ara fins el 2100 el forçament radiatiu sigui superior a cap dels
escenaris plantejats. D’aquesta manera, es presenta amb una clara tendència a créixer i en cap
moment a estabilitzar-se. La mitigació enfront el problema climàtic és inexistent, per aquest motiu les
ppm de concentració a l’atmosfera arriben a 936.
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(Emissions anuals de GEH; Gt CO2-eq per any)

Figura nº30. Emissions relatives als diferents escenaris 2000-2100, definits per l’IPCC, 2014

Font. 5é Informe d’Avaluació de l’IPCC, 2014. (Les emissions inclouen CO2, CH4, N2O i gasos fluorats).

Al gràfic anterior es poden distingir les diferents tendències relacionades amb els escenaris
anteriorment plantejats. Es configura la gràfica a través de la previsió d’emissions de gigatones
(Gt) de CO2 i, en aquest cas, es pot identificar la tendència a decréixer en l’escenari RCP2.6; la
perceptible estabilització en els RCP4.5 i RCP 6.0; i finalment l’evident creixement en cas que es
donés la situació plantejada per la RCP8.5.
La línia representada en negra indica el recorregut i la tendència de les emissions d’aquest GEH
fins a l’actualitat, de manera que si es pretén assolir un canvi en la tendència serà necessari
aplicar polítiques de mitigació adequades. En cas contrari, la tendència seguirà l’escenari més
pessimista (RCP8.5).


Els Escenaris previstos per Catalunya i Possibles Canvis Climàtics

A partir dels escenaris definits per l’IPCC que s’han detallat i explicat en el punt anterior, el Servei
Meteorològic de Catalunya ha elaborat projeccions climàtiques futures per al període 2001-2050
segons s’exposa al Primer informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per a
Catalunya durant el segle XXI (2011); document fet conjuntament amb el Barcelona
Supercomputing Center i el projecte ESCAT de generació d’escenaris climàtics amb alta resolució
per a Catalunya (2011-2012) 11.
Les projeccions climàtiques generals, basades en ells i presentades per l’IPCC, es poden
considerar gairebé “de mínims”, en el sentit de què mostren uns escenaris i resultats de consens,
acceptats per majoria en un fòrum científic i polític, i per tant no ofereixen les visions més extremes,
entre les quals la més pessimista va guanyant pes a mesura que el desenvolupament mundial
actual no mostra tendències clares i significatives de canvi o d’estabilització dels nivells creixents
de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera (més aviat el contrari).
11

ESCACC (Estratègia Catalana Adaptació Canvi Climàtic) Horitzó 2013-2020
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Aquestes projeccions només tenen en compte dos dels escenaris que contempla el sistema de
l’IPCC que corresponen als casos més i menys favorable en quant a resultats finals d’emissions de
Tones de GEH que són els escenaris B1 i A2, respectivament.
Els principals resultats de les previsions per aquests dos escenaris en el cas del territori
català són, en quant a afectacions esperables a la climatologia són:
-

Temperatura mitja anual. Augment significatiu de la temperatura mitjana anual a
Catalunya durant el període 2001-2050 respecte de 1971-2000 independentment de l’escenari
previst. Parlem d’una tendència a l’increment entre +1,5ºC i +2ºC de la mitjana anual.
Aquest augment de la temperatura mitjana anual segueix un gradient latitudinal i
altitudinal, de manera que el màxim increment s’assoleix al Pirineu, on a mitjans
de segle la mitjana anual podria ser entre +0,4ºC i +3,4ºC més elevada que en el
període de referència. En relació a la resta del territori, l’increment aniria entre els
+0,5ºC i els +2,9ºC.
Mentre a zones del Pirineu, com ara la Vall d’Aran, les mitjanes anuals podrien
arribar a augmentar +2,2ºC, el litoral sud i nord és el que menys diferències
registraria.

-

Augment de nº de nits tropicals. Es projecta un augment del nombre de nits tropicals (dies
amb temperatura mínima superior a 20 °C) durant el període 2001-2050, que podria arribar a
un +7% superior al nombre mitjà del període 1971-2000; aquest augment es notaria
especialment a la zona litoral i prelitoral (amb màxims entre 20 i 30 nits tropicals més a l’any).

-

Variació de Temperatures entre estiu i hivern. En relació a les temperatures mitjanes
estacionals, tots dos escenaris preveuen augments en qualsevol de les estacions. No obstant
això, l’increment és més evident durant els mesos de juny, juliol i agost. En aquest cas a
Catalunya parlem d’entre +0,5ºC i gairebé +2ºC més de temperatura mitjana durant el solstici
d’estiu, en els escenaris B1 i A2 respectivament per al període 2011-2050 respecte el 19712000. Pel que fa als mesos d’hivern (desembre, gener i febrer), l’augment seria menor i aniria
entre els +0,5ºC i els +1,1ºC, per a l’escenari B1 i A2 i durant el mateix període que
comentàvem.
L’augment més marcat s’obté a l’estiu a determinades zones dels Pirineus
(superior a +2,5 °C). A Catalunya, en general, la variació màxima de temperatura
s’assoleix a l’estiu i la variació mínima seria a l’hivern, mentre que la tardor i la
primavera són estacions intermèdies. Augmenta la probabilitat d’ocurrència dels
mesos molt càlids i varia poc la dels mesos freds.

-

Risc de gelades. Es preveu una disminució d’un 5% del nombre de dies de glaçada (dies amb
temperatura mínima igual o inferior a 0 °C), sobretot a l’Interior del país i als Pirineus (en
aquesta darrera zona, la disminució màxima estaria entre 30 i 40 dies de glaçada menys a
l’any).

-

Precipitació mitjana anual. Les tendències projectades per a la precipitació mitjana anual
presenten més incerteses, i depenen força de l’escenari considerat i de l’àrea geogràfica.
Malgrat tot, la mitjana de les sis simulacions deixa entreveure una tendència negativa evident
que suposaria una disminució del 7,5% en 50 anys.
Quant a les diferents àrees geogràfiques de Catalunya, podem afirmar que les
previsions varien en funció de l’escenari.
Existeixen grans diferències a escala estacional segons l’escenari d’emissions al
qual fem referència, però la majoria de simulacions proporcionen un augment de la

136

POUM de Bellver de Cerdanya en fase d’aprovació inicial
Estudi Ambiental Estratègic

Novembre 2017

precipitació mitjana d’hivern i una disminució a la primavera; l’estiu i la tardor
presenten més incertesa.
Es projecta per al conjunt de Catalunya un augment en la probabilitat d’ocurrència
d’episodis de precipitació extrema (superior als 200 mm en 24 hores), malgrat
aquesta probabilitat continuaria essent baixa.
-

Els índexs climàtics relacionats amb la precipitació no mostren tendències molt clares, però
es pot destacar un augment (+7,6% de mitjana) de la longitud màxima de la ratxa seca (LMRS,
nombre màxim de dies consecutius en un any amb precipitació inferior a 1,0 mm); es passaria
d’un valor mitjà de 66 dies per al període 1971-2000 a un valor mitjà de 71 dies per al període
2001-2050.
Al cap i a la fi, es preveu que les precipitacions es concentrin en menys dies
durant l’any, deixant més dies sense precipitació consecutius. A més de la
irregularitat, parlem de precipitacions més intenses, per tant, més quantitats en
menys temps.

-

Velocitat del Vent. En referència al període 1971-2000, es preveu que els propers 50 anys la
velocitat mitjana anual del vent disminueixi en qualsevol dels escenaris presentats. Amb una
tendència a reduir-se en un -2,7%, més clara en l’escenari més pessimista (A2). Per contra, la
variabilitat anual del fenomen presenta una tendència clara a l’augment. Quant a les variacions
segons l’àrea geogràfica, val a dir que la reducció de la mitjana anual en la velocitat és més
evident al Pirineu i a l’interior on també la variabilitat podria ser major durant l’any.

3.9.1. ELS ESCENARIS PREVISIBLES PER BELLVER DE CERDANYA
Segons tots els elements anteriorment citats, es podrien considerar els següents efectes
previsibles per a l’àmbit de can Palomeres en relació amb el canvi climàtic:
 Un major estrès hídric a causa de menor precipitació mitjana/estival i augment de les
temperatures, el que redundaria en limitacions per les comunitats mediterrànies i
eurosiberianes que actualment s’hi desenvolupen. Les alzines, roures i arbres de ribera
podrien patir major estrès i ser més propícies al desenvolupament de malalties forestals.
 Una menor disponibilitat de recursos hídrics
 Una major torrencialitat de la xarxa hídrica del municipi.
 Una reducció en la innivació i en els dies de gelades
 Una major freqüència de fenòmens meteorològics extrems com ventades o fortes
temspestes.
 Afectacions a la fenologia dels elements de biodiversitat existents. Les alteracions de les
pautes migratòries i de les disponibilitats tròfiques tenen un resultat incert sobre aquestes
poblacions, així com la retirada en alçada dels hàbitats de caire alpí.
 Majors necessitats energètiques dels equipaments, especialment en climatització.
 Possibles menors produccions de prats de dall i conreus i/o augment de les
necessitats d’irrigació (també dels jardins i de les zones verdes públiques).
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ANÀLISI D’ALTERNATIVES

Abans d’entrar a valorar les diferents alternatives d’ordenació proposades al document del POUM
de Bellver de Cerdanya per a la seva aprovació inicial cal recollir els antecedents en els processos
de presa de decisió que han intervingut des de l’any 2005.
En aquest sentit, el municipi de Bellver de Cerdanya va treballar sobre diferents models
d’implantació urbanística durant la primera fase del desenvolupament del Pla d’ordenació
urbanística plurimunicipal de la Cerdanya (POUPM) que en aquell moment comprenia un total de
16 municipis. En tot cas, el període que transcorre des de l’avanç del POUPM, en novembre de
2006, fins que l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, a l’octubre de 2008 decideix tramitar un Pla
d’ordenació urbanístic propi, va ser comú per a tots els municipis de la comarca. En aquesta fase,
les alternatives plantejades es van representar de forma esquemàtica i sense delimitació precisa
sobre els plànols, encara que viables jurídica, tècnica i econòmicament, i dimensionades sobre
perspectives realistes, en relació a les dinàmiques i expectatives demogràfiques i del mercat de sòl
d’aquells anys.
Un cop l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya retoma la redacció del nou POUM (2012), l’equip
redactor encapçalat en aquell moment per en Jordi Romero i Sabí (AAUP), defineix un seguit
d’alternatives en el model d’ordenació urbanística que aprofiten els treballs portats a terme fins al
moment:
-

Alternativa 1. Model urbanístic previst al planejament vigent (TR-NNSSP).
Aquesta alternativa plantejava la possibilitat de continuar amb un planejament centrat
quasi exclusivament en la política de sòl i en la dinàmica de provisió de reserva de sòl per
al creixement, que d’altra banda no era compatible amb les noves polítiques de gestió
urbanes i territorials dirigides a potenciar els motors econòmics de la comarca i a la
reestructuració dels nuclis urbans, moltes vegades desproporcionadament febles davant
creixements deslligats de segones residències.

-

Alternativa 2. Model urbanístic de potencialitats i mínims. Aquesta alternativa
considerava ajustar el model d’ordenació territorial al document de Criteris i Objectius del
POUPM del mes de Juliol de 2006. Després d’una sèrie de reunions i contactes amb tots
els estaments públics de la comarca es defineix un primer document que fixa unes
potencialitats fetes des del propi equip redactor del POUPM en aquell moment com a
resposta parcial a les demandes suggerides des dels diferents ajuntaments i en base a un
treball de camp de llarga durada portat a terme des de l’Oficina del Pla de la Cerdanya,
operativa a la mateixa comarca durant gairebé 1 any. Val a dir que en aquell moment, el
planejament territorial no havia estat integrat al POUPM.

-

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

-

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

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

Val a dir que en l’elaboració de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar del POUM de
Bellver de Cerdanya (2012) ja es va realitzar una anàlisi pormenoritzada de les conseqüències
de les diverses alternatives a cadascun dels nuclis, amb especial atenció al conjunt format per
Bellver, Talló i Riu de Santa Maria, on es concentren bona part dels creixements.
El POUM de Bellver de Cerdanya per a la seva aprovació inicial, desprès d’un procés de
revisió detallat del seu contingut i directrius, a més del canvi en l’equip redactor, incorpora tres
(3) alternatives a partir de les quals, realment, establir una narrativa que permeti avaluar les
diferències entre els models d’ordenació proposats, com també les determinacions estructurals
relatives als sistemes generals de comunicacions, espais lliures i equipaments i es detalla
l’extensió dels sòl urbans, del sòl objecte de transformació i el sòl urbanitzable, així com el
sostre màxim previst i el potencial d’habitatge. En aquest sentit el POUM de Bellver per a la
seva aprovació inicial justifica l’ordenació urbanístic ai territorial del municipi en base a les
següents alternatives que seran explicades a continuació:
-

Alternativa 0. Model urbanístic previst al planejament anterior.

-

Alternativa 1. Model urbanístic proteccionista.

-

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

ALTERNATIVA 0. MODEL URBANÍSTIC PREVIST AL PLANEJAMENT VIGENT.
Aquesta alternativa es basa en continuar amb el planejament vigent, centrat quasi exclusivament
en la política de sòl i en la dinàmica de provisió de reserva de sòl per al creixement. Aquesta
alternativa no és ni pot ser compatible amb les noves polítiques de gestió urbanes i territorials
dirigides a potenciar els motors econòmics de la comarca i a la reestructuració dels nuclis urbans,
moltes vegades desproporcionadament febles davant creixements deslligats de segones
residències.
Aquesta alternativa parteix de que planejament general vigent no està exhaurit, i encara disposa
d’un potencial important. Aquesta alternativa posa de manifest que el tractament del sòl no
desenvolupat esdevé una qüestió essencial.
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Taula nº23. Figures principals de l’alternativa 0

Alternativa 0

Sòl

Espais lliures

(m2)

(m2)

Vials Equipaments
(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

(uts)

SUC (directe i PAU) 1.407.038,00
PAU (SUNC) 144.736,00
PMU (SUNC)
38.630,00
SUD
66.471,00
Total 1.656.875,00

106.148,00

354.433,00

65.149,00

881.308,00

824.379,00

4.673

10.871,00

25.026,00

369,00

108.470,00

104.915,00

288

9.778,00

6.340,00

0,00

22.512,00

11.256,00

43

5.782,00

38.710,00

28.377,00

208

71.300,00 1.051.000,00

968.927,00

5.212

7.301,00

14.678,00

134.098,00

400.477,00

Sòl privat

Sostre Habitatges

ALTERNATIVA 1. MODEL URBANÍSTIC PROTECCIONISTA
Aquesta altenativa neix de la necessitat del nou equip redactor del POUM de Bellver de Cerdanya
de fer una aproximació proteccionista dirigida a estudiar les conseqüències derivades de reduir les
actuacions urbanístiques a aquelles pròpies del desenvolupament del sòl urbà consolidat per a
potenciar operacions de rehabilitació i reforma interior, eliminant àmbits de transformació urbana
en sòl urbà no consolidat així com en el sòl urbanitzable.
Taula nº24. Figures principals de l’alternativa 1

Alternativa 1

Sòl

Espais lliures

(m2)

(m2)

Vials Equipaments
(m2)

(m2)

Sòl privat
(m2)

Sostre Habitatges
(m2)

(uts)

SUC (directe)
1.382.455,00
103.526,00
348.384,00
64.712,00
865.833,00
810.602,00
PAU (SUC)
24.583,00
2.622,00
6.049,00
437,00
15.475,00
13.777,00
Total 1.407.038,00 106.148,00 354.433,00 65.149,00 881.308,00 824.379,00

4.607
66

4.673

Les conseqüències més evidents són la pèrdua de les cessions de sòl amb aprofitament del sòl
urbà no consolidat (10%), la pèrdua de la previsió de sostre per habitatge protegit, la possibilitat
d’adquirir per expropiació tant equipaments com espais lliures per al conjunt de la ciutadania.
ALTERNATIVA 2. MODEL URBANÍSTIC AJUSTAT AL PLANEJAMENT DE RANG SUPERIOR.
Aquesta alternativa és el resultat de donar conformitat al planejament territorial vigent (PTPAPAPDUSC), fixant uns límits màxims de nova extensió urbana i fent un tractament adequat al sòl no
desenvolupat en el marc del planejament vigent.
Taula nº25. Figures principals de l’alternativa 2

Alternativa 2

Sòl

Espais lliures

(m2)

(m2)

Vials Equipaments
(m2)

(m2)

Sòl privat
(m2)

Sostre Habitatges
(m2)

(uts)

SUC (directe i PAU)*
1.407.038,00
106.148,00
354.433,00
65.149,00
881.308,00
824.379,00
PAU (SUNC)
172.995,00
22.168,00
27.716,00
369,00
122.742,00
112.077,00
PMU (SUNC)
122.605,00
30.733,00
23.281,00
1.288,00
67.303,00
53.327,00
SUD
164.471,00
30.821,00
30.358,00
25.382,00
77.910,00
12.800,00
SUND
32.000,00
5.760,00
5.760,00
4.480,00
16.000,00
67.577,00
Total 1.899.109,00 195.630,00 441.548,00 96.668,00 1.165.263,00 1.070.160,00

4.673
307
248
404
80

5.712
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* Del sòl urbà directe i delimitat dins de PAU (SUC) s’integren els aproximadament 2.600 habitatges
preexistents.

El document del POUM de Bellver de Cerdanya per a la seva aprovació inicial considera
l’Alternativa 2 la més adient per donar estricte compliment a les determinacions del planejament
territorial vigent, però també a les necessitas de l’Ajuntament i del conjunt de la ciutadania de
Bellver de Cerdanya davant del seu objectiu de garantir la sostenibilitat econòmica, social i
mediambiental del seu territori.
L’equip redactor del POUM, com tampoc Ajuntament i agents territorials implicats en la revisió del
planejament anterior municipal són aliens als potencials de sostre i habitatge previstos. Per a un
municipi amb un llindar de població inferior als 2.000 habitants, resulta xocant, que el potencial
d’habitatges del planejament assoleixi una xifra de 5.712 habitatges, més encara quan la realitat
del mercat del sòl dels darrers anys ha condicionat i continua condicionant les economies
domèstiques i públiques del territori. La clau per entendre les xifres potencials radica en el
potencial del sòl urbà de llicència directa, és a dir, del sòl en el que ara mateix un si vol, podria
començar a edificar i que suposa un potencial per si mateix de 4.673 habitatges, un 81,8% de les
previsions totals del nou POUM. En aquest sentit, el sòl urbà consolidat de llicència directa
constitueix l’element disgregador de les xifres totals del POUM, i que la legislació urbanística li
confereix uns drets i deures als propietaris que dificulten enormement la tasca de procedir a la
seva desclassificació.
D’altra banda, l’alternativa 2 planteja la delimitació de sòl urbanitzable exclusivament a l’àrea
urbana de Bellver, donant compliment a les determinacions del planejament territorial vigent, i fent
viable el seu desenvolupament com així ha estat, per exemple el sector de Pla de Tomet en els
darrers anys. Pel contrari, l’aposta del POUM en els nuclis de muntanya passa per exhaurir el
potencial del sòl urbà de llicència directa i dels polígons d’actuació heretats del planejament
anterior (antigues Unitats d’actuació) moltes d’elles amb projectes de reparcel·lació aprovats
definitivament.
L’equip redactor i l’Ajuntament són conscients que les dinàmiques d’ocupació del sol poden
canviar, per això, aquest POUM te la voluntat d’esdevenir en un instrument a partir del qual es
pugui desenvolupar el sòl d’una manera eficient i responsable durant les properes dècades.
Des del punt de vista ambiental, si ens atenem al consum de recursos, està clar que l’alternativa 2,
donat el significatiu major nombre potencial d’habitatges prevists, presenta en termes bruts un
comportament pitjor (major consum d’aigua, major consum d’energia, major producció de residus,
major extensió de vials i de sòl transformat) però alhora cal considerar que permet una major
superfície de zones verdes públiques, una major generació de recursos públics per invertir en
equipaments i en serveis ambientals necessaris (il·luminació eficient, servei de recollida d’aigües
pluvials, sanejament, sistemes de gestió de residus, equipaments ambientals, millor estructura de
mobilitat...). Ha de ser necessàriament la comparació amb els efectes sobre el territori la que ens
permeti plantejar les comparacions adequades quant a les afectacions territorials.
Així, podem agafar com a referència les discussions sobre el model d’ordenació que plantejava el
Document de Referència, en base a l’alternativa escollida en fase d’Avanç.
Pel que fa als creixements urbans previstos a l’avanç de POUM, el document per a l’aprovació
inicial justifica l’acompliment de totes i cadascuna de les determinacions.
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Garanteix el separador urbà entre Bellver i Riu de Santa Maria a l’àmbit de Pla de
Talló, concentrant sòls per a sistemes d’espais lliures que garanteixen que aquest
sòls no podran ser edificats.
Potencia l’eix viari a on concentra la major reserva de sòl per a espais lliures i
equipaments
Delimita com a SUND part del sòl urbanitzable delimitat definit en l’avanç de Pla.
Tanmateix, s’eliminen els PAU 8 i 9, delimita un àmbit de gestió a l’àmbit oest del
Barri de la Carretera.
Pel que fa a Talló, l’estratègia que es presenta en el document d’aprovació inicial del
POUM respon a la necessitat reiterada ja al document d’avanç de pla d’entendre els
nuclis de Bellver de Cerdanya, Talló i Riu de Santa Maria com una unitat i/o polaritat
territorial en la que concentrar i/o distribuir els creixements previstos. En aquest
sentit, Talló rep la transferència de tot el sostre que el PDUC, aprovat definitivament
en 2008, obligava a desclassificar i transferir cap un altre indret més adient. Amb tot,
el POUM garanteix el manteniment del separador urbà al voltant de Talló tal i com
determina el PTPAPA.
Es mantenen i s’amplien les reserves per a espais lliures en alguns polígons
previstos ja en l’avanç
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Figura nº31. Determinacions de la proposta d’Avanç del POUM de Bellver de Cerdanya pel
conjunt Bellver-Talló-Riu de Santa Maria
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Figura nº32. Determinacions de la proposta d’Aprovació Inicial del POUM de Bellver de Cerdanya
pel conjunt Bellver-Talló-Riu de Santa Maria
Àmbit gestió part oest barri carretera

Peça que passa a SUND

Eliminació PAU 8- PAU 9

Manteniment separador
Talló-Bellver



S’elimina el PAU previst al sud-est d’Éller.

Figura nº33 i nº34. Determinacions de la proposta d’Avanç de POUM (esquerra) i Aprovació Inicial
del POUM de Bellver de Cerdanya (dreta) per Éller

Eliminació PAU
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Pel que fa a Bor, el POUM no preveu cap tipus de sector o polígon d’actuació,
mantenint el sòl de protecció especial que s’insereix al centre del nucli.

Figura nº35 i nº36. Determinacions de la proposta d’Avanç de POUM (esquerra) i Aprovació Inicial
del POUM de Bellver de Cerdanya (dreta) per Bor.

Eliminació PMU i
PAU



Respecte de Beders, s’ha revisat l’ordenació prevista i ajustat, amb una solució més
integrada, en forma de PAU al nord-oest i que no suposa cap disgregació respecte
de les determinacions del planejament territorial front aquest nucli amb estratègia
d’àrea especialitzada.

Figura nº37 i nº38. Determinacions de la proposta d’Avanç de POUM (esquerra) i Aprovació Inicial
del POUM de Bellver de Cerdanya (dreta) per Beders.

Canvi ubicació
PMU i nou PAU
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CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE LA PROPOSTA URBANÍSTICA PER
APROVACIÓ INICIAL

5.1. SITUACIÓ DE L’HABITATGE I LA POBLACIÓ
El POUM de Bellver de Cerdanya resum les actuacions en els quadres següents.
La situació actual de l’habitatge i la població (2016):
1.995 habitants
2.600 habitatges al municipi, dels quals:
- 1.047 són habitages principals (40,28%)
- 1.116 són habitatges secundaris (42,92%)
- 437 són habitatges vacants i d’altres (16,80%)
D’acord amb això, se’n desprèn una ocupació de 1,9 persones per habitatge principal, i un nombre
elevat d’habitatges estacionals.

POTENCIAL DEL PLANEJAMENT VIGENT
D’acord amb la previsió del planejament anterior, el nombre d’habitatges totals potencials se situa
en 5.212 unitats. En aquest sentit, el potencial remanent del planejament anterior se situa en 2.612
habitatges pendents de desenvolupar, fonamentalment al sòl urbà de llicència directa.
Sòl

Espais lliures

Vials

Equipaments

Sòl privat

Sostre

Habitatges

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

(uts)

SUC (directe i PAU)

1.407.038,00

106.148,00

354.433,00

65.149,00

881.308,00

824.379,00

4.673

PAU (SUNC)

144.736,00

10.871,00

25.026,00

369,00

108.470,00

104.915,00

288

PMU (SUNC)

38.630,00

9.778,00

6.340,00

0,00

22.512,00

11.256,00

43

SUD

66.471,00

7.301,00

14.678,00

5.782,00

38.710,00

28.377,00

208

Total

1.656.875,00

134.098,00

400.477,00

71.300,00

1.051.000,00

968.927,00

5.212

POTENCIAL DEL POUM (DOCUMENT PER A L’APROVACIÓ INICIAL)
El POUM de Bellver de Cerdanya, per a la seva aprovació inicial, preveu un nombre màxim de
5.712 habitatges potencials, el que suposa un increment de 500 habitatges respecte del
planejament anterior. Aquest increment es deu en gran part a la delimitació del sòl urbà pendent
de desenvolupar del planejament anterior, sobre tot en PAU i PMU en SUNC. Tanmateix per la
delimitació d’un sector de sòl urbanitzable que garanteixi l’estatègia de creixement potenciat
prevista pel PTPAPA. El potencial remanent respecte dels habitatges construïts és de 3.112
habitatges.
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Vials

Equipaments

Sòl privat

Sostre Habitatges

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

(uts)

SUC (directe i PAU)

1.407.038,00

106.148,00

354.433,00

65.149,00

881.308,00

824.379,00

4.673

PAU (SUNC)

172.995,00

22.168,00

27.716,00

369,00

122.742,00

112.077,00

307

PMU (SUNC)

122.605,00

30.733,00

23.281,00

1.288,00

67.303,00

53.327,00

248

SUD

164.471,00

30.821,00

30.358,00

25.382,00

77.910,00

12.800,00

404

SUND

32.000,00

5.760,00

5.760,00

4.480,00

16.000,00

67.577,00

80

96.668,00 1.165.263,00 1.070.160,00

5.712

Total

1.899.109,00 195.630,00 441.548,00
Sòl

Espais lliures

Vials

Equipaments

Sòl privat

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

(uts)

SUC (directe)

1.382.455,00

103.526,00

348.384,00

64.712,00

865.833,00

810.602,00

4.607

PAU (SUC)

24.583,00

2.622,00

6.049,00

437,00

15.475,00

13.777,00

66

65.149,00 881.308,00 824.379,00

4.673

Total

1.407.038,00 106.148,00 354.433,00

Sostre Habitatges

El POUM de Bellver de Cerdanya recull les condicions de dos sectors de sòl urbanitzable delimitat
aprovats definitivament i pendents de desenvolupar. El sector PPU-10 a Riu de Santa Maria i el
sector PPU-4 al nord de l’àrea urbana de Bellver de Cerdanya. Tots dos sectors aporten un
potencial de 127 habitatges que el POUM de Bellver per a la seva aprovació inicial recull íntegre.
Aquests dos sectors no fan reserva d’habitatge protegit.
Sòl

Espais lliures

Vials

Equipaments

Sòl privat

Sostre

Habitatges

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

(uts)

PPU-10 (SUD)

12.610,00

1.477,00

3.990,00

1.076,00

6067

4853,58

31

PPU-4 (SUD)

26.871,00

3.125,00

5.290,00

2.547,00

15909

12727,2

96

Total

39.481,00

4.602,00

9.280,00

3.623,00

21.976,00

17.580,78

127

Pel que fa als potencials inclosos en àmbits de transformació del sòl, el POUM determina un
màxim de 912 habitatges en polígons i sectors tant en SUNC com en SUD i SUND.
Sòl

Espais lliures

Vials

Equipaments

Sòl privat

Sostre

Habitatges

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

(uts)

PAU (SUNC)

172.995,00

22.168,00

27.716,00

369,00

122.742,00

112.077,00

307

PMU (SUNC)

122.605,00

30.733,00

23.281,00

1.288,00

67.303,00

53.327,00

248

SUD

164.471,00

30.821,00

30.358,00

25.382,00

77.910,00

12.800,00

404

SUND

32.000,00

5.760,00

5.760,00

4.480,00

16.000,00

67.577,00

80

Total

452.590,00

84.880,00

77.835,00

27.896,00 261.979,00 228.200,22

912

Finalment, en el règim del sòl no urbanitzable, el POUM comptabilitza un total de 39 habitatges,
d’acord amb el Pla especial del Catàleg de masies vigent.
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5.2. EIXOS DEL RÈGIM DEL SÒL
El POUM determina la classificació, la qualificació en zones o sistemes i la inclusió en un sector de
planejament urbanístic derivat o en un polígon d’actuació urbanística. El POUM classifica tot el sòl
del territori corresponent al municipi en sòl urbà, sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable, assolint els
següents resultats.
Taula nº30. Règim del sòl en la proposta d’aprovació inicial del POUM de Bellver de Cerdanya
Règim de sòl
Consolidat
Sòl Urbà

No consolidat

Directe

per
categoria
%

1.382.455,00

138,25

81,2

24.583,00

2,46

1,44

PAU

172.995,00

17,30

10,16

PMU

122.605,00

12,26

7,20

1.702.638,00

170,26

100,00

Delimitat

SUD

164.471,00

16,45

83,71

No delimitat

SUND

32.000,00

3,20

16,29

196.471,00

19,65

100,00

SNU

99.320.891,00

9.932,09

100,00

Total

101.220.000,00

10.122,00

TOTAL
Sòl No Urbanitzable

Superfície
(Ha)

PAU

TOTAL

Sòl Urbanitzable

Superfície
(m2)

per
municipi
%

1,68

0,19

98,12
100,00

El model d’ordenació es basa en els eixos següents:
Teixit urbà
El present Pla d’ordenació urbanística municipal de Bellver de Cerdanya tracta de reconduir el
procés urbanístic del municipi, a partir de l’anàlisi i valoració del resultat del planejament general
dels anys 80 i del seu desenvolupament posterior. No es parteix de zero. Bellver, com a polaritat
urbana dins la Cerdanya ha disposat d’un Pla d’ordenació (les NNSSP dels municipis de Lleida),
redactat els anys 80, que ha permès, amb encerts i amb errades, desenvolupar una política
urbanística relativament continguda, en general.
L’objectiu és analitzar aquell planejament (i les modificacions quan s’hi han anat efectuant fins
avui) i relacionar-lo amb la realitat construïda, per tal d’elaborar la nova política urbanística.
El planejament general vigent encara està per exhaurir, resten pendents d’executar els sectors PP4 i PP-10, al nord del nucli urbà de Bellver i a l’est de Riu de Santa Maria. D’igual manera, els
nuclis del municipi, encara que disposen de petites bosses de sòl urbà pendent d’edificar, no han
previst més que un desenvolupament acord amb les estratègies del planejament de rang superior
vigent, apostant per potenciar el grau de consolidació del seu teixit urbà.
Les característiques del planejament general (NNSS-Lleida), i especialment la dinàmica de
creixement que ha tingut el municipi, han fet que els esforços del POUM es centressin
especialment en el desenvolupament del sòl urbà no consolidat mitjançant sectors de millora i de
gestió, com les unitats d’actuació.
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L’estructuració dels nuclis, utilitzant precisament els espais encara vacants o necessitats d’una
renovació o rehabilitació generalitzada, esdevé objectiu essencial del POUM.
Polígons
L’actuació poligonal és un dels pilars del Pla. En aquest sentit, el planejament general vigent ha
estat molt irregular en aquesta matèria.
El polígon (de gestió: PAU o de d’ordenació: PMU) és l’eina que permet desencallar i
desenvolupar amb garanties aquests espais, i a la vegada obtenir els sòls de cessió que
tradicionalment han estat obviats per la gestió municipal. En tot cas, d’acord amb el planejament
territorial vigent s’estableix l’obligatorietat del desenvolupament dels nuclis urbans del municipi, a
excepció del nucli urbà de Bellver, amb Plans de millora i amb polígons d’actuació, i que el POUM
recull i justifica convenientment en la present Memòria i a les Normes urbanístiques d’aquest Pla.
5.3. ORDENACIÓ URBANÍSTICA
El POUM no preveu cap creació de nous nuclis o assentaments urbans dins del territori municipal
de Bellver de Cerdanya o segregats dels urbans existents. En tot cas, el model urbanístic
desenvolupat pel POUM té per objecte establir, amb criteris integradors i de consolidació de la
taca urbana, l’extensió dels nuclis urbans existents i l’estructuració dels seus perímetres urbans.
El POUM limita l’impacte visual de les construccions en el sòl urbanitzable d’acord amb criteris de
respecte i d’impacte ambiental front a l’entorn urbà consolidat i natural. En aquest cas, el Pla limita
i condiciona l’alçada de les edificacions pel que fa als volums dels edificis aïllats de plurihabitatge.
El POUM contempla la necessitat de restringir al màxim l’obertura de nous vials que no siguin
estratègics per al desenvolupament de l’estructura urbana dels nuclis. Pel que fa als nous
creixements, la vialitat proposada s’ha definit establint criteris de racionalitat pel que fa als
recorreguts i a la seva estructuració amb la xarxa viària existent, tot i adaptar-se a les traces del
territori, tal com l’estructura parcel·laria, elements naturals de protecció del sòl no urbanitzable i
estructures de camins.
TIPOLOGIES
El POUM ha potenciat la implantació de tipologies de mitja densitat en detriment d’altres tipologies
de baixa densitat i gran consum de sòl, que possibiliten la vertebració dels nuclis urbans,
l’habitatge permanent i, en el seu cas, l’habitatge protegit. En aquest sentit, no es preveu dins dels
nous creixements del sòl urbanitzable teixits residencials extensius de baixa densitat, apostant per
un model residencial compacte i per l’alliberament de sòl per a sistemes locals als àmbits més
sensibles, com en els límits amb el sòl no urbanitzable o en els espais més densificats dels nuclis.
URBANITZACIÓ
El POUM estableix criteris pel que fa a la urbanització dins dels nous creixements previstos al Pla,
que en tot cas hauran d’assolir una correcta adequació al medi. En aquest sentit, a les Normes
urbanístiques es preveu regular les condicions de la urbanització següents:
Estalvi i reutilització de l’aigua en els espais públics.
Condicions acústiques, lumíniques i electromagnètiques de l’espai públic.
La gestió dels materials i residus generats durant el procés urbanitzador.
La vialitat.
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Els valors ambientals dels diferents espais públics
Altres mesures de sostenibilitat ambiental.
USOS
Tal i com estableix el planejament territorial vigent el POUM inclou dins dels seus objectius
estratègics la implantació de nous usos alternatius al ús d’habitatge tant al sòl urbà com al sòl
urbanitzable. En aquest sentit cobra vital importància l’ús hoteler a generador d’activitat econòmica
vinculada al sector turístic, reduint progressivament el pes que l’ús d’habitatge ha tingut al llarg de
les dues darreres dècades en favor de la consolidació del model de segones residències.
Paral·lela a aquesta reflexió, el POUM també recull les observacions del planejament territorial
vigent pel que fa a la diversificació de l’activitat local del municipi. El POUM en aquest sentit
incorpora nous plantejaments pel que fa als nous usos dins del sòl urbà i urbanitzable. Alguns dels
exemples d’usos podrien ésser els següents:
Permetre l’ús d’apart-hotel en gran part del sòl urbà existent.
Permetre l’ús comercial i restauració en aquelles zones adequades del sòl urbà.
Potenciar els usos esportius desestacionalitzats i del lleure.
Potenciar la consolidació de l’activitat econòmica local vinculada al Polígon
Industrial de Bellver amb l’ús logístic i terciari.
PATRIMONI
A les NNSS es va incloure un catàleg d’edificis i elements on s’establien alguns criteris generals i
es llistava els edificis i elements protegits dels municipis de l’àmbit del Pla.
La tramitació del POUM de Bellver de Cerdanya per a la seva aprovació inicial incorpora el
Catàleg de béns a protegir. Aquest catàleg recull aquells béns d’interès històric, artístic,
arquitectònic, ambiental i paisatgístic a conservar i preservar de la seva degradació segons els
seus nivells de protecció. Respecte al catàleg recollit a les NNSS, el present POUM amplia i
incideix en la protecció del patrimoni edificat principalment del nucli de Bellver, i en els seus
elements identitaris com ho puguin ésser els portals o façanes de les unitats tipològiques
ceretanes. El POUM també cataloga les fonts, elements d’obra civil i jaciments arqueològics.
MOBILITAT
Un dels objectius bàsics del model de creixement urbanístic al municipi de Bellver de Cerdanya ha
estat resoldre el conflicte existent entre la dependència al vehicle i la manca estructural de places
d’aparcament públic. L’elevada motorització de la seva població de dret i l’estacional obliga a fer
importants reserves per aparcaments i espais per a vianants en els nous creixements, ja sigui en
sòl urbà com en sòl urbanitzable.
5.3.1. TIPOLOGIES
Una de las reflexions sorgides durant el procés de redacció del POUPM de la Cerdanya va ésser
la de com definir la tipologia dels habitatges de protecció generats pels nous desenvolupaments en
uns nuclis caracteritzats per tipologies rurals adaptades als centres consolidats, com és el cas de
la unitat tipológica ceretana, i de baixa densitat en els límits urbans.
El marc legal urbanístic vigent determina la reserva d’habitatge protegit en tots els nous
creixements poligonals tant en sòl urbà no consolidat com en sòl urbanitzable. En aquest sentit es
va apostar per una solució que integrés al màxim possible el sostre protegit dins dels diferents
nuclis sense que en cap moment signifiquessin un greu perjudici per a la identitat dels diferents
nuclis urbans. En el sòl urbà i urbanitzable passava per doblar la densitat màxima d’habitatges en
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relació a la mida de la superfície mínima que determinava la seva qualificació urbanística.
Bàsicament el que contemplava aquesta possibilitat era que es poguessin fer 2 habitatges
protegits amb el sostre construït d’un habitatge lliure i integrar al màxim tipològicament aquest
tipus d’habitatge als teixits urbans tradicionals preexistents, mantenint, en el cas d’operacions dins
del sòl urbà, l’aspecte exterior de les edificacions, i no apareguessin tipologies urbanes alienes a la
realitat cerdana.
En el cas particular de Bellver, el model de creixement basat en l’edificació de plurihabitatge de
baixa densitat afavoreix la correcta implantació del sostre provinent de la reserva d’habitatge
protegit, amb ratios que varien entre els 80 i els 120 m2 de sostre/habitatge. En tot cas, la memòia
social del POUM recull les determinacions en matèria d’habitatge assequible.
5.3.2. LOCALITZACIÓ
Un dels problemes urbans de la Cerdanya en general és la disgregació del model urbà, la seva
invertebració. En aquest sentit, l’habitatge protegit no es pot convertir en un altre element de
dispersió. Al contrari, aquest tipus d’habitatge ha de ser un element relligador, molt urbà,
integrador al qual la població més jove de la comarca en tingui accés i serveixi per consolidar una
població permanent durant tot l’any. En aquest sentit, el POUM de Bellver de Cerdanya amb el seu
criteri del model urbanístic afavoreix un tipus d’habitatge de densitat mitja, que respectuós amb
l’entorn, pugui ésser aplicat de manera eficient a l’estructura urbana dels diferents nuclis urbans
del municipi.

5.3.3. HABITATGES DOTACIONALS
A mig camí entre la reflexió sobre l’habitatge protegit i sobre la política d’equipaments comunitaris,
es troba el relatiu als habitatges dotacionals. Caldrà que del POUM se’n derivi un Pla
d’equipaments comunitaris, dins del qual es concreti la política d’habitatges dotacionals.
5.3.4. IMPLANTACIÓ D’ACTIVITATS I SISTEMES

INDÚSTRIA
Durant la fase de redacció del POUPM de la Cerdanya, en el que encara hi figurava el municipi de
Bellver de Cerdanya, es va portar a terme una reflexió entorn a com s’hauria d’incorporar, dins de
les noves àrees d’activitat local, les edificacions d’ús industrial, i evitar l’aparició de petits polígons
disgregats dels nuclis urbans i que signifiquessin un fort impacte visual i ambiental per a la
comarca.
En aquest sentit, el POUM de Bellver recull tots els condicionaments desenvolupats a l’àmbit del
Pla plurimunicipal per que fa a la localització d’aquestes àrees i a la seva integració tipològica a la
realitat construïda de la Cerdanya. Pel que fa al nucli urbà de Bellver, es planteja potenciar el
desenvolupament del Polígon industrial de Bellver, que per la banda de ponent, al terme municipal
de Prullans s’ha previst nou sòl d’extensió, i l’àrea de la Farga Vella d’acord amb el PERI que al
seu moment es va tramitar i aprovar. En tots dos casos, les àrees a potenciar tenen la condició de
sòl urbà i no constitueixin cap disgregació de la taca urbana existent.

ACTIVITATS RAMADERES
Les edificacions amb ús agrícola o ramader del municipi de Bellver de Cerdanya, es regulen a les
Normes urbanístiques del Pla. En tot cas, el POUM preveu actuacions encaminades a la millora
paisatgística de les instal·lacions existents, i la previsió de trasllat d’aquelles que es considerin
inadequades al medi.
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COMERÇ
Pel que fa al desplegament d’activitats econòmiques vinculades a l’ús comercial, el POUM preveu
la seva incorporació dins del sòl urbà i del sòl urbanitzable amb l’objectiu de permetre
l’aprofitament d’aquelles plantes baixes que així ho permetin per tal de potenciar una xarxa
d’establiments comercials de grau petit i mitjà.

ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
La reflexió feta pel propi Ajuntament de Bellver, d’acord amb les determinacions establertes al
planejament territorial vigent, pel que fa a la inclusió de l’ús hoteler en detriment del model
estacional de segones residències, es preveu incorporar a les Normes urbanístiques del Pla en
l’articulat relatiu als usos específics i dins de les condicions d’ús de cadascuna de les
qualificacions del sòl urbà i categories de sòl de desenvolupament del sòl urbanitzable.
Això vol dir que es permet la compatibilitat d’aquest ús amb el ús d’habitatge amb la fi de poder
desestacionalitzar una oferta excessivament depenent de l’oci de la neu dels municipis veïns i ferla extensiva a bona part de l’any amb una important oferta hotelera.
Es per això que el present POUM aposta per un canvi de les dinàmiques de les dues darreres
dècades basades en creixements d’habitatges, fixant-se com a meta convertir el municipi de
Bellver en una polaritat urbana dins la comarca a nivell de Puigcerdà.
Pel que fa als càmpings i altres establiments similars per a l’allotjament temporal, aquest Pla no
compta ni preveu cap nova instal·lació dins del seu terme municipal.
SERVEIS TÈCNICS LOCALS
En tot cas, el POUM vetlla per la correcta implantació de tots aquells serveis tècnics i ambientals
existents i previstos, com ara dipòsits, EDAR, estacions transformadores,... dins del sòl no
urbanitzable del municipi. En aquest cas, el POUM dins les seves Normes urbanístiques preveu
recollir les especificacions per a cadascuna d’aquest tipus d’infraestructura.
INFRAESTRUCTURES
El POUM preveu, al marge de les determinacions generals establertes pel planejament territorial
vigent, el tractament respectuós front l’entorn urbà i natural de l’impacte que pugui ocasionar el
desenvolupament de les actuacions en matèria d’infraestructura viària a l’àmbit del terme
municipal de Bellver de Cerdanya.
El PTPAPA, en les seves memòries descriptives i justificatives, no preveu cap tipus d’intervenció
en l’eix viari territorial que configura la carretera N-260 dins del terme municipal de Bellver de
Cerdanya. De totes maneres pel que fa a la xarxa comarcal de carreteres, es preveu l’adequació
de la secció i dels traçats a la realitat morfològica del lloc, prioritzant el menor impacte paisatgístic
possible sobre l’entorn.
5.3.5. REGULACIÓ NORMATIVA
Pel que fa als criteris establerts pel POUM a l’àmbit de l’edificació, aquests es preveuen regular a
les Normes urbanístiques.
De manera general, dins del sòl urbà es manté a grans trets les especificacions normatives que ja
s’havien establert a les NN SS, mentre que en el sòl urbanitzable s’estableixen nous criteris de
sostenibilitat, i de respecte ambiental front l’entorn consolidat del municipi.
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En tot cas, es té especial cura en l’adaptació de l’edificació a les característiques topogràfiques del
terreny, en l’ús de volums senzills i ben adaptades al territori, l’adequació de les alçades de les
edificacions, etc.
De manera més específica, el POUM incorpora noves especificacions pel que fa a l’estètica i
acabats de les noves edificacions, per tal de evitar al màxim l’aparició d’elements que desvirtuïn el
fràgil patrimoni urbà, sobre tot en la trama consolidada del nucli urbà de Bellver. En aquest sentit,
la geometria de les cobertes, les relacions entre buits i ple a les façanes, els materials de façana i
coberta, i els colors dels paraments tenen un paper fonamental a l’hora de preservar i potenciar la
identitat del patrimoni construït de la comarca i per descomptat del municipi de Bellver de
Cerdanya.
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5.3.5. ANÀLISI PER NUCLIS
BALTARGA
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Foto. Vista del nucli tradicional de Baltarga des de la carretera
Nucli

NOM

Tip

Superfície total

Edificabilitat Densitat Habitatges

Classificació anterior

Baltarga

Sòl urbà Residencial

SUC

54.121,00

0,57

28,45

154

Sòl urbà

Baltarga

PMU-BEL-1

PMU

7.927,00

0,53

26,00

21

Sòl no urbanitzable

62.048,00

175

Presenta un alt grau de consolidació del teixit, i pràcticament ha esgotat el potencial previst al
planejament vigent. El planejament territorial estableix per aquest nucli l'estratègia de 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, amb una
densitat de 26 hab/ha i donant continuïtat al teixit urbà del nucli. que implicaria la construcció de 21
habitatges. Aquest PMU se situaria a l’extrem occidental del nucli actual, i tocant al mateix, sobre
el vessant orientat a sud-oest del turó on s’assenta el nucli, afectant a conreus abandonats,
joncedes i comunitats subarbustives i arbustives, sense valors naturals destacats.
B
Canvis respecte del document d’avanç de pla (2012). El POUM manté l’ordenació prevista al
document d’avanç de pla.
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BEDERS

Nucli

NOM

Tip

Superfície total

Beders

Sòl urbà Residencial

SUC

9.340,00

0,71

35,35

33

Sòl urbà

Beders

PAU-URB

SUC

89.758,00

0,34

14,05

126

Sòl urbà

Beders

PAU-BEL-01

PAU SUNC

4.942,00

0,19

6,10

3

Sòl no urbanitzable

Beders

PMU-BEL-2

PMU

5.000,00

0,45

22,00

11

Sòl no urbanitzable

109.040,00

Edificabilitat Densitat Habitatges

Classificació anterior

173

El planejament territorial proposa una estratègia de consolidació tot reconeixent la possibilitat de
desenvolupament d’acord amb el planejament vigent. Respecte a l’alta capacitat d’acollida
d’habitatges en sòl urbà consolidat, es plantegen dues petites actuacions als extrems sud i nordest del nucli consolidat per poder acollir 14 habitatges, sobre terrenys actualment destinats a
conreus herbacis sense especial valor ambiental.
En aquest sentit, el POUM corregeix la proposta de sòl d’extensió (PMU) del document de POUM
de la fase d’avanç de Pla i delimita un PAU al nord-est que completi el perímetre de la
urbanització, tot garantint les cessions de sòl per a vial i espai lliure. Tanmateix manté la
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delimitació del PAU 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.
Canvis respecte del document d’avanç de pla (2012). El POUM ha revisat l’ordenació en el
nucli en el document per a l’aprovació inicial d’acord amb les determinacions del document de
referència. En aquest sentit, s’ha classificat com a SNU el PMU5 i s’ha proposat l’àmbit PMU-BEL2 abans descrit i millor integrat a la trama existent. D’altra banda, s’ha delimitat el nou PAU-BEL-1
abans descrit amb l’objectiu de millorar els accessos a la urbanització de Beders i completar la
reserva d’espais lliures.

BELLVER DE CERDANYA
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Panorama. La línia vermella detalla l’extensió dels sòls urbanitzables al sud i llevant del nucli de
Bellver de Cerdanya
Els nous creixements proposats al nucli de Bellver s’ajusten també a les determinacions fixades
pel planejament territorial vigent en quant a la implantació de nous usos que puguin reduir la
dependència al monocultiu desproporcionat de segones residències. Gairebé tots els sectors de
sòl urbanitzable amb ús residencial plantegen models urbans compactes basats en un model
d’edificació respectuós amb l’entorn urbà i natural, fent més viable el complex procés d’adaptació
de les reserves d’habitatge protegit que a altres tipologies de menor densitat.
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D’altra banda, dins d’aquest sectors es contempla la possibilitat de permetre l’ús hoteler com
activitat econòmica compatible amb l’ús d’habitatge i que permetria dotar al municipi d’eines
fonamentals per a la desestacionalització de l’oferta, basada fins al moment, en gran part, a les
activitats associades a la neu. En aquest sentit, l’oferta hotelera que es planteja dins del nou
creixement del nucli urbà de Bellver busca convertir-se en el punt de referència de l’allotjament
temporal de qualitat de la comarca.
El document del POUM per a l’aprovació inicial 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 i el nucli de Bellver
en els termes exposats, tanmateix, al planejament territorial vigent.
Nucli

NOM

Tip

Bellver de Cerdanya

Sòl urbà Residencial

SUC

Bellver de Cerdanya

PAU-CAMÍ DEL BAC

PAU SUC

Bellver de Cerdanya

PAU-BEL-02

Bellver de Cerdanya

Superfície total

Edificabilitat Densitat Habitatges

Classificació anterior

485.425,00

0,61

45,90

2.228

333,00

0,81

90,00

3

Unitat d'actuació

PAU SUNC

5.256,00

0,44

13,31

7

Unitat d'actuació

PAU-BEL-03

PAU SUNC

11.896,00

0,23

4,65

6

Sòl no urbanitzable

Bellver de Cerdanya

PAU-2

PAU SUNC

17.362,00

0,67

33,00

57

Unitat d'actuació

Bellver de Cerdanya

PAU-3

PAU SUNC

4.017,00

1,03

99,58

40

Unitat d'actuació

Bellver de Cerdanya

PMU-BEL-3

PMU

17.036,00

0,24

10,00

17

Sòl no urbanitzable

Bellver de Cerdanya

PPU-BEL-1

PPU

98.000,00

0,40

20,00

196

Sòl no urbanitzable

Bellver de Cerdanya

PPU-1A

PPU

16.872,00

0,40

30,00

51

Sòl urbanitzable programat

Bellver de Cerdanya

PPU-1B

PPU

10.118,00

0,40

30,00

30

Sòl urbanitzable programat

Bellver de Cerdanya

PPU-4

PPU

26.871,00

0,47

35,90

96

Sòl urbanitzable programat

Bellver de Cerdanya

SUND-BEL-1

PPD

32.000,00

0,40

25,00

80

Sòl no urbanitzable

725.186,00

Sòl urbà

2.811

El POUM delimita al nucli de Bellver un total de 4 PAU i 1 PMU en sòl urbà no consolidat, 4
sectors de sòl urbanitzable delimitat (SUD) i 1 sector de sòl urbanitzable no delimitat (SUND). Pel
que fa als PAU, 2 d’ells procedeixen del planejament anterior i 2 són de nova delimitació (inclosa a
l’avanç de pla). Pel que fa als sectors de SUD, 1 està aprovat definitivament i disposa de projecte
de reparcel·lació, 2 procedeixen del planejament anterior i s’han revisat els seus paràmetres i el
restant ha estat delimitat pel POUM (ja a l’avanç de pla).
Aquests sectors es concentren al sud i est del nucli urbà sobre terrenys majoritàriament oberts
corresponents a conreus, sense especial interès ambiental i sense la presència d’hàbitats d’interès
comunitari. Només algunes alineacions d’arbrat entre parcel·les haurien de considerar-se com
elements d’interès a integrar en el desenvolupament del planejament derivat i projectes
d’urbanització.
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Fotos. Terrenys de conreus en la perifèria del nucli urbà de Bellver (zones est i sud) on es
configura bona part del creixement previst per aquest nucli
Canvis respecte del document d’avanç de pla (2012). El POUM ha revisat l’ordenació en el
nucli en el document per a l’aprovació inicial d’acord amb les determinacions del document de
referència. Pel que fa al sòl urbà consolidat (SUC), s’ha passat al règim de sòl urbà de llicència
directa el PAU-Camí de Talltendre donat que l’ordenació prevista al planejament derivat ja
s’ajustaba a la realitat física existent. D’altra banda, s’ha delimitat el PAU-BEL-2, a l’àmbit del PP6
del Barri de la Carretera amb l’objectiu de garantir la cessió de sòl per a vials. Pel que fa al sòl
urbanitzable, el POUM ha delimitat com a SUND el sector de SUD (3) previst al document d’avanç.
En termes generals, s’ha ajustat la densitat del sòl urbanitzable amb l’objectiu de garantir la seva
viabilitat donat que aquests sòls hauran de concentrar la major part de les reserves de sostre per
habitatge protegit del municipi, atenent al fet que, al ser Bellver un municipi amb menys de 2.000
habitants, no tè l’obligació de fer reserves d’habitatge protegit en els àmbits de sòl urbà no
consolidat dels nuclis de muntanya. En tot cas, la memòria social del POUM amplia les
justificacions al respecte.

160

POUM de Bellver de Cerdanya en fase d’aprovació inicial
Estudi Ambiental Estratègic

Novembre 2017

BOR

Fotos. Dues imatges de la tipologia d’edificació i desenvolupament urbà existent a Bor
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Nucli

NOM

Tip

Bor

Sòl urbà Residencial

SUC

Superfície total
136.077,00
136.077,00

Novembre 2017

Edificabilitat Densitat Habitatges
0,67

34,02

463

Classificació anterior
Sòl urbà

463

El planejament territorial, amb l'Estratègia de millora i compleció, proposa consolidar el sòl urbà
existent, per mitjà de tipologies d’habitatge més compacte que responguin a models de cases de
poble entre mitgeres seguint l’alineació dels carrers. El POUM no planteja cap actuació ni
qualificació nova sinó l’ajustament i desenvolupament del sòl urbà consolidat preexistent.
Canvis respecte del document d’avanç de pla (2012). El POUM ha revisat l’ordenació
urbanística en aquest nucli, i ha procedit a classificar com a SNU el PMU-6 que havia delimitat al
nord-est del nucli. D’altra banda, ha integrat dins del règim del sòl urbà de llicència directa el sòl
situat al nord-oest del nucli que havia estat delimitat dins d’un PAU donat que aquest sòl ja tenia la
condició de sòl urbà consolidat al planejament anterior
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CORTÀS

Fotos. Fotos del nucli de Cortàs presidit per la seva església romànica

Nucli

NOM

Tip

Cortàs

Sòl urbà Residencial

SUC

Cortàs

PAU-BEL-06

PAU SUNC

Superfície total

Edificabilitat Densitat Habitatges

Classificació anterior

34.338,00

0,70

34,70

119

Sòl urbà

6.082,00

0,44

26,31

16

Sòl urbà

40.420,00

135

Estratègia de millora i compleció.
El planejament territorial proposa consolidar el sòl urbà existent, per mitjà d’un PAU amb tipologies
d’habitatge més compacte que responguin a models de cases de poble entre mitgeres seguint
l’alineació dels carrers. El POUM no fa sino reconéixer i ajustar el planejament vigent sense
proposar cap nova zona. El POUM justifica la idoneïtat d’aquest sòl atenent al fet que s’ajusta al
límit del sòl urbà i dóna continuïtat a la trama existent.
Canvis respecte del document d’avanç de pla (2012). El POUM manté l’ordenació prevista al
document d’avanç de pla.
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ÉLLER

Foto. Nucli d’Éller vist des del sud-oest
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Nucli

NOM

Tip

Éller

Sòl urbà Residencial

SUC

Éller

PAU-A

PAU SUC

Superfície total

Novembre 2017

Edificabilitat Densitat Habitatges

44.556,00

0,65

32,09

1.948,00

0,77

36,00

46.504,00

143
7

Classificació anterior
Sòl urbà
Unitat d'actuació

150

El planejament territorial, amb l'estratègia de millora i compleció, proposa consolidar el sòl urbà
existent, per mitjà de tipologies d’habitatge més compacte que responguin a models de cases de
poble entre mitgeres seguint l’alineació dels carrers. El POUM no afegeix cap més nova
qualificació.
Canvis respecte del document d’avanç de pla (2012). El POUM ha revisat l’ordenació prevista
al document d’avanç de pla, donant compliment al document de referència. En aquest sentit s’ha
classificat com a SNU el sòl del PAU19. D’altra banda, s’ha integrat en el règim del sòl urbà de
llicència directa el PAU18 del document d’avanç donat que aquests sòls ja disposen de projecte de
reparcel·lació i urbanització aprovats.
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NAS

El planejament territorial, amb l'Estratègia de millora i compleció, proposa consolidar el sòl urbà
existent, per mitjà de tipologies d’habitatge més compacte que responguin a models de cases de
poble entre mitgeres seguint l’alineació dels carrers. El POUM no proposa cap més qualificació
nova.
Nucli

NOM

Tip

Superfície total

Nas

Sòl urbà Residencial

SUC

28.473,00

0,76

37,58

Nas

PAU-BEL-07

PAU SUC

16.278,00

0,62

34,40

44.751,00

Edificabilitat Densitat Habitatges

Classificació anterior

107

Sòl urbà

56

Unitat d'actuació

163

Canvis respecte del document d’avanç de pla (2012). El POUM ha revisat l’ordenació prevista
al document d’avanç de pla. En aquest sentit s’ha ajustat la delimitació de l’àmbit del PAU20 (PAUBEL-7) al definit al projecte de reparcel·lació aprovat definitivament en maig de 2009.
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NÈFOL

Pel que fa al nucli urbà de Nefol, el PDUC defineix l’estratègia de millora i compleció, corregint
l’errada del PTPAPA que no va assignar al nucli cap estratègia de creixement. El POUM
consolidar el sòl urbà existent, per mitjà de tipologies d’habitatge més compacte que responguin a
models de cases de poble entre mitgeres seguint l’alineació dels carrers.
Nucli

NOM

Tip

Nèfol

Sòl urbà Residencial

SUC

Nèfol

PAU-NÈFOL

PAU SUNC

Superfície total

Edificabilitat Densitat Habitatges

Classificació anterior

28.356,00

0,22

5,64

16

Sòl urbà

5.021,00

0,29

6,00

3

Sòl no urbanitzable

33.377,00

19
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El POUM delimita un àmbit en sòl urbà no consolidat (SUNC), el PAU-NÈFOL al nord del nucli que
té per objecte cedir i urbanitzar sòl per a vialitat i espais lliures estructurants. El PAU-NÈFOL té
una superfície de 5.021 m2 i qualifica com a sistemes el 23% de l’àmbit (12% espais lliures, 11%
xarxa viaria) i com a sòl privat el 77% restant amb subzona de tipologia ceretana Nèfol (clau 21-1).
Aquest PAU preveu un total de 3 habitages potencials, una densitat màxima de 6 habs/ha, una
edificabilitat de 0,29 m2st/m2sòl i un sostre màxim de 1.440 m2. L’agenda del POUM preveu que
es desenvolupi aquest àmbit al primer sexenni. Aquest PAU ocupa sol no urbanitzable qualificat
com a sòl de protecció específica del paisatge (clau 95-a), afectant sòls de protecció especial
definits pel planejament territorial vigent, però que se situen sobre sòl agrícola actiu/abandonat
sense cap interès ambiental destacat. El POUM justifica la idoneïtat d’aquest sòl atenent al fet que
s’ajusta al límit del sòl urbà, resolt la mobilitat interna del nucli i dóna continuïtat a la trama
existent.
Canvis respecte del document d’avanç de pla (2012). El POUM ha revisat l’ordenació prevista
al document d’avanç de pla. En aquest sentit s’ha integrat dins del règim de sòl urbà consolidat de
llicència directa l’àmbit de PERI-Nèfol, atenent al fet que aquest ja es troba urbanitzat i parcialment
edificat. Tanmateix, s’ha delimitat un nou PAU (PAU-NÈFOL) amb l’objectiu de garantir l’estratègia
de millora i compleció prevista pel planejament territorial vigent.
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OLIÀ

Foto. Vista aèria d’Olià
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El planejament territorial, amb l'estratègia de millora i compleció, proposa consolidar el sòl urbà
existent, per mitjà de tipologies d’habitatge més compacte que responguin a models de cases de
poble entre mitgeres seguint l’alineació dels carrers.
El POUM delimita un àmbit en sòl urbà no consolidat (SUNC), el PAU-OLIÀ al nord-oest del nucli
que té per objecte cedir i urbanitzar sòl per a vialitat i espais lliures estructurants. El PAU-OLIÀ té
una superfície de 3.982 m2 i qualifica com a sistemes el 38% de l’àmbit (15% espais lliures, 24%
xarxa viaria) i com a sòl privat el 62% restant amb zona de nova tipologia ceretana (clau 22).
Aquest PAU preveu un total de 12 habitages potencials, una densitat màxima de 30,14 habs/ha,
una edificabilitat de 0,62 m2st/m2sòl i un sostre màxim de 2.456 m2. L’agenda del POUM preveu
que es desenvolupi aquest àmbit al primer sexenni. Aquest PAU ocupa sol no urbanitzable
qualificat com a sòl de protecció especial de valor natural i connexió (clau 93), afectant sòls de
protecció especial definits pel planejament territorial vigent. El POUM justifica la idoneïtat d’aquest
sòl atenent al fet que completa el teixit entre la peça d’equipament existent, ajustant-se al límit del
sòl urbà, i ressolent la mobilitat interna del nucli.
Aquest PAU se situa sobre conreus perifèrics al municipi en el que hi ha una interessant estructura
d’alineacions d’arbres en marges que caldria integrar en el desenvolupament.
Nucli

NOM

Tip

Olià

Sòl urbà Residencial

SUC

Olià

PAU-OLIÀ

PAU SUNC

Superfície total

Edificabilitat Densitat Habitatges

Classificació anterior

26.557,00

0,63

30,12

80

Sòl urbà

3.982,00

0,62

30,14

12

Sòl urbà

30.539,00

92

Canvis respecte del document d’avanç de pla (2012). El POUM ha revisat l’ordenació prevista
al document d’avanç de pla. En aquest sentit s’ha reduït l’àmbit del PAU21 (PAU-OLIÀ) i la seva
ordenació interna d’acord amb les necessitats de l’Ajuntament. Tanmateix, s’ha ampliat el sòl urbà
amb qualificació de nova ordenació ceretana (clau 22) i verd privat (clau 71) d’acord amb
l’estructura de la propietat.
Figura. Canvis esdevinguts a Olià entre l’avanç de POUM i el POUM per aprovació inicial
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ORDÈN

Fotos. Esglèsia d’Ordèn i tres imatges dels espais periurbans del nucli on se situen els PAU de sòl
urbà no consolidat provinents del planejament vigent.
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El planejament territorial, amb l'Estratègia de millora i compleció, proposa consolidar el sòl urbà
existent, per mitjà de tipologies d’habitatge més compacte que responguin a models de cases de
poble entre mitgeres seguint l’alineació dels carrers.
El POUM desenvolupa el sòl urbà consolidat i el no consolidat provinent del planejament anterior,
definit en 4 PAUs, que se situen en la perifèria i immediats al nucli urbà sobre conreus i conreus
abandonats en els quals caldrà conservar, sempre que es pugui, les alineacions d’arbrats i les
orles arbustives.

Nucli

NOM

Tip

Ordèn

Sòl urbà Residencial

SUC

Ordèn

PAU-BEL-08

Ordèn

Superfície total

Edificabilitat Densitat Habitatges

Classificació anterior

24.044,00

0,74

35,62

86

Sòl urbà

PAU SUNC

3.400,00

0,73

38,24

13

Sòl urbà

PAU-BEL-09

PAU SUNC

6.677,00

0,75

37,00

25

Sòl urbà

Ordèn

PAU-BEL-10

PAU SUNC

3.328,00

0,63

36,00

12

Sòl urbà

Ordèn

PAU-BEL-11

PAU SUNC

880,00

0,46

23,00

2

Sòl urbà

38.329,00

138

Canvis respecte del document d’avanç de pla (2012). El POUM manté l’ordenació prevista al
document d’avanç de pla.
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PEDRA
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Foto. Vista de l’església de Pedra dalt del turó des del flanc su-est del nucli urbà
Pel que fa al nucli urbà de Pedra, l’estratègia que estableix el PTPAPA és el 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 en una nova localització a un nucli més
adient. En aquest sentit el POUM preveu la delimitació de dos PMUs, a Talló que haurien de
permetre la nova extensió descartada per a Pedra.
Nucli

NOM

Tip

Pedra

Sòl urbà Residencial

SUC

Superfície total

Pedra

PAU-BEL-14

PAU SUNC

3.534,00

Pedra

PMU-BEL-7

PMU

Pedra

PMU-BEL-8

PMU

16.120,00

Edificabilitat Densitat Habitatges

Classificació anterior

25,43

41

Sòl urbà

0,76

34,00

12

Sòl urbà

1.820,00

0,00

0,00

0

Sòl urbà

4.460,00

0,00

0,00

0

Sòl urbà

25.934,00

0,52

53

Canvis respecte del document d’avanç de pla (2012). El POUM ha revisat l’ordenació prevista
al document d’avanç de pla. En aquest sentit s’ha classificat com a SNU una reserva de sòl urbà
qualificada com a sistema de protecció al voltant de l’església de Pedra donat que aquest sòl no
era susceptible de ser obtingut per l’Ajuntament. Tanmateix, sha procedit a ajustar la dimensió dels
subàmbits 11 i 8 del doc d’avanç (PMU-BEL-7 i 8 respectivament) d’acord amb l’estructura de la
propietat. En aquest sentit, el POUM considera adient que tots dos subàmbits mantinguin la
condició de sistema d’espais lliures i d’aquesta manera garantir que no es podrà aplicar el sostre
previst pel planejament vigent en aquests sòls, d’acord amb les directrius del PTPAPA i PDUC.

174

POUM de Bellver de Cerdanya en fase d’aprovació inicial
Estudi Ambiental Estratègic

Novembre 2017

PI

Fotos. Dues vistes del nucli de Pi, amb l’església al centre i diferents agrupacions d’habitatges a
les seves vores.
El planejament territorial, amb l'Estratègia de millora i compleció, proposa consolidar el sòl urbà
existent, per mitjà de tipologies d’habitatge més compacte que responguin a models de cases de
poble entre mitgeres seguint l’alineació dels carrers. El POUM desenvolupa el sòl urbà consolidat, i
el sòl urbà no consolidat mitjançant 2 PAUs que ja existien en el planejament anterior i un nou
PMU que dóna lloc a 35 habitatges nous. El PMU-BEL-4 (SUNC) comprèn els terrenys situats al
centre del nucli, al carrer de la Colomina i el carrer de Cortariu, i té per objecte completar la trama
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urbana existent amb habitatge de tipologia tradicional ceretana, urbanitzar el vial estructurant i
garantir la cessió d'una reserva de sòl per a espai lliure de protecció al SNU i de sòl per a
equipaments comunitaris. L’àmbit té una superfície de 11.055 m2 i qualifica com a sistemes el
37% de l’àmbit (15% espais lliures, 11% xarxa viaria i 11% equipaments) i com a sòl privat el 63%
restant amb zona de tipologia ceretana (clau 21). Aquest PMU preveu un total de 35 habitages
potencials, una densitat màxima de 32 habs/ha, una edificabilitat de 0,63 m2st/m2sòl i un sostre
màxim de 7.000 m2. Aquest sector preveu reservar sostre per habitatge protegit. L’agenda preveu
la seva execució al primer sexenni. Aquest PMU ocupa sol no urbanitzable qualificat com a sòl de
protecció especial de valor natural i connexió (clau 93), afectant sòls de protecció especial definits
pel planejament territorial vigent. El POUM justifica la idoneïtat d’aquest sòl atenent al fet que
completa el teixit urbà existent, i ressol la mobilitat interna del nucli. Aquest PMU es desenvolupa
sobre terrenys de conreu en els quals caldrà tenir en consideració l’existència d’un perímetre
arbrat d’interès.

Nucli

NOM

Tip

Pi

Sòl urbà Residencial

SUC

Pi

PAU-BEL-12

Pi
Pi

Superfície total

Edificabilitat Densitat Habitatges

Classificació anterior

103.669,00

0,78

38,97

404

Sòl urbà

PAU SUNC

15.481,00

0,77

33,59

52

Sòl urbà

PAU-BEL-13

PAU SUNC

3.556,00

0,84

39,00

14

Sòl urbà

PMU-BEL-4

PMU

11.055,00

0,63

32,00

35

Sòl no urbanitzable

133.761,00

505

Canvis respecte del document d’avanç de pla (2012). El POUM ha revisat l’ordenació prevista
al document d’avanç de pla. En aquest sentit, i d’acord amb l’ i informe urbanístic de la CTULL
s’han delimitat els 2 PAU en SUNC en aquells sòls urbans previstos pel planejament anterior que
no havien estat desenvolupats..
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RIU DE SANTA MARIA

PTPAPA Creixement potencial o estratègic.
Bellver i Riu de Santa Maria, que per la seva proximitat es consideren en la mateixa unitat urbana,
són el pol principal d’aquest sistema i han d’acollir el potencial de creixement d’aquesta unitat de
planificació. El POUM desenvolupa el planejament vigent (sòl urbà consolidat, 2 PAUs en sòl urbà
no consolidat i un Pla Parcial, i un petit PAU nou que permet 5 habitatges addicionals. Aquest nou
PAU (PAU-BEL 16) se situa annex al casc urbà actual i sobre parcel·les de conreu sense especial
valor ambiental.
El PAU-BEL-16 (SUNC) comprèn els terrenys situats al camí de Talló i en l'entorn del camí Ral de
Sant Jaume, al centre del nucli, i té per objecte completar el teixit existent amb sòl urbà i garantir la
cessió de sòl per a vialitat estructurant i espais lliures de protecció al SNU. L’àmbit té una
superfície de 2.200 m2 i qualifica com a sistemes el 48% de l’àmbit (33% espais lliures, 16% xarxa
viaria) i com a sòl privat el 52% restant amb zona de nova tipologia ceretana (clau 22). Aquest
PAU preveu un total de 5 habitages potencials, una densitat màxima de 23 habs/ha, una
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edificabilitat de 0,52 m2st/m2sòl i un sostre màxim de 1.135 m2. L’agenda preveu la seva execució
al segon sexenni. Aquest PAU de nova delimitació ocupa sol no urbanitzable qualificat com a sòl
de protecció preventiva (clau 91), no afectant sòls de protecció especial definits pel planejament
territorial vigent.

Nucli

NOM

Tip

Riu de Santa Maria

Sòl urbà Residencial

SUC

Riu de Santa Maria

PAU-BEL-15

Riu de Santa Maria

Superfície total

Edificabilitat Densitat Habitatges

Classificació anterior

66.594,00

0,66

32,29

215

Sòl urbà

PAU SUNC

4.222,00

0,56

27,00

11

Sòl urbà

PAU-BEL-16

PAU SUNC

2.200,00

0,52

23,00

5

Sòl no urbanitzable

Riu de Santa Maria

PAU-RIU DE SANTA MARIA

PAU SUNC

11.136,00

0,56

13,50

15

Unitat d'actuació

Riu de Santa Maria

PPU-10

PPU

12.610,00

0,38

24,60

31

Sòl urbanitzable programat

96.762,00

277

Canvis respecte del document d’avanç de pla (2012). El POUM ha revisat l’ordenació prevista
al document d’avanç de pla. En aquest sentit, i d’acord amb el document de referència i informe
urbanístic de la CTULL s’ha procedit a classificar com a SNU els dos PAU 8 i 9 situats a llevant del
nucli. Aquests dos àmbits tenien per objecte integrar la transferència d’aprofitament del nucli de
Pedra, àmbits que han estat delimitats en el document d’aprovació inicial del POUM al nucli de
Talló. D’altra banda, s’ha delimitat un nou PAU (PAU-BEL-16) ajustat a l’estructura de la propietat
parcel·lària i fent una important reserva d’espai lliure de protecció al SNU.

178

POUM de Bellver de Cerdanya en fase d’aprovació inicial
Estudi Ambiental Estratègic

Novembre 2017

SANTA EUGÈNIA DE NERELLA
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El planejament territorial, amb l'estratègia de millora i compleció, proposa consolidar el sòl urbà
existent, per mitjà de tipologies d’habitatge més compacte que responguin a models de cases de
poble entre mitgeres seguint l’alineació dels carrers.

Nucli

NOM

Tip

Santa Eugènia

Sòl urbà Residencial

SUC

Superfície total
21.597,00
21.597,00

Edificabilitat Densitat Habitatges
0,70

34,75

75

Classificació anterior
Sòl urbà

75

Els sòls d’extensió. El POUM no preveu cap tipus de sòl d’extensió al nucli, i aposta per
consolidar el potencial existent al sòl urbà de llicència directa.
Canvis respecte del document d’avanç de pla (2012). El POUM manté l’ordenació prevista al
document d’avanç de pla.
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SANTA MAGDALENA

Pel que fa al nucli urbà de Santa
Magdalena, l’estratègia que estableix el
planejament territorial és el de reforma i
canvi d’ús, tenint en compte com a criteri
principal el manteniment dels trets bàsics
de les tipologies de muntanya que
contribueixen a preservar l’especificitat del
paisatge de la Cerdanya.

Els sòls d’extensió. El POUM delimita 1 PAU en sòl urbà no consolidat (SUNC),el PAU-BEL-17,
amb l’objectiu de completar la trama urbana i cedir sòl per a espais lliures de protecció. L’àmbit té
una superfície de 4.200 m2 i qualifica com a sistemes el 34% de l’àmbit (27% espais lliures i 7%
xarxa viaria) i com a sòl privat el 66% restant amb una subzona d’ordenació ceretana majoritària a
Santa Magdalena (clau 22-5). Aquest PAU preveu un total de 2 habitages potencials, una densitat
màxima de 4,76 habs/ha, una edificabilitat de 0,22 m2st/m2sòl i un sostre màxim de 915 m2.
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L’agenda preveu la seva execució al primer sexenni. Aquest PAU se situa sobre conreus en una
zona sense valors ambientals destacats ni hàbitats d’interès comunitari.
Nucli

NOM

Tip

Santa Magdalena

Sòl urbà Residencial

SUC

Santa Magdalena

PAU-BEL-17

PAU SUNC

Superfície total

Edificabilitat Densitat Habitatges

Classificació anterior

44.186,00

0,37

15,50

68

Sòl urbà

4.200,00

0,22

4,76

2

Sòl no urbanitzable

Canvis respecte del document d’avanç de pla (2012). El POUM revisa l’ordenació del nucli
prevista al document d’avanç de pla i delimita un nou PAU (PAU-BEL-17) amb l’objectiu de
completar la trama urbana existent mantenint els paràmetres de la subzona 22-5 existen
únicament al nucli de Santa Magdalena.
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TALLÓ

I
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Fotos. Des de qualsevol punt de vista intern i extern, el nucli de Talló ve dominat per la imponent
silueta de l’església de Santa Maria de Talló.
El POUM desenvolupa el sòl urbà no consolidat amb 3 PMUs nous situats a l’est i al sud del nucli
urbà actual. Tots tres PMUs ocupen terrenys de conreus actius sense valors ambientals destacats
ni hàbitats d’interès comunitari i no afecten a la visual principal que es té del nucli de Talló dominat
per l’església, que és des del nord.

Nucli

NOM

Tip

Talló

Sòl urbà Residencial

SUC

Superfície total
63.368,00

0,33

15,47

98

Sòl urbà

Talló

PMU-BEL-5

PMU

15.367,00

0,40

19,55

30

Sòl no urbanitzable

Talló

PMU-BEL-6

PMU

17.250,00

0,36

18,00

31

Unitat d'actuació

Talló

PMU-BEL-7

PMU

5.080,00

1,00

50,00

25

Sòl no urbanitzable

Talló

PMU-BEL-8

PMU

22.510,00

0,59

29,35

66

Sòl no urbanitzable

123.575,00

Edificabilitat Densitat Habitatges

Classificació anterior

250

Els sòls d’extensió. El POUM delimita 4 PMU en sòl urbà no consolidat (SUNC), 1 d’ells en sòl
que ja tenia la consideració de sòl urbà al planejament anterior però que no ha estat
desenvolupats. Aquest nucli rep la transferència d’aprofitament del nucli de Pedra fixada pel PDUC
en dos d’aquests sectors.
El PMU-BEL-5 (SUNC) comprèn els terrenys situats al sud del nucli, al camí de l’Ingla, i té per
objecte completar la trama urbana existent amb habitatge de tipologia tradicional ceretana,
urbanitzar el vial estructurant i garantir la cessió d'una reserva de sòl per a espai lliure de protecció
al SNU. L’àmbit té una superfície de 15.367 m2 i qualifica com a sistemes el 60% de l’àmbit (28%
espais lliures i un 33% xarxa viaria) i com a sòl privat el 40% restant amb zona de tipologia
ceretana (clau 21). Aquest PMU preveu un total de 30 habitages potencials, una densitat màxima
de 19,55 habs/ha, una edificabilitat de 0,4 m2st/m2sòl i un sostre màxim de 6.071 m2. Aquest
sector preveu reservar sostre per habitatge protegit. L’agenda preveu la seva execució al segon
sexenni. Aquest PMU de nova delimitació ocupa sol no urbanitzable qualificat com a sòl de
protecció preventiva (clau 91), no afectant sòls de protecció especial definits pel planejament
territorial vigent.
El PMU-BEL-6 (SUNC) comprèn els terrenys situats a l’extrem nord-est del nucli, al Camí Ral de
Sant Jaume, i s’ha delimitat a partir del PERI previst al planejament anterior amb l’objecte de
transformar l’ús agrícola existent en ús d’habitatge, preveient la cessió i urbanització de sòl per a
espai lliure de connexió i vialitat. L’àmbit té una superfície de 17.250 m2 i qualifica com a sistemes
el 28% de l’àmbit (17% espais lliures i un 11% xarxa viaria) i com a sòl privat el 72% restant amb
zona de nova tipologia ceretana (clau 22). Aquest PMU preveu un total de 31 habitages potencials,
una densitat màxima de 18 habs/ha, una edificabilitat de 0,36 m2st/m2sòl i un sostre màxim de
6.210 m2. L’agenda preveu la seva execució al primer sexenni.
El PMU-BEL-7 (SUNC) està format per dos subàmbits, un situat al nucli de Pedra. En aquest
sentit, el subàmbit que recull el sòl d’aprofitament privat se situa al centre del nucli i té per objecte
donar compliment a la transferència d’aprofitament procedent del nucli de Pedra d’acord amb les
determinacions del PDUC. El subàmbit de Talló té una superfície de 5.080 m2 i qualifica el 100%
del subàmbit com a sòl privat amb zona de nova tipologia ceretana (clau 22); cal recordar que el
subàmbit situat a Pedra concentra la reserva d’espais lliures en la seva totalitat. Aquest PMU
preveu un total de 25 habitages potencials, una densitat màxima de 50 habs/ha, una edificabilitat
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de 0,75 m2st/m2sòl i un sostre màxim de 5.080 m2. L’agenda preveu la seva execució al segon
sexenni. Aquest PMU de nova delimitació ocupa sol no urbanitzable qualificat com a sòl de
protecció preventiva (clau 91), no afectant sòls de protecció especial definits pel planejament
territorial vigent.
El PMU-BEL-8 (SUNC) està format per dos subàmbits, un situat al nucli de Pedra. En aquest
sentit, el subàmbit que recull el sòl d’aprofitament privat se situa a l’est del nucli de Talló i té per
objecte donar compliment a la transferència d’aprofitament procedent del nucli de Pedra d’acord
amb les determinacions del PDUC. El subàmbit de Talló té una superfície de 22.510 m2 i m2 i
qualifica com a sistemes el 41% del subàmbit (17% espais lliures i un 24% xarxa viaria) i com a sòl
privat el 59% restant amb zona de nova tipologia ceretana (clau 22). Cal assenyalar que el
subàmbit de Pedra reserva sòl destinat a espais lliures en la seva totalitat. Aquest PMU preveu un
total de 66 habitages potencials, una densitat màxima de 29,35 habs/ha, una edificabilitat de 0,59
m2st/m2sòl i un sostre màxim de 13.390 m2. L’agenda preveu la seva execució al segon sexenni.
Aquest PMU de nova delimitació ocupa sol no urbanitzable qualificat com a sòl de protecció
preventiva (clau 91), no afectant sòls de protecció especial definits pel planejament territorial
vigent.
Canvis respecte del document d’avanç de pla (2012). El POUM revisa l’ordenació del nucli
prevista al document d’avanç de pla i ajusta la delimitació dels PAU11 del document d’avanç i,
d’acord amb l’estratègia de transferència d’aprofitament de Pedra, amplia l’àmbit i el regula com a
PMU en SUNC, com també el PAU10 que passa a PMU. D’altra banda, el POUM ajusta els límits i
ordenaicó interna del PMU3 de l’avanç de pla amb l’objectiu de garantir una millor mobilitat, encara
que l’ordenació sigui indicativa.
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TALLTENDRE

El planejament territorial, amb l'Estratègia de millora i compleció, proposa consolidar el sòl urbà
existent, per mitjà de tipologies d’habitatge més compacte que responguin a models de cases de
poble entre mitgeres seguint l’alineació dels carrers. El POUM desenvolupa el sòl urbà i el sòl urbà
consolidat provinent del planejament vigent.

Fotos. Església de Talltendre i terrenys a ponent del casc urbà de conreus i petits matollars on es
desenvolupa el sòl urbà no consolidat (PMU) principal del nucli
Nucli

NOM

Tip

Superfície total

Talltendre

Sòl urbà Residencial

SUC

17.738,00

0,72

35,52

63

Sòl urbà

Talltendre

PMU-BEL-9

PMU

15.100,00

0,33

8,00

12

Sòl urbà

32.838,00

Edificabilitat Densitat Habitatges

Classificació anterior

75
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Canvis respecte del document d’avanç de pla (2012). El POUM revisa l’ordenació del nucli
prevista al document d’avanç de pla d’acord amb determinacions del document de referència i de
l’informe tècnic de la CTULL i delimita un PMU en els sòls urbans de ponent previstos al
planejament anterior i que no havien estat desenvolupats. D’acord amb el caràcter i dinàmica
demogràfica d’aquest nucli, el POUM considera adient reduir les densitats previstes al planejament
anterior i definir una subzona de baixa densitat que permeti garantir una extensió del sòl sostenible
i racional.

POLÍGON INDUSTRIAL DE BELLVER – PLA DE CODINA

El PTPAPA fixa l’estratègia de consolidació del sòl industrial previst al planejament vigent i encara
pendent d’urbanitzar i edificar. En aquest sentit, el POUM delimita polígons d’actuació urbanística
per tal de garantir les cessions i urbanitzacions pendents del planejament vigent i no preveu cap
nova extensió dins de l’àmbit municipal. Cal assenyalar que al municipi de Prullans s’ha delimitat,
dins del TR-POUPM Cerdanya un sector de SUD que hauria de permetre, en un futur,
desenvolupar una important peça del sòl industrial al mig de l’eix Puigcerdà-la Seu d’Urgell.
El POUM incorpora, en el document per a la seva aprovació inicial, nous usos terciaris i logístics
(clau 52) amb l’objectiu de difersificar l’oferta de sòl destinat a activitat econòmica territorial.
Canvis respecte del document d’avanç de pla (2012). El POUM ha revisat l’ordenació
urbanística en aquest nucli, ampliant l’àmbit del PAU-BEL-5 amb una parcel·la ja edificada a
l’àmbit nord-est justificat en la necessitat de reconèixer la realitat física existent i la necessitat de
què participi del projecte de reparcel·lació i repart de càrregues d’urbanització.
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IMPACTES I EFECTES AMBIENTALS, MESURES CORRECTORES I PROPOSTA
D’INDICADORS

6.1. DEMANDES AMBIENTALS ASSOCIADES A LA IMPLANTACIÓ DEL PLANEJAMENT
6.2.1. NECESSITAT DE SÒL I HABITATGES
Per a fer aquest apartat es parteix de la base de creixement en habitatges, i per tant en població
equivalent, que el POUM proposa en sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable delimitat i en sòl
urbanitzable no delimitat.
Taula nº31. Nombre d’habitatges actuals i potencials en relació amb la situació actual, el
planejament vigent i el plantejament proposat pel POUM

SÒL URBÀ CONSOLIDAT

SÒL URBÀ NO
CONSOLIDAT

POTENCIAL
POUM (NO
INCLOU
CONSTRUITS)
2.006

POTENCIAL
NNSS (NO
INCLOU
CONSTRUITS)
2.006

66

66

307
248

SÒL URBANITZABLE

404
80

SÒL NO URBANITZABLE

-

3.111
Font: documentació urbanística del POUM

HABITATGES
CONSTRUITS
2.600

TIPUS DE SÒL

SUC
SUC INDUSTRIAL
PAU SUC
PAU SUNC INDUSTRIAL
PAU SUNC RESIDENCIAL
PMU

331

PPU
PPD

216

PEU
SNU
2.758

2.600

 Es considera que actualment hi ha un nombre d’habitatges construïts al municipi de 2.600
(dades de la memòria urbanística).
 Apart, el potencial del sòl urbà consolidat (habitatges per llicència directa) és de 2.006
amb, a més, 66 habitatges corresponents a PAUs en aquesta figura de sòl.
 En quant a sòl urbà no consolidat, les previsions urbanístiques de consolidació de tot
aquest sòl de les Normes Subsidiàries vigents és d’un total de 331 habitatges, essent la
previsió del POUM de 555 habitatges.
 En quant a sòl urbanitzable, les previsions de les Normes Subsidiàries permetien la
construcció de 216 habitatges i les previsions del POUM 484 habitatges.
Per tant, es considera que les demandes de la implantació del nou POUM impliquen unes
previsions de creixements respecte als habitatges actuals (SUC) de 1039 habitatges. Cal
considerar, però, que el planejament actual ja preveia 547 habitatges possibles en sòl urbà no
consolidat i sòl urbanitzable, per la qual cosa la relació entre els dos planejaments (proposta
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POUM i NNSS) és de 492 habitatges de diferència entre els dos planejaments. De fet, les noves
figures de planejament (sòls d’extensió) proposades pel POUM sumen 674 habitatges, tal com es
podrà comprovar a l’extensa taula següent.
Per tant, en ple desenvolupament del POUM (potencial màxim) hi podrien haver un total de 5.712
habitatges.
Segons les dades del POUM que considera una ocupació de 3 persones per habitatge
aquesta dada implica que aquests habitatges nous derivats de noves figures del POUM
podrien hostatjar una població addicional de 2.049 persones, i en ple desenvolupament del
POUM (comptant habitatges existents, habitatges no existents en sòl urbà consolidat i habitatges
derivats de figures de planejament provinents de les NNSS anteriors + habitatges proposats pel
nou POUM) de 17.136 persones.
Aquest cas seria el més desfavorable atenent que es completés tot el POUM i s’ocupessin totes
les segones residències. Segons dades de l’DESCAT de l’any 2011, les segones residències a
Bellver de Cerdanya representen el 65% del total dels habitatges.
Quant a sòl, la taula següent explicita l’augment de sòl urbà i urbanitzable per cadascun dels nuclis
urbans:
Taula nº32. Augment del sòl urbà per a cadascun dels nuclis

OPCIÓ A. Es miren els plànols de PTPApA i
PDUC per confirmar la taca existent de sòl
urbà. En aquest sentit, tots els PAU-PMU que
venen del planejament vigent es consideren
taca existent i els nous sectors proposats pel
POUM com a nous sòls d'extensió

Règim i nom
extensió

Nucli

Baltarga

Beders

Estratègia de millora i
compleció

Estratègia de
Consolidació per a la
Urbanització

Sòl urbà directe (SUC)

Superfície
total
planejament vigent

54.121,00

sector delimitat pel POUM

7.927,00

Sòl urbà directe (SUC)

planejament vigent

9.340,00

PAU-URB (SUC)

planejament vigent

89.758,00

PMU-BEL-1 (SUNC)

% nova
extensió
sobre sòl
PV
14,65

Ocupació de
SNU (clau
POUM)

91

99.098,00
PAU-BEL-1 (SUNC)
PMU-BEL-2 (SUNC)

sectors delimitats pel POUM

4.942,00

91

5.000,00

91

9.942,00
Sòl urbà directe (SUC)
PAU-CAMÍ DEL BAC
(SUC)

planejament vigent

481.325,00

planejament vigent

333,00

10,03

481.658,00

Bellver de
Cerdanya

Creixement potenciat

PAU-2 (SUNC)

planejament vigent

PAU-3 (SUNC)

planejament vigent

17.362,00
4.017,00
21.379,00
26.871,00

PPU-4 (SUD APR DEF)
total SUC-SUNC-SUD

529.908,00
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plan vigent

PAU-BEL-02 (SUNC)

5.256,00

91

PAU-BEL-03 (SUNC)

11.896,00

95-a

PMU-BEL-03 (SUNC)

17.036,00

95-a

16.872,00

91

PPU-1A (SUD)
PPU-1B (SUD)

sectors delimitats pel
POUM

PPU-BEL-1 (SUD)
SUND-BEL-1 (SUND)

10.118,00

91

98.000,00

91-93

32.000,00
191.178,00

Pla de
Codina
(polígon
ind i sòl
resid)

Estratègia de
Consolidació per a la
Urbanització

Bor

Estratègia de millora i
compleció

Cortàs

Estratègia de millora i
compleció

Éller

Farga
Vella

Nas

Nèfol

Olià

Ordèn

Sòl urbà directe (SUC)
PAU-BEL-04 (SUNC)

planejament vigent
planejament vigent

88.141,00
3.400,00

PAU-BEL-05 (SUNC)

planejament vigent

6.677,00
98.218,00

NO HI HA SÒL
D'EXTENSIÓ

Estratègia de millora i
compleció

sense estratègia

Sòl urbà directe (SUC)

Sòl urbà directe (SUC)
PAU-BEL-06 (SUNC)
Sòl urbà directe (SUC)
PAU-A (SUC)

Estratègia de millora i
compleció

Estratègia de millora i
compleció

Estratègia de millora i
compleció

0,00

planejament vigent
NO HI HA SÒL
D'EXTENSIÓ

136.077,00

planejament vigent

34.338,00

sector delimitat pel POUM

6.082,00

planejament vigent

44.556,00
1.948,00

planejament vigent

0,00

0,00

17,71

95-b (una part
del polígon)

46.504,00

PAU-FARGA VELLA

NO HI HA SÒL
D'EXTENSIÓ

0,00

planejament vigent

6.024,00

NO HI HA SÒL
D'EXTENSIÓ
Estratègia de millora i
compleció

91
36,08

Sòl urbà directe (SUC)
PAU-BEL-07 (SUC)

Sòl urbà directe (SUC)

6.024,00
0,00

planejament vigent

28.473,00

planejament vigent

16.278,00

NO HI HA SÒL
D'EXTENSIÓ
planejament vigent

0,00

0,00

44.751,00
0,00

0,00

28.356,00
28.356,00

PAU-NÈFOL (SUNC)
Sòl urbà directe (SUC)

sector delimitat pel POUM

5.021,00

planejament vigent

26.557,00

17,71

95-b

14,99

93

26.557,00
sector delimitat pel POUM

3.982,00

Sòl urbà directe (SUC)
PAU-BEL-08 (SUNC)

planejament vigent
planejament vigent

23.863,00
3.400,00

PAU-BEL-09 (SUNC)

planejament vigent

6.677,00

PAU-BEL-10 (SUNC)

planejament vigent

3.328,00

PAU-BEL-11 (SUNC)

planejament vigent

PAU-OLIÀ (SUNC)

880,00
38.148,00

NO HI HA SÒL
D'EXTENSIÓ

0,00

0,00
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Reforma i canvi d'ús

Sòl urbà directe (SUC)
PMU-BEL-7 (SUNC)
PEDRA
PMU-BEL-8 (SUNC)
PEDRA
PAU-BEL-14 (sunc)

Novembre 2017

planejament vigent
planejament vigent
planejament vigent
planejament vigent

14.953,00
1.820,00 Transf aprofitament privat a Talló
4.460,00 Transf aprofitament privat a Talló
3.534,00
24.767,00

NO HI HA SÒL D'EXTENSIÓ

0,00
0,00

Estratègia de millora i
compleció

Pi

Sòl urbà directe (SUC)
PAU-BEL-12 (sunc)

planejament vigent
planejament vigent

103.669,00
15.481,00

PAU-BEL-13 (sunc)

planejament vigent

3.556,00
122.706,00

PMU-BEL-4 (SUNC)

Riu de
Santa
Maria

Creixement potencial
(amb Bellver)

Sòl urbà directe (SUC)
PAU-BEL-15 (SUNC)
PPU-10 (SUD)
(APROVAT DEF)

sector delimitat pel POUM

11.055,00

planejament vigent

66.665,00
4.222,00

planejament vigent
planejament vigent

Sta
Reforma i canvi d'ús
Magdalena

Talló

Estratègia de millora i
compleció pero incidir
en que formi part de
l'estratègia de
creixement potenciat
per justificar núemros

sectors delimitats pel POUM

Sòl urbà directe (SUC)

11.136,00

95-b

2.200,00

91

Sòl urbà directe (SUC)
PAU-BEL-17 (SUNC)
Sòl urbà directe (SUC)
PMU-BEL-6 (SUNC)

planejament vigent
NO HI HA SÒL
D'EXTENSIÓ

21.597,00

planejament vigent

44.186,00

sector delimitat pel POUM

4.200,00

planejament vigent

63.423,00
17.250,00

planejament vigent

0,00

PMU-BEL-5 (SUNC)
PMU-BEL-7 (SUNC)

sectors delimitats pel POUM

9,51

95-b

15.367,00

91

5.080,00

91

22.510,00
42.957,00

Estratègia de millora i
compleció

15,44

80.673,00

PMU-BEL-8 (SUNC)

Talltendre

93

15.481,00

13.336,00
Estratègia de millora i
compleció

9,01

86.368,00
PAU-RIU DE SANTA
MARIA (SUNC)
PAU-BEL-16 (SUNC)

Sta
Eugènia

0,00

Sòl urbà directe (SUC)
PMU-BEL-9 (SUNC)

planejament vigent
planejament vigent

91
53,25

17.738,00
15.100,00
32.838,00

NO HI HA SÒL
D'EXTENSIÓ

0,00

0,00

Essent les categories vigents de sòl no urbanitzable que han de transformar-se segons el POUM
les següents:
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Taula nº33. Superfícies de claus de sòl no urbanitzable del planejament territorial afectats per sòls
d’extensió
Clau
91
93

Nom
Sòl de protecció preventiva
Sòl de protecció especial de valor natural i de
connexió
Sòl de protecció específica del paisatge
Sòl de protecció especial ecològico-paisatgística

95a
95b

Extensió afectada (ha)
21,50
2,30
2,89
2,64

Per tal d’obtenir el següent resultat final:
Taula nº34. Categories del sòl resultants de la plena aplicabilidad del POUM

SÒL URBÀ CONSOLIDAT

SUC
SUC INDUSTRIAL
PAU SUC

Sòl

1.288.293,00
94.162,00
24.583,00

PAU SUNC INDUSTRIAL
PAU SUNC RESIDENCIAL
PMU

55.823,00
117.172,00
122.605,00

SÒL URBANITZABLE

PPU
PPD

164.471,00
32.000,00

SÒL NO URBANITZABLE

PEU
SNU

355.406,00
98.965.485,00

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

TOTAL

101.220.000,00

Per tant, un consum de sòl respecte al sòl urbà consolidat de 19,93 ha de sòl urbanitzable i 29,56
ha de sòl urbà no consolidat.
Aquests sòls, tal com s’ha comentat en apartats anteriors, corresponen majoritàriament a
parcel·les de conreus herbacis actius i abandonats, i la vegetació natural afectada se circumscriu
només a algunes alineacions d’arbres (roures, freixes, pollancres, arbusts rosàcies) de límits de
parcel·les i una petita zona de matollars a la solana de Baltarga. No existeix afectació a hàbitats
d’interès comunitari.
6.2.2. CICLE DE L’AIGUA
Per realitzar aquest aparat es poden utilitzar dues fonts de referència:
 dades analitzades en l’apartat del cicle de l’aigua que estudia la dotació per habitant i dia
de 2015. Es tracta d’una dada difícil d’establir donat el nivell tant alt d’estacionalitat del
municipi i de la presència de moltes segones residències, així com les notables diferències
entre consum d’aigua registrada i facturada.
192

POUM de Bellver de Cerdanya en fase d’aprovació inicial
Estudi Ambiental Estratègic

Novembre 2017

 Utilització d’una xifra estàndar de càlcul de consum d’aigua. Plantegem aquesta segona
hipòtesi.

Demandes d’aigua associades a la implantació del POUM
Taula nº34. Previsió d’abastament d’aigua al POUM de Bellver de Cerdanya
Previsió d'abastament POUM Bellver de Cerdanya, Aprovació Inicial_octubre 2017

SUNC

Habitatges

Habitants

Consum diari

Consum
anual

uts

hab

m3 /dia

m3/any

PMU-BEL-1

21

63

12,6

4.599

Beders

PMU-BEL-2

11

33

6,6

2.409

Bellver

PMU-BEL-3

17

51

10,2

3.723

Pi

PMU-BEL-4

35

105

21

7.665

Talló

PMU-BEL-5

30

90

18

6.570

PMU-BEL-6

31

93

18,6

6.789

PMU-BEL-7

25

75

15

5.475

PMU-BEL-8

66

198

39,6

14.454

PMU-BEL-9

12

36

7,2

2.628

PAU Beders

PAU-BEL-1

3

9

1,8

657

Bellver

PAU-BEL-3

6

18

3,6

1.314

PAU-BEL-2

7

21

4,2

1.533

Cortàs

PAU-BEL-6

16

48

9,6

3.504

Nèfol

PAU-Nèfol

3

9

1,8

657

Olià

PAU-Olià

12

36

7,2

2.628

Riu de SM

PAU-RiudeSantaMaria

15

45

9

3.285

Santa
Magdalena

PAU-BEL-17

2

6

1,2

438

Riu de SM

PAU-BEL 16

5

15

3

1.095

Bellver

PPU-BEL-1

196

588

117,6

42.924

PPU-1A

51

153

30,6

11.169

PPU-1B

30

90

18

6.570

SUND-BEL-1

80

240

48

17.520

674

2.022

404,40

147.606,00

PMU Baltarga

Talltendre

SUD

SUND

Bellver

SUNC+SUD+SUND
Ús d'habitatge
Ús industrial d'ús
general
Ús industrial d'ús
terciari

3 persones / habitatge i 200 litres persona / dia
3 litres / m2 sostre i dia
1 litre / m2 sostre i dia
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Previsions de consum d'aigua als nous àmbits de
creixement amb ús industrial i terciari
Polígon industrial de Bellver
de Cerdanya

Ús industrial
Ús general

SUNC

Bellver

PAUBEL-4
PAUBEL-5

SUNC+SUD+SUND

Total consum aigua
Ús terciari

Sostre
potencial

Consum diari

Consum anual

Sostre
potencial

m2st

m3 m2st/dia

m3/any

m2st

Consum
diari
m3
m2st/dia

Consum
anual

Consum
diari total

Consum
anual total

m3/any

m3 /dia

m3/any

2.730,00

8,19

2.989,35 27.792,00

27,79

10.144,08

35,98

13.133,43

1.590,00

4,77

1.741,05 13.550,00

13,55

4.945,75

18,32

6.686,80

4.320,00

12,96

4.730,40

Consum diari

Consum anual

m3 /dia

m3/any

Ús d'habitatge

404,40

41,34

15.089,83

54,30

147.606,00

Ús industrial

12,96

4.730,40

Ús terciari

41,34

15.089,83

458,70

167.425,83

Total consum abastament aigua

41.342,00

És a dir, que el consum d’aigua d’abastament addicional associat als nous creixements prevists
pel POUM serà de 167.425,83 m3/any.
No obstant, si considerem la totalitat dels habitatges potencials (5.712) en ple desenvolupament
del POUM, el consum d’aigua de caràcter residencial seria de 1.250.928 m3/any, una xifra que
implicaria una població resident de 17.136 persones, molt lluny dels 1.995 de l’any 2016.
D’acord amb SOREA, el consum d’aigua al municipi al 2016 ha estat de 542.829 m3. L’increment
dels nous sòls d’extensió implicaria garantir un increment del subministrament del 30%.

Demandes d’aigües residuals
Les mateixes previsions quant a cabals relacionats amb els consums d’aigua urbana poden ser
realitzades per les aigües de clavegueram o sanejament, en el ben entès que els nous sectors
disposaran de xarxes separatives que derivaran les pluvials fora del sistema de depuració, segons
s’especificarà en la normativa del POUM.
En aquest sentit i segons el que s’ha determinat en els apartats anteriors caldrà considerar la
possibilitat de poder executar el que preveu el PSARU per poder donar tractament al volum de
residuals generat segons si es completa tot el POUM.
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6.2.3. CONSUMS ENERGÈTICS I POTÈNCIES
L’electricitat constitueix la base dels consums energètics dels habitants de Bellver de Cerdanya i
les seves indústries, conjuntament amb els combustibles fòssils (ja sigui com a combustibles per
als vehicles o com a font energètica dels sistemes de calefacció, com el propà canalitzat
subministrat). Una aproximació al consum elèctric es pot realitzar amb relativa facilitat mentre que
realitzar estimacions sobre altres consums energètics és força més complicat.
El Real Decreto 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a la
Baixa Tensió, en el conjunt de les seves instruccions tècniques fixa en funció de la superfície de
vivenda i de les característiques específiques de la mateixa la reserva de potència; així es
preveuen 2 graus d’electrificació:
Habitatge de fins a 160 m2: reserva de potència de 5,75 kW (grau d’electrificació normal).
Habitatge de més de 160 m2: reserva de potència de 9,2 kW (grau d’electrificació elevat).
D’altra banda, per una vivenda amb calefacció o climatització elèctrica es preveu –
independentment de la seva superfície- un grau d’electrificació elevat, és a dir de 9,2 kW. S’ha
agafat un valor mig pel cas de Bellver de Cerdanya de 7,475 kw per habitatge.
Si utilitzem les dades utilitzades per l’INCASOL pels càlculs dels consums a les Àrees
Residencials Estratègiques, tindrem xifres com les següents:
Taula nº35. Potència elèctrica necessària en ple desenvolupament del POUM
Consideració
topològica
Vivendes en ple
desenvolupament
del POUM
Vivendes
addicionals
plantejades pel
POUM

Unitats
Superfície (m2)

nº habitatges (unitat)

Potència (Kw)

7,475 kw per vivenda

5.712

42.697

674

5.038

Indústria

141.039

7.052

Equipaments
Total

206.644

20.664
75.451

7,475 kw per vivenda

0,05

Kw/m2

0,1

Kw/m2

Font: elaboració pròpia a partir de ratis i dades utilitzades pels càlculs d’abastament elèctric a les Àrees
Residencials Estratègiques

Pel qual se necessitarà, en ple desenvolupament del POUM, un total de potència de 75.451 Kw,
dels quals 5.038 Kw corresponen als nous habitatges derivats dels sòls de creixements proposats
pel POUM.
A més d’electricitat, en els nous habitatges hi haurà el consum d’altres fonts energètiques com els
gasos liquats del petroli o altres combustibles fòssils, els consums dels quals en la fase en què ens
trobem no són possibles de determinar, ja que és en la fase constructiva on s’estableixen les
tipologies dels mateixos a nivell dels habitatges i per tant el moment en què es poden fer
aproximacions fiables al respecte.
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6.2.4. EFECTES SOBRE ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS I LES FIGURES DE
PROTECCIÓ DEL TERRITORI
En quant a possibles efectes ambientals sobre el territori, més enllà de l’anàlisi individualitzat que
s’ha fet sobre cada sector cal assenyalar:
-

Efectes sobre espais naturals protegits o ENPEs.
a) S’ha considerat les delimitacions que preveu el Pla Especial de protecció del
medi natural i el paisatge dels Tossals d’Isòvol i Olopte per la definició de les claus.
b) No hi ha interacció amb la Geozona “Miocè del camp d’en Micela” que queda
inclosa dins de la delimitació del no urbanitzable. El POUM no determina tractament
pel cementiri d’All tot i que en fases posteriors del POUM es considerarà que en la
regulació i tractament d’aquesta fase es tindran en compte els aspectes que es recullen en
la fitxa de la geozona.
c) Els espais naturals de protecció especial existents al municipi no tenen cap tipus
d’afectació en els seus límits, ni es plantegen creixements addicionals de sòls urbans i
urbanitzables, ni plans especials en sòl no urbanitzable ni contradiccions en les figures de
planejament.
d) Els sòls de creixement afecten a 2,3 hectàrees de sòl de protecció especial de valor
natural i de connexió, 2,9 hectàrees de sòl de proteccio específica del paisatge i 2,65
hectàrees de sòl de protecció ecològico-paisatgística.

6.2.5. PRODUCCIÓ DE RESIDUS
Tal com s’ha establert en apartats anteriors de l’IEAE, durant l’any 2016, cada habitant de Bellver
de Cerdanya va produir 2,22 kg/hab i dia de brossa domèstic. Si comptabilitzem l’increment de
població previsible al municipi en base a l’urbanisme previst en ple desenvolupament del POUM,
tindríem producció anual de 14.242 tones anuals, de les quals 1.660 tones corresponen als
habitants derivats dels nous creixements plantejats pel POUM
6.2.6. MOBILITAT
La documentació del POUM ja incorpora un complet apartat d’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat
Generada, al qual s’haurà de remetre qualsevol conclusió al respecte i en el qual s’analitzen els
aspectes d’accessos, itineraris, etc... i altres aspectes que poden donar-se en l’execució del nou
POUM previst.
6.2.7. QUALITAT DE L’AIRE
A nivell de qualitat de l’aire, els efectes es produiran bàsicament sobre el paràmetre de
contaminació lumínica, tot i que lleus, ja que caldrà aplicar la normativa vigent. Només es preveu
una petita implantació d’ús industrial que es preveu que sigui de tipus terciari, fet que suposarà
una incidència mínima.
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A nivell de sorolls, les problemàtiques més importants poden procedir per la mobilitat generada als
nous sectors previstos i als derivats dels usos que finalment es determinin per les superfícies
d’equipaments segons el POUM.
6.2.7. GASOS D’EFECTE HIVERNACLE
A requeriment del document de referència a continuació es complementen els càlculs d’emissions
(gasos d’efecte hivernacle de CO2) associats a la proposta d’ordenació per l’aprovació inicial. Els
càlculs s’han realitzat utilitzant l’eina de càlcul d’emissions en format EXCEL facilitada pel DTS.
Els resultats han estat els que es presenten en el següent apartat.
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Taula nº36. Resultats de les emissions de CO2 associades al pla

Pla

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Municipi

Bellver de Cerdanya

Comarca

Cerdanya

Zona climàtica

ZC4

Emissions totals (tCO2/any)
Mobilitat generada
Consums energètics usos residencials
Consums energètics cicle de l'aigua
TOTAL

Alternativa 2
93.248
77,6%
26.514
22,1%
336
0,28%
120.098
100,0%

Emissions per càpita (KgCO2/habitant·any)
Mobilitat generada
Consums energètics usos residencials
Consums energètics cicle de l'aigua
TOTAL

Alternativa 2
5.415
77,6%
1.540
22,1%
19,49
0,28%
6.974
100,0%

Aquestes dades i càlculs corresponen al ple desenvolupament del Pla i considerant una ocupació
total de tots els habitatges potencials, amb una mitja de 3 persones/habitatge, incloent els
habitatges ja existents; el cas dels nous creixements planificats pel POUM, hauríem de considerar
que la seva contribució és de 1/6 part del ja existent.
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6.2. MESURES AMBIENTALS DEL PLA
El POUM incorpora tota una sèrie de mesures que permeten uns millors resultats ambientals. 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:















Concentra els creixements en el conjunts de Bellver, Riu de Santa Maria i Talló,
considerats funcionalment, a nivell d’ubicació i sota criteris de mobilitat, el node
principal de desenvolupament del POUM.
Garanteix el separador urbà entre Bellver i Riu de Santa Maria a l’àmbit de Pla de
Talló, mantenint allò aconseguit i consolidat en la fase d’avanç.
Potencia l’eix viari de Bellver a on concentra la major reserva de sòl per a espais
lliures i equipaments
Delimita com a SUND part del sòl urbanitzable de Bellver delimitat definit en l’avanç
de Pla.
Tanmateix, s’eliminen els PAU 8 i 9 de Bellver i delimita un àmbit de gestió a l’àmbit
oest del Barri de la Carretera.
Pel que fa a Talló, l’estratègia que es presenta en el document d’aprovació inicial del
POUM respon a la necessitat reiterada ja al document d’avanç de pla d’entendre els
nuclis de Bellver de Cerdanya, Talló i Riu de Santa Maria com una unitat i/o polaritat
territorial en la que concentrar i/o distribuir els creixements previstos. En aquest
sentit, Talló rep la transferència de tot el sostre que el PDUC, aprovat definitivament
en 2008, obligava a desclassificar i transferir cap un altre indret més adient. Amb tot,
el POUM garanteix el manteniment del separador urbà al voltant de Talló tal i com
determina el PTPAPA.
Es mantenen i s’amplien les reserves per a espais lliures en alguns polígons
previstos ja en l’avanç
S’elimina el PAU previst al sud-est d’Éller.
Pel que fa a Bor, el POUM no preveu cap tipus de sector o polígon d’actuació,
mantenint el sòl de protecció especial que s’insereix al centre del nucli.
Respecte de Beders, s’ha revisat l’ordenació prevista i ajustat, amb una solució més
integrada, en forma de PAU al nord-oest i que no suposa cap disgregació respecte
de les determinacions del planejament territorial front aquest nucli amb estratègia
d’àrea especialitzada.
De fet, en 8 dels nuclis urbans o industrials del municipi no es planteja més que la
consolidació del sòl urbà ja preexistent (Pla de Codina, Éller, la Farga Vella, Nas,
Ordèn, Pedra, Santa Eugènia i Talltendre).

Aquestes mesures tenen com a resultat un millor comportament del disseny urbanístic del POUM,
des del punt de vista ambiental.
Per altra banda, la normativa del POUM incorpora a nivell normatiu bona part de les
determinacions del document de referència, tal com s’explica a l’apartat 1.5. del present Estudi
Ambiental Estratègic.
A més, la normativa del POUM està impregnada d’un marcat caràcter sostenibilista i de respecte i
integració del medi ambient en l’urbanisme. A continuació es realitza una explicació o selecció dels
aspectes normatius considerats.
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ARTICLE 36. INSTRUMENTS NORMATIUS AMBIENTALS
36.1. A l’informe de sostenibilitat ambiental que forma part d’aquest POUM
s’estableixen i justifiquen les directrius ambientals que es concreten en els
diferents documents que el Pla desenvolupa.
36.2. Respecte a les noves construccions, rehabilitacions i/o renovació
d’edificis, són d’aplicació els criteris ambientals i d’ecoeficiència fixats en
aquestes normes.
36.3. També seran d’aplicació pel planejament derivat tots aquells criteris
d’ordenació i integració paisatgística descrits a les fitxes d’ordenació dels
diferents sectors delimitats pel POUM.

RISCOS
ARTICLE 37. RISCOS EN EL PLANEJAMENT I LA SEVA EXECUCIÓ
Consideració dels riscos d’inundabilitat, incendis, geològics com elements a considerar en tot
el POUM

PAISATGE
ARTICLE 38. CARTES, CATÀLEGS I DIRECTRIUS DE PAISATGE
Integracio dels objectius, criteris i directrius dels Catàlegs de Paisatge vigents

CONDICIONS
AMBIENTALS DELS
CAMINS RURALS I VIES
PECUÀRIES
CRITERIS AMBIENTALS
EN ESPAIS LLIURES I
ZONES VERDES

ARTICLE 69.3.

76.2.En aquells parcs i jardins urbans que mantinguin una coberta de
vegetació autòctona, la seva ordenació garantirà la conservació d’aquestes
característiques. L’ordenació procurarà també la conservació, quan existeixi,
de l’estructura tradicional de paisatge rural en aquest espais.
76.6.Els parcs públics s’hauran d’ordenar prioritàriament amb jardineria i
masses de bosc i tindran sempre una superfície permeable superior al 60%.
És aconsellable una proporció al voltant del 80-90% si l’emplaçament així ho
permet.
76.7.Els jardins públics s’hauran d’ordenar exclusivament amb jardineria,
arbres i jocs infantils. Si és el cas, tindran una superfície superior al 40% de
la total superfície resultant de l’aplicació dels estàndards.
76.8.En la gestió d’aquests espais verds cal aplicar criteris que impliquin un
respecte i un bon ús dels recursos naturals, de entre els que cal destacar: el
consum racional de l’aigua per al reg, la selecció de les espècies vegetals i
alhora ornamentals més ben adaptades al sòl i al clima d’aquesta part de la
comarca, el control integrat de plagues i la protecció del sòl per evitar-ne la
pèrdua de la fertilitat i l’impermeabilització.
76.9.Utilització d’espècies autòctones, agrícoles, forestals i/o ornamentals
tradicionals, adaptades a la climatologia del municipal, a les condicions
edàfiques locals i a la resistència a plagues.
76.10.El disseny de les zones verdes s’haurà de realitzar sempre tenint en
compte els elements preexistents i la preservació d’aquells més interessants,
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i no a l’inrevés. És a dir, és la presència d’arbrat agrícola, ornamental i
forestal preexistent, o d’altres elements d’interès – cultura de la pedra seca,
cultura de l’aigua... – els que determinaran el disseny final dels jardins, que
haurà de ser conservador del paisatge original. Durant les tasques
d’execució sempre es prendran les mesures de protecció físiques
necessàries per la preservació d’aquests elements, per evitar danys causats
per maquinària.
76.11.Les zones verdes confrontants amb la vegetació de ribera de les rieres
estaran destinades de manera preferent a ampliar la franja de vegetació
natural de ribera dels cursos fluvials. En tot cas, en la seva part més
allunyada del curs fluvial es poden situar espais i estructures pel gaudi dels
ciutadans, sempre encaminades al passeig i a la contemplació, estudi i
interpretació dels ecosistemes de ribera.
76.12.Sempre que sigui possible, els espais verds respectaran els sistemes
de captació d’aigua i reg preexistents en les finques que tinguin aquesta
destinació, i projectaran l’aprofitament d’aquesta infraestructura pel reg citat,
que en principi serà gota a gota – exceptuant les zones de gespa situades
puntualment en indrets destinats a l’oci. Totes les basses agrícoles
preexistents situades en l’interior de les zones verdes seran tractades amb
especial cura i incorporades al projecte de zona verda com àrea ornamental
d’aigües.

CONDICIONS
AMBIENTALS DE LA
ZONA DE SERVITUD

CONDICIONS DE
PROTECCIÓ DEL
SISTEMA
HIDROGRÀFIC

77.4.La zona de servitud (zona d’ús públic de 5 metres d’amplada en tota
l’extensió longitudinal de la llera) té la finalitat de protecció de l’ecosistema
fluvial i del domini públic hidràulic (dph), pas públic per a vianants i per al
desenvolupament dels serveis de vigilància, conservació, salvament, etc. En
tot cas ha de quedar lliure de qualsevol construcció, edificació, mur,
moviment de terres, etc.. que impedeixi aquestes finalitats i ser apta,
transitable i practicable en tot moment. Els propietaris d’aquesta zona podran
lliurement sembrar i plantar espècies no arbòries, sempre que no deteriorin
l’ecosistema fluvial o impedeixin el pas assenyalat anteriorment.

81.1.En els trams classificats de sòl no urbanitzable mantindran una
protecció lineal de 25 metres a partir del marge que delimita el llit d’aigua. En
aquest àmbit de protecció no s’admet cap tipus de construcció, a no ser que
sigui un servei de millora del propi sistema hidrogràfic o de captació d’aigua.
81.2.Als canals de regatge, en trams en sòl no urbanitzable, s’estableix una
servitud d’edificació de 25 metres i de 40 metres per a l’establiment
d’abeuradors o pous i també per a la pràctica d’activitats relacionades amb
l’extracció d’àrids. Al sòl urbà aquesta distància es pot reduir fins als 5
metres respecte de l’eix, deixant un pas de 3 metres d’amplada com a mínim
a cada banda del canal de regatge.
81.3.En els trams de cursos d’aigua que es vegin afectats per preses o
embassaments s’haurà de redactar un pla especial que ha de garantir que
es minimitzi la incidència ambiental sobre els espais lliures de l’entorn i la
pròpia dinàmica del riu.

PAISATGE EN SÒL NO
URBANITZABLE

ARTICLE 136. CONDICIONS GENERALS D’INTERVENCIONS
TRANSFORMACIÓ DE SÒL EN EL PAISATGE RURAL.

DE
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136.1Tot assumint el fet de la inevitable evolució del paisatge rural, el POUM
adopta el criteri de preservar-ne i recrear-ne els valors reconeguts quan sigui
possible, enfront els riscos d’una progressiva uniformització de l’espai.
136.2.El POUM fixa d’acord amb el PTPAPA les condicions generals per a
les transformacions del sòl en els paisatges rurals i pels quals:


Les actuacions de transformació de sòl haurien de
mantenir, en termes generals, l’escala de la
compartimentació de l’espai agrícola productiu en
les diverses peces (camps o unitats de producció
agrícola) que, amb la seva dimensió, proporció,
ritme i seqüència, defineixen els diversos
paisatges rurals.



Cal mantenir les característiques dels elements de
separació entre unitats productives, ja siguin murs
de pedra o altres materials, o bé marges o espais
residuals que concentren el desnivell i que poden
presentar diferents tractaments vegetals (brolles,
retalls de bosc, fileres d’arbres, etc.).



Per tal de mantenir la biodiversitat en els àmbits
predominantment agrícoles, cal conservar les
peces relictes de bosc consolidat o antic.



Convé conservar i mantenir la xarxa de drenatge
natural del territori (rieres, torrents, còrrecs, etc.)
com a components destacats del mosaic
agroforestal característic del paisatge de
Catalunya. Són objecte de protecció, i en principi,
s’han de conservar, la xarxa de camins rurals, les
feixes, les infraestructures de rec i les
construccions
d’abric
tradicionals
complementàries de l’ús agrari, sense perjudici de
les obres de manteniment i millora que siguin
necessàries. Caldrà, a més, pel que fa als camins,
mantenir-los oberts i accessibles.



En l’obertura de camins i en l’estesa de xarxes
d’infraestructura de servei local, s’aprofitaran
prioritàriament els canals de pas i els corredors
existents i se seguiran les actuals vies de
comunicació, procurant mantenir la unitat de les
explotacions i evitar la fragmentació dels camps.

136.3.De manera general, qualsevol construcció, obra o actuació, queda
condicionada a que s’hauran de respectar servituds de pas, tant de camins
com d’aqüeductes, sèquies, canals i conduccions d’aigua, i que tenen un
dret de pas de 3 metres al llarg del seu recorregut, pel manteniment
d’aquestes quedant lliures o gravades de qualsevol construcció o alteració.
ARTICLE 137. INTEGRACIÓ EN EL PAISATGE.

137.1Qualsevol edificació o volum que s’hagin d’emplaçar en el sòl no
urbanitzable hauran de garantir que la seva situació, volumetria, alçada,
murs i tancaments, o la instal·lació d’altres elements, no limiti el camp visual
per a poder contemplar els paisatges naturals, ni trenquin l’harmonia o
desfigurin la perspectiva.
137.2.Les construccions que es projectin tindran uns materials, acabats i
colors que garanteixin una adequada integració a les condicions naturals de
l’entorn d’acord amb les especificacions recollides a les presents Normes
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urbanístiques.
137.3.Les construccions seran adequades a la seva condició aïllada i, per
tant, caldrà explicitar la previsió i qualitat dels accessos i serveis necessaris
en funció de l’ús i de l’emplaçament.

PROTECCIÓ DE LES
FONTS

ARTICLE 138. FONTS.

138.1.No es permet cap acció a l’entorn de les fonts que impliqui la seva
desaparició o variació del lloc tradicional d’aflorament. A l’entorn d’aquests
punts s’estableix una protecció de 50 metres de radi en el qual no es
permetrà cap tipus d’edificació, desmunt o moviment de terres que representi
variacions morfològiques o paisatgístiques i que alteri les actuals condicions
de la naturalesa.
138.2.La vegetació existent s’haurà de respectar i es permetrà potenciar el
seu valor paisatgístic. Es podran fer petites obres d’adequació i ornat, així
com plantacions d’espècies autòctones si s’acompanyen del plànol
corresponent.
138.3.Les fonts del municipi de Bellver de Cerdanya formen part dels
elements catalogats d’aquest Pla d’ordenació urbanística municipal.

INTEGRACIÓ
AMBIENTAL DE LES
XARXES DE
TRANSPORT
D’ENERGIA
ELÈCTRICA I
TELECOMUNICACIONS

MODIFICACIÓ DEL
RELLEU

ARTICLE 139. XARXES
TELECOMUNICACIONS.

DE

TRANSPORT

D’ENERGIA

ELÈCTRICA

I

La creació de noves línies elèctriques aèries d’alta tensió o d’antenes de
comunicació radioelèctrica o de telefonia s’ordenarà conjuntament amb les existents,
preveient en el primer cas, corredors al llarg de les infraestructures viàries de
comunicacions. En el segon cas se situaran en els terrenys amb menys impacte
sobre el medi, entenent aixó tant el medi natural en sòl no urbanitzable com el medi
urbanitzat corresponent al sòl urbà i sòls d’extensió previstos pel POUM.
Per a regular i racionalitzar els traçats de les diferents companyies i establir les
mesures adequades de protecció es redactarà un pla especial urbanístic per la qual
cosa es pugui possibilitar la concessió de llicències.

ARTICLE 140. MODIFICACIÓ DEL RELLEU.

140.1.Aquelles intervencions que impliquin alterar
topogràfiques d’un territori requeriran llicència municipal.

les

condicions

140.2.Les activitats extractives no s’admetran en cap zona d’especial interès
natural i hauran de justificar-se adequadament d’acord amb la normativa
sectorial reguladora vigent en tot moment, pel que fa al seu funcionament i
restauració.
140.3.En la restauració dels espais que hagin estat afectats per abocadors o
activitats extractives que es trobin situats en sòls de protecció especial
s’haurà de tenir especia cura de restablir els valors que, en cada cas, han
motivat la protecció especial.

140.4.Les autoritzacions relatives a noves activitats extractives i a ampliacions de
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les ja autoritzades, hauran de tenir en compte les determinacions del PTPAPA i del
PDUC corresponents al sistema d’espais oberts i la protecció del paisatge, sense
perjudici de la normativa sectorial aplicable. En tot cas, s’hauran de tenir en compte
els resultats de les possibles anàlisis generals sobre previsions de la demanda i
sobre la localització i condicions d’explotació dels possibles jaciments i, de manera
especial, els acords i estudis promoguts pel Grup Interdepartamental d’Àrids de
Catalunya, o per altres dispositius amb la mateixa finalitat que es puiguin crear en el
futur
CONSIDERACIONS
AMBIENTALS EN LA
CONSTRUCCIÓ
D’ACCESSOS

ARTICLE 141. CONSTRUCCIÓ D’ACCESSOS I TIPUS D’URBANITZACIÓ.
141.1.A fi d’adaptar els camins existents o previstos en aquest POUM a les
noves necessitats de circulació de vehicles i de la maquinària agrícola,
s’admeten les obres de millora del traçat i pavimentació sempre que es
respectin o reposin la vegetació i murs existents en les seves voreres i el
tractament de la pavimentació es realitzi amb materials permeables de
textura i color no discordants amb el seu caràcter original.
141.2.En tot cas, sempre que s’hagi d’eixamplar o crear un nou camí,
s’haurà d’evitar l’afectació de les fileres d’arbres preexistents i afectar-se, en
tot cas, la vorera que no te arbrat.
141.3.Com a norma general, s’estableix un ample màxim de 6 metres per als
camins agrícoles, que no podran implicar desforestació o modificació del
règim d’escolament que comporti erosió del sòl.
141.4.Els projectes de nous camins públics, no contemplats en aquest
POUM, requeriran la declaració d’utilitat pública i una memòria justificativa
del traçat escollit davant altres alternatives, que s’acompanyarà d’una
avaluació de l’impacte ambiental i se sotmetrà al tràmit d’informació pública
durant un mes, essent preceptiu l’informe de la Generalitat de Catalunya.
141.5.L’atorgament de llicència per a l’obertura d’un nou camí rural quan no
estigui inclòs en algun dels plans de desenvolupament relacionats (Plans
Especials en sòl no urbanitzable, Plans de Gestió Forestal o Programes de
l’Administració d’Agricultura), serà competència discrecional de l’Ajuntament
a la vista de la justificació real de la seva necessitat i conveniència i la
valoració de les alteracions negatives de l’entorn natural de la zona afectada.
141.6.En el cas que es tracti de l’obertura d’un nou camí en zona forestal, a
més d’estar sotmès a les determinacions compreses en aquest apartat,
haurà de complir allò que regula la legislació Forestal i de Medi Natural en el
sentit de no superar els 5 m d’amplada ni superar un pendent del 10%
excepte en el cas de situacions singulars degudament justificades.
141.7.No es permetrà cap tipus d’obertura que pugui donar lloc a operacions
de parcel·lació o pugui suposar el perill de formació d’un nucli de població.
141.8.Només es permetrà l’enllumenat públic quan quedi justificat un ús
continuat per part de vianants i en tot cas, el tipus de enllumenat haurà
d’estar dissenyat per garantir l’estalvi i l’eficiència energètica i la reducció de
la contaminació lluminosa.

CONSERVACIÓ DE
BOCATGE CERETÀ

ARTICLE 143. CONSERVACIÓ DE BOCATGE CERETÀ.

204

POUM de Bellver de Cerdanya en fase d’aprovació inicial
Estudi Ambiental Estratègic

Novembre 2017

143.1.Es conservaran i mantindran en adequades condicions els actuals
embolcalls o separacions vegetals de finques i camins formades per arbusts
i arbres caducifolis amb totes les seves irregularitats, i en cap cas es podran
alterar amb condicionaments dels camins als quals donin.
143.2.Es potenciarà la consideració d’aquests elements naturals com a
corredors biològics que inclouen vegetació de ribera, permetent la connexió
entre les espècies de flora i fauna de diferents espais.

CONSERVACIÓ DE
REGS I SÈQUIES

ARTICLE 144. CONSERVACIÓ DE REGS I SÈQUIES.

144.1.Es conservaran els recs i les sèquies existents així mateix la vegetació
que pugui donar-se en els seus marges. En tot cas, i d’acord amb la previsió
de possibles recorreguts paisatgístics entorn als mateixos, s’hauran de
mantenir les condicions ambientals preexistents assegurant amb les obres
d’urbanització el màxim respecte versus aquest tipus de patrimoni cultural.
144.2.El Pla d’ordenació urbanística municipal inclou en el sistema
hidrogràfic la totalitat dels desguassos naturals situats en sòl no
urbanitzable.
144.3.Qualsevol actuació que afecti l’aprofitament de les aigües superficials
i/o subterrànies requerirà l’obtenció de llicència municipal i autorització de
l’organisme de conca.

VEGETACIÓ
ARTICLE 145. VEGETACIÓ.
145.1. En termes generals es potenciarà i conservarà la vegetació
autòctona. La vegetació és un element de composició del projecte i
eventualment un filtre de les construccions. Revegetar els espais denudats
amb espècies adients a les característiques climàtiques.
145.2.En tot cas, s’ha de considerar la importància de l’extensa superfície
forestal del municipi al context de la Cerdanya en la fixació de CO2.
145.3.Es permetran plantacions controlades d’arbres, ja sigui amb fins de
reforestació o per cultiu comercial, sempre i quan formin part del tipus de
vegetació abans esmentada.

TALA D’ARBRES
ARTICLE 146. TALA D’ARBRES.
146.1.Els propietaris del sòl no urbanitzable vetllaran per al manteniment de
l’arbrat existent.
146.2.Es prohibeixen les tales d’arbres que no estiguin previstes en Plans de
gestió i millora forestal (PGMF) o que no disposin d’autorització expressa de
l’Administració forestal competent.
146.3.En els sectors afectats per incendis s’estimularà la ràpida repoblació
amb espècies autòctones

205

POUM de Bellver de Cerdanya en fase d’aprovació inicial
Estudi Ambiental Estratègic

PAISATGE I
SENYALÈTICA I
PUBLICITAT

Cal cercar la integració paisatgística
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ARTICLE 148. SENYALÈTICA I PUBLICITAT

La pèrdua dels valors forestals o paisatgístics de terrenys com a conseqüència d’un
incendi no podrà fonamentar la modificació de la seva classificació com a sòl no
urbanitzable, la qual s’haurà de mantenir durant el termini legalment previst, llevat
que el canvi de classificació estigués previst en un instrument de planejament
urbanístic pendent d’aprovació que ja hagués estat objecte d’avaluació ambiental
favorable.

AIGÜES RESIDUALS
ARTICLE 169. AIGÜES RESIDUALS
169.1.Les edificacions, existents o de nova construcció hauran de disposar
d’elements de tractament de les aigües residuals. La no realització d’un
sistema de depuració en les condicions especificades pels serveis tècnics
municipals d’acord amb el que determina aquest POUM serà motiu de
denegació de la llicència. S’haurà de resoldre i especificar en la tramitació de
la llicència el sistema de depuració de les aigües residuals i el seu destí final,
així com el sistema de captació d’aigua i l’abastament d’energia, que serà
preferentment renovable. En tot cas s’haurà d’adoptar de xarxa separativa,
l’aprofitament d’aigües pluvials, la internalització dels costos d’abastament
d’aigua i sanejament i la necessitat de disposar d’autorització d’abocament
d’aigües residuals.
169.2.Queda totalment prohibit abocar residus de cap tipus a la llera dels
cursos d’aigua natural o artificial (rieres, torrents, lleres, sèquies, etc) sense
autorització d’abocament.
169.3.Les edificacions disseminades al sòl no urbanitzable caldrà que
assegurin l’eliminació de les aigües residuals mitjançant la conexió a un
col.lector territorial proper o amb sistemes de tractament o depuració
adequats, com sistemes biològics preferentment filtres verds, utilitzant línies
de tractament que suposin un consum energètic i una producció de fangs
mínima quan es tracti de conjunts d’edificacions situades en sòl rural (en el
cas d’instal·lacions ramaderes si s’escau d’acord amb la normativa sectorial).
169.4.Quan no sigui possible cap dels supòsits anteriors, caldrà asegurar el
tractament mitjançant foses sèptiques amb les característiques tècniques
necessàries per assegurar un afluent que compleixi les condicions
establertes per la legislació vigent en matèria d’aigües residuals.
169.5.Les activitats classificades com a potencialment contaminants
requeriran, per a la seva instal·lació, ampliació, modificació o trasllat,
l’aprovació per part de l’Ajuntament dels tractaments previs a l’abocament,
necessaris per a descarregar els seus afluents amb els nivells de qualitat
marcats per la legislació vigent.
169.6.Totes les activitats ubicades al terme municipal de Bellver de
Cerdanya, qualsevol quines siguin les seves característiques, han de tenir
resolt el sistema d’abocament d’aigües residuals de tal manera que eviti la
contaminació del medi. Sense prèvia autorització de permís d’abocament,
l’ajuntament no autoritzarà l’obertura, ampliació, modificació o trasllat de cap

206

POUM de Bellver de Cerdanya en fase d’aprovació inicial
Estudi Ambiental Estratègic

Novembre 2017

establiment.

ABASTAMENT
D’AIGÜES

ARTICLE 171. ABASTAMENT D’AIGÜES
171.1.Pel que fa a l’abastament d’aigües, el planejament derivat en sòl urbà
no consolidat, haurà de contenir i justificar el següent:


Avaluació de la demanda d’aigua (m3dia, m3/any)



Origen dels recursos (pous, captacions
superficials, connexió a la xarxa municipal,...)



Disponibilitat de recursos: si el sector connectés a
la xaxa municipal d’aigua potable, cal aportar
informe
tècnic
de
l’Ajuntament/empresa
sumministradora conforme aquest es capaç de
subministrar el cabal necessari per satisfer la
demanda d’aigua del sector, i còpia de la/les
concessió/ns d’aigües d’aquests aprofitaments o
bé còpia segellada de la seva sol·licitud davant
l’administració hidràulica competent.



Dotacions d’aigua sense superar les previsions del
Pla hidrològic de la conca de l’Ebre (PHCE).



Internalització del cost de l’abastament d’aigua.

171.2. Els propietaris inclosos dins de cada sector es faran càrrec, de forma
proporcional a ell de:


Costejar, de forma proporcional a ell, les despeses
relatives al finançament de les noves
infraestructures d’abastament d’aigua, o bé de
l’ampliació de les ja existents (internalització de
costos de l’abastament d’aigua).



Costejar tots els costos derivats del sanejament
d’aigües
residuals
i
pluvials
del
sector.(Internalització dels costos del sanejament).

171.3.El planejament derivat, en sòl no urbanitzable, haurà de contenir:


Producció prevista d’aigües residuals, tant en
quantitat (m3/dia, m3/any) com en qualitat.



Previsió d’evacuació de les aigües residuals, amb
expressió de cadascuna de les xarxes residuals i
pluvials i dels col·lectors, indicant materials i
diàmetres de les canonades i direcció de les
aigües, així com de la seva depuració (EDAR
existent o nova).



Adopció de xarxa separativa (pluvials i residuals).



Adequació al Programa de sanejament d’aigües
residuals urbanes, al Programa de sanejament
d’aigües residuals industrials i al Reglament de
Serveis Públics de Sanejament



Internalització del cost del sanejament.

171.4.Els possibles nous dipòsits d’abastament d’aigües s’hauran de
construir soterrats o semisoterrats; en el cas que això sigui inviable per
condicions topogràfiques o característiques físiques del terreny, s’escollirà
una ubicació que no provoqui impacte paisatgístic, i es tractaran les parets
del dipòsit i el seu voltant d’acord amb l’entorn paisatgístic en què s’ubiquen,
amb l’ús de colors apropiats en dipòsits metàl·lics o plàstics o materials
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rústics en els d’obra. En qualsevol cas, hauran de complir amb els
requeriments de la legislació vigent en matèria d’aigües.

GESTIÓ DEL
PATRIMONI NATURAL

ARTICLE 183. CATÀLEG DE PATRIMONI NATURAL
183.1.Aquest POUM no identifica de manera específica cap element natural,
no obstant preveu la possibilitat de que, a través del Pla Especial de
Patrimoni, s’estableixin elements que mereixin una especial atenció per les
seves propietats i valors ambientals, naturals i culturals, de connectors, de
configuració de paisatge i de contribució a la biodiversitat, que han de
prevaldre i són objecte de protecció.
183.2.Els elements naturals i demés elements situats en sòl no urbanitzable
que contribueixen a la preservació o millora de la biodiversitat ambiental, són
susceptibles de protecció, mitjançant la seva inclusió en el Catàleg de
patrimoni natural.
183.3.La definició del grau de protecció d'aquests element naturals, així com
de les condicions per autoritzar actuacions de condicionament, restauració o
manteniment dels elements, es definiran en el Pla especial del Catàleg de
patrimoni natural.
183.4.L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, mitjançant el Pla especial,
podrà ampliar i/o excloure del Catàleg de Béns alguns dels elements,
sempre que s’aporti la deguda justificació.
183.5.Els propietaris de terrenys en sòl no urbanitzable mantindran l’arbrat i
les àrees de vegetació en bon estat. Quan es tracti d’elements naturals
d’interès, mantindran els elements i els entorns en especials condicions de
neteja, seguretat i salubritat. Es prohibeix la plantació d’espècies no
autòctones que puguin alterar l’equilibri ecològic o l’entitat de la vegetació.
183.6.Els propietaris de terrenys en sòl no urbanitzable mantindran les
propietats netes d’abocaments i cuidaran especialment l’estat del sotabosc,
evitant accions encaminades a augmentar la degradació o el risc d’incendi.
183.7.L’Ajuntament de Bellver de Cerdanya vetllarà per la neteja i
manteniment dels indrets. Quan sigui necessari, ordenarà l'execució de les
neteges i obres necessàries per tal de mantenir en bones condicions
elements susceptibles de protecció i de prevenció d’incendis forestals.
183.8.L’Ajuntament, amb la col·laboració d'altres administracions, podrà
establir ajuts i subvencions als particulars per a la elaboració de plans de
gestió i actuacions de regeneració i millora.
183.0.La tala d’arbres motivada per la realització d’obres esta subjecte a
prèvia llicència municipal. El propietari aportarà el plànol de la localització
dels arbres, el nom de les espècies i el compromís de les mesures a adoptar
per a la seva reposició. En qualsevol cas serà necessària una suficient
justificació de la tala de l’element vegetal.

ARTICLE 184. PROTECCIÓ DE LA FLORA I FAUNA AUTÒCTONES I ELS
HÀBITATS NATURALS
184.1.No s'admetran les actuacions que puguin comportar la desaparició o
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degradació significativa dels diferents hàbitats catalogats com a prioritaris o
d’especial interès, tal com es determina en la legislació autonòmica i
europea de protecció dels hàbitats naturals.
184.2.Amb l’objectiu d’evitar la desaparició o alteració significativa de les
poblacions d'espècies de la flora considerada especialment vulnerable i de
les plantes endèmiques, tampoc s'admetran les actuacions que puguin
comportar la desaparició o degradació significativa d’aquestes espècies.
184.3.Les actuacions de restauració i revegetació que es portin a terme dins
del terme municipal de Bellver de Cerdanya s'hauran d'efectuar
principalment i sempre que sigui possible amb varietats locals de les
espècies autòctones pròpies

ENERGIA SOLAR
Article 200.5. S’admet la col·locació a la coberta de plafons captadors
d’energia solar sempre i quan les especificacions de cada zona i categoria
de sòl de desenvolupament no ho prohibeixin expressament i en tot cas
aquests elements:
No es puguin col.locar en espais condicionats a l’àmbit de l’espai lliure privat de la parcel·la.
Quedin integrats de la manera més idònia a la solució constructiva, als materials adoptats,
sempre que es permeti el color negre a la coberta i seguint la inclinació de la coberta sense
suposar un augment dels pendents permesos.
En general, no podran sobresortir més de 15 centímetres dels plans de coberta.

6.3. GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS
1.
Preservar la Biodiversitat territorial, la permeabilitat ecològica i el patrimoni natural
de l’àmbit d’actuació


Acomplir l’instrument de gestió de les ZEC amb territori dins el municipi
S’ha incorporat a la normativa del POUM, article 166, la referència a l’instrument de
gestió



Minimitzar les afeccions a hàbitats d’interès comunitari
No existeixen afectacions a hàbitats d’interès comunitari per part dels sòls de
creixement als diferents nuclis urbans



Minimitzar les afeccions a espècies de flora i fauna amenaçada, vulnerable i/o d’interès
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



Millorar les possibilitats de conservació dels hàbitats de caràcter antròpic principals (conreus,
prats de dall, marges arbrats...)
Bona part dels creixements proposats se situen sobre conreus herbacis actius o
abandonats; en alguns pocs casos, existeix interacció amb marges arbrats. És el cas
del PAU-Olià, el PMU-BEL-4 de Pi, el PAU-BEL-16 del riu de Santa Maria i el PMU-BEL 5,
7 i 8 de Talló.



Protegir la connectivitat territorial dels sistemes naturals
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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
transvesal en tot aquest sector de major creixement urbà. Diversos epígrafs dels
articles 77 i 81 permeten millorar el valor de connectivitat del sistema hídric


Ordenar i regular 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 però sense considerar altres
possibilitats.

2. Conservar i millorar el paisatge
En aquest apartat, s’han seleccionat els objectius de qualitat paisatgística derivades de les unitats
U-12 i U-13 del catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran aplicables al muncipi de Bellver, i els
objectius de qualitat paisatgística del Pla de Paisatge Transfronterer de la Cerdanya
Objectius de qualitat paisatgística del Pla de Paisatge Transfronterer de la Cerdanya
1. Potenciar els espais agrícoles i el patrimoni associat com a element fonamental per a la
conservació i la gestió del paisatge cerdà (injectant-hi millores, innovació i recerca) i promoure
productes de qualitat com a element distintiu del territori.
Sense aplicació en el POUM, cal considerar que el fet de que bona part dels creixements es
facin a tocar dels nuclis preexistents implica que aquests es realitzen tot sovint a costa
d’espais agrícoles
2. Promoure 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.
Fet assolit a causa dels compliments dels requeriments del Document de Referència,
excepte, potser, els creixements situats a sud i est de Talló.
3. Integrar i millorar la imatge de les zones d’activitat econòmica i de les infraestructures
turístiques i comercials de la Cerdanya.
No hi ha un tractament específic, quant a millora paisatgística, de la zona d’activitats
industrials del Pla de Codina, que no obstant no s’extén fora dels seus límits actuals.
4. Preservar i posar en valor els paisatges naturals, tot fent compatible la seva funció ecològica
amb l’aprofitament i el gaudi per part de la societat.
L’article 166 de la normativa del POUM se centra sobre la conservació dels espais naturals
protegits. Altres articles i epígrafs puntuals de la normativa fan referència a la conservació
dels paisatges naturals, especialment al títol 7, capítol 2
5. Potenciar la llegibilitat i la nitidesa del paisatge de la Cerdanya, la qualitat dels seus fons
escènics i fites visuals, així com de les principals panoràmiques des de les carreteres, els itineraris
paisatgístics i els punts d’observació.
El títol 7, paisatge, de la normativa del POUM presenta una extensa i important normativa al
respecte
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6. Posar en valor el patrimoni construït i afavorir el sentiment de pertinença al paisatge de la
Cerdanya per part de les administracions, els actors i la població.
La normativa del POUM i el Catàleg de Béns Protegits realitzen una exhaustiva catalogació
d’elements i incorporen elevats nivells de protecció.
Objectius de qualitat paisatgística de la Unitat de Paisatge 12 Cadí
12.1 Uns paisatges del Parc Natural del Cadí-Moixeró que s’integrin amb els paisatges dels pobles
que queden als seus marges.
El POUM aconsegueix reduir al màxim els creixements dels pobles i nuclis urbans situats a
la franja sud del terme municipal, sense afectar als seus entorns
12.2 Uns paisatges a les ribes del riu Segre que conservin els trets d’identitat que els hi són
característics, com els pobles dalt de promontoris, nuclis riberencs amb prats de dall i espais
agrícoles abandonats de gran interès o el bosc de ribera. Però també que mirin d’integrar tots
aquells elements moderns que els doten de funcionalitat però que sovint generen un gran impacte:
carretera N-260, minicentrals hidroelèctriques, antenes i repetidors, línies elèctriques, serveis i
equipaments turístics.
Bona part dels creixements proposats pel POUM se situen a tocar de Bellver de Cerdanya i
Talló, en la zona més plana, tot i que en general relativament allunyats de la riba del riu
Segre. La normativa del POUM és estricta quant a les repercussions paisatgístiques de
serveis, instal·lacions i construccions en general, i explícitament en sòl no urbanitzable.
12.3 Uns fons escènics de muralla rocosa del Cadí i uns relleus de paret calcària lliures
d’alteracions visuals i sense elements que en distorsionin el seu perfil.
Assolit, el POUM no intervé en cap element d’alteració dels fons escènics del Cadí
12.4 Uns paisatges conformats per nombroses ermites, restaurades i mantingudes com a peces
de valor cultural vinculades al paisatge del Cadí.
Les ermites i esglésies existents en aquest territori tenen un elevat nivell de protecció a
partir de la normativa del POUM i el Catàleg de Béns Protegits.
12.5 Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i permetin
descubrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges del Cadí.
El POUM no intervé en els miradors i itineraris, tot i que desenvolupa normativa interessant
sobre els camins i vies pecuàries, quant a la seva protecció i la de l’entorn.
12.6 Uns nuclis urbans que conservin tot el seu caràcter de fites visuals, el seu perfil característic i
el valor simbòlic i històric.
Com s’ha comentat anteriorment, els creixements proposats (excepte a Talló i Bellver de
Cerdanya) a tots els nuclis són nuls o molt reduïts, respecte al que ja estava aprovat al
planejament vigent. Es considera que, de manera general, s’assoleix un bon nivell de
conservació de perfils, visuals, fesomies i idiosincràsies.
Objectius de qualitat paisatgística de la unitat 13 Plana Cerdana
13.1 Uns paisatges de la plana cerdana que mantinguin l’agricultura com a principal ús del sòl,
enfront a d’altres usos que transformen el territori sense gairebé cap criteri d’integració en el
paisatge agrari.
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El POUM només desenvolupa tres plans especials en sòl no urbanitzable, per definir usos
preexistents (càmpings i recuperació de la coberta del sòl) sense tenir voluntat de fomentar
altres usos en la matriu territorial.
13.3 Uns paisatges de les obagues amb especial contenció del creixement de la massa forestal, a
través de l’obertura de clarianes per a la pastura i el lleure, i amb una gestió forestal encarada a la
plurifuncionalitat del bosc, incloent les masses forestals dins els límits del Parc Natural del CadíMoixeró i destacant l’avetosa de Riu i els extensos boscos de pi negre de Guils.
Els paisatges forestals d’obaga de l’àmbit d’estudi estan inclosos molt majoritàriament en
espais naturals protegits o de la Xarxa Natura 2000 i subjectes a la regulació i plans de
gestió específics. En tot cas, els articles 183 i 184 determinen condicions de gestió del
patrimoni natural.
13.4 Uns paisatges de la solana que recuperin, en la mesura del possible, el patrimoni històric dels
recs, camins i altres estructures del paisatge que s’estan perdent sota un mantell continu de
matolls i mantinguin les característiques del perfil urbà de pobles compactes a mitja vessant com
Talltendre, Ordèn, Éller o Cortàs.
L’article 69.3. determina condicions de protecció ambiental de camins i vies pecuàries, i
l’article 144 de recs i sèquies. A Talltendre, Ordèn i Éller no existeixen creixements nous
proposats pel POUM i a Cortàs aquests són molt reduïts, de manera que es pot considerar
que s’assoleix plenament l’objectiu.
13.5 Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i permetin
descubrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de la Vall Cerdana.
El POUM no proposa res en aquest aspecte
13.6 Un paisatge de la Vall Cerdana amb presència de patrimoni històric (masies, ermites,
esglésies, castells) valoritzat i vinculat amb el seu entorn. Destaquen Santa Maria de Talló, Sant
Julià de Pedra, Santa Cecília de Bolvir, entre altres, a més de les restes del castell de Bellver.
El nivell de consideració i protecció del POUM sobre aquests elements històrics és molt
elevat a partir de la normativa i el Catàleg de Bèns Protegits.
3. Conservar, recuperar i promoure el patrimoni cultural i etnològic
Protegir el patrimoni cultural, etnològic i arqueològic, definint i regulant convenientment els
entorns de protecció corresponents.
El nivell de consideració i protecció del POUM sobre aquests elements històrics és molt
elevat a partir de la normativa i el Catàleg de Bèns Protegits.

4. Evitar l’ocupació innecessària del sòl i racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model
territorial eficient i adaptat als condicionants i riscos ambientals existents


Desenvolupar de manera racional les previsions del PTPAPA pels nuclis
urbans existents al municipi de Bellver de Cerdanya.

Plenament assolit, tal com es justifica a la memòria urbanística del POUM


Intervenir “en l’interior” dels teixits urbans preexistents a nivell de millores
urbanes, rehabilitacions i el desenvolupament de solars i espais encara vacants, així com un
model residencial compacte i d’ús més dens, adaptat a les característiques topogràfiques del
terreny.
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Donada la gran quantitat de sòl urbà no consolidat existent, en l’interior dels límits naturals
establerts pels cascs urbans actuals, el POUM se centra majoritàriament en afinar i
desenvolupar aquests sòls ajustant límits i necessitats a les realitats actuals del terreny.


Implantació de nous usos alternatius al ús d’habitatge tant al sòl urbà com al sòl
urbanitzable. En aquest sentit cobra vital importància l’ús hoteler a generador d’activitat
econòmica vinculada al sector turístic, desestacionalitzadora, reduint progressivament el pes
que l’ús d’habitatge ha tingut al llarg de les dues darreres dècades basat en un model de
segones residències.

Plantejat com ús possible en les diverses zones de sòl urbà i urbanitzable


Implantació de tipologies de mitja densitat apostant per un model residencial
compacte.

Tal com determina l’indicador núm 4. Intensitat d’ús del sòl per a habitatge, els resultats
finals del POUM són una major densitat respecte al planejament vigent i altres alternatives.


Millora de la implantació d’activitats industrials de Bellver de Cerdanya, com a
nucli d’activitat econòmica

Donat que l’àrea d’activitats industrials del Pla de Codina no està ni molt menys exhaurida,
la disponibilitat de terreny industrial del POUM es circumscriu a aquest emplaçament.


Identificació de les zones amb riscos ambientals, fonamentalment inundabilitat,
però també d’altres com risc electromagnètic associat a infraestructures de transport
d’energia elèctrica o instal·lacions de radiocomunicació, risc d’allaus, amb preservació
d’aquestes àrees (o del seu entorn més immediat d'afecció) com a zones lliures de
desenvolupaments urbanístics.

El POUM no planteja creixements del sòl en àrees amb riscs d’aquest estil; queden ben
definits els riscs d’inundabilitat en alguns casos com a únics possibles elements de risc a
considerar.


Fixació d’una agenda del pla sobre el desenvolupament de nous sectors
residencials i/o industrials o d’activitats que garanteixi una ocupació del sòl progressiva,
racional i sostenible

Les fitxes paramètriques de cada sector recullen la programació de la seva executivitat al
primer, segon o tercer sexenni. Tanmateix, l’agenda i avaluació financera del POUM
detallen la programació del desenvolupament racional del sòl.


Preservació dels 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.

Els articles 143 (conservació del bocatge ceretà), 144 (conservació de regs i sèquies), 145
(conservació de vegetació), 146 (tala d’arbres) aporten nombroses consideracions al
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respecte. El disseny urbanístic de nous creixements majoritàriament afecta a parcel·les de
conreu herbaci, en la major part dels casos sense elements d’alineacions d’arbres o
bocatges a les seves perifèries.



Establir actuacions urbanístiques per a millorar la situació urbanística i de
gestió de serveis dels àmbits amb especials problemàtiques o deficiències.

El POUM recull a les normes urbanístiques la delimitació de 2 PAU en SUC que tenen per objecte garantir la cessió
dels sòls pendents del planejament anterior. Aquest és el cas de la urbanització de Beders, que el POUM considera
necessari crear una junta de conservació per garantir la recepció per part de l’Ajuntament dels sòls públics i
facilitar el seu manteniment. L’altre cas correspon amb el polígon industrial de Farga Vella.



Ubicació i desenvolupament dels nous equipaments i de les noves zones de
serveis associats/des als nous desenvolupaments de forma estratègica per a potenciar-ne les
seves funcions socials i en el context d'afavoriment d'una major cohesió social

El POUM considera que el sector de SUD PPU-BEL-1, de 98.000 m2 està cridat a enfortir la
centralitat territorial de Bellver. Aquest sector preveu una important reserva d’equipaments
i d’espais lliures que han de complementar el sistema dotacional del municipi i albergar
nous usos en favor de la cohesió i el empoderament local.


Promoure un desenvolupament sostenible i integrat paisatgísticament i en el
territori dels nous sectors d’activitat hotelera, industrial o de serveis previstos.

El POUM desenvolupa en les normes urbanístiques els paràmetres d’integració i de
reducció de l’impacte ambiental i paisatgístic de les edificacions industrials. Pel que fa als
usos hotelers, les normes aposten per aprofitar el patrimoni construït, tant rural com urbà
per generar una oferta turística de qualitat i arrelada al territori, i que permeti reduir la
dependència a les segones residències.


Limitació de l’impacte visual de les construccions en el sòl urbantizable d’acord
amb criteris de respecte i d’impacte ambiental front a l’entorn urbà i consolidat.

El títol VII Paisatge desenvolupa àmpliament aquests temes que es tornen a insistir en els
capítols i articles corresponents a contruccions en sòl no urbanitzable.


Restricció màxima d’obertura de nous vials que no siguin estratègics per al
deenvolupament de l’estructura urbana dels nuclis.

L’article 141 (construcció d’accessos i camins) és molt clar al respecte, limitant les
possibilitats d’obertura dels mateixos. El POUM no planifica vials externs als perímetres
actuals o definits pels nous sectors de creixement.
7. Compatibilitzar el planejament amb el cicle de l’aigua


Promoure la conservació i millora de la xarxa hidrogràfica i la seva vegetació associada

Els articles referents al sistema hidrogràfic (77 i subsegüents) i espai fluvial (80) van
encaminats a aquest sentit


Garantir la disponibilitat d’aigua i d’altres recursos necessaris per al desenvolupament
sostenible dels equipaments.
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En ple desenvolupament del POUM, les demandes d’aigua d’abastament seran força
importants. El POUM condiciona el planejament derivat a la disponibilitat de recursos
hídrics (article 171)


Garantir la protecció i la utilització sostenible dels recursos hídrics del subsòl i superficials

Diversos articles estan destinats a garantir la protecció dels recursos hídrics. 76.12 vol la
protecció d’infraestructures preexistents de gestió de l’aigua dins les zones verdes.
L’article 77.4. està destinat a la protecció de la zona de servitud. L’article 81 determina les
condicions de protecció dle sistmea hídric. L’article 138 la protecció de les fonts.


Preveure l’adopció de mesures d’estalvi i reutilització d’aigua

L’article 76.8. parla del reg eficient a les zones verdes. L’article 80.18. parla de la
reutilització d’aigües


Minimitzar la impermeabilització del sòl

La normativa fa referència a la necessitat d’aconseguir zones verdes permeables així com
també en els camins i nous accessos


Garantir l’òptim tractament i depuració de les aigües residuals generades

L’article 169 de la normativa del POUM detalla àmpliament les condicions i necessitats
quant al sanejament d’aigües residuals.
8. Promoure l’eficiència energètica, la prevenció de la contaminació atmosfèrica,
acústica i lumínica, i una gestió adequada dels residus
 Fomentar l’ús de fonts d’energia renovables i implementar mesures d’eficiència energètica
Existeixen diverses referències normatives encaminades a l’eficiència energètica i l’ús
d’energies renovables.
 Reduir la contaminació atmosfèrica, lumínica i acústica
L’article 141.8. recorda que la il·luminació de camins i accessos ha de tenir en compte la
contaminació lumínica. Els articles 241 i 243 de la normativa del POUM recorden els
preceptes sobre contaminació lumínica i acústica
 Prevenir i minimitzar els riscos i impactes associats als equipaments futurs (impacte acústic,
lumínic, etc.) tenint en compte els valors ambientals del seu entorn
L’article 86.1. recorda la necessitat de que l’edificació a les àrees d’equipament s’han
d’ajustar a les condicions ambientals i al paisatge
 Afavorir una gestió sostenible dels residus
El títol IX de les Normes urbanístiques fa referència al tractament i gestió dels residus.
a.
Minimitzar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle vinculades al Pla i
preveure mesures per reduir la vulnerabilitat als efectes del canvi climàtic
 Fomentar l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables, així com una mobilitat sostenible,
d’acord amb els objectius esmentats anteriorment.
Existeixen diverses referències normatives encaminades a l’eficiència energètica i l’ús
d’energies renovables. Al mateix temps, el disseny urbanístic, amb els creixements
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concentrats al node Bellver-Talló-Riu de Santa Maria, situat al fons de vall i prop de la
carretera nacional, permet eficienciar la dificultosa mobilitat (per la dispersió i petitesa de
molts nuclis) existents al municipi.
 Preveure mesures i estratègies d’adaptació al canvi climàtic.
L’article 145.2. incorpora la consideració de les masses forestals del municipi com
embornall de carboni; més enllà d’això no hi ha cap referència al respecte en el POUM

6.4. PROPOSTA D’INDICADORS PER L’AVALUACIÓ AMBIENTAL i SEGUIMENT DEL PLA
6.4.1. PROPOSTA D’INDICADORS
Tot seguit es proposen una sèrie d’indicadors que permetran establir una avaluació ambiental del
Pla en la fase d’aprovació inicial. Seran els indicadors de partida que caldria considerar i avaluar a
posteriori en les fases de redacció del pla (aprovació provisional) i en el moment de la implantació
del pla després en periodes subsegüents del seu desenvolupament (cada 4 anys) i que formaran
part dels elements a considerar en els treballs de Vigilància i Seguiment Ambiental.
En els casos que aquests indicadors no són encara quantificables en aquesta fase es determina
un valor per la fase d’aprovació inical (ap).
Val a dir que el Document de Referència ja proposava 5 indicadors de seguiment que han estat
avaluats per a la presentació del present Estudi Ambiental Estratègic.

INDICADORS PER EVITAR L’OCUPACIÓ INNECESSÀRIA DEL SÒL I RACIONALITZAR-NE L’ÚS
 Indicador 1. Percentatge d’ocupació del sòl no urbanitzable

USOS DEL SÒL

CODI

SUP (HA)

Complexos comercials i d'oficines

cc

0,0394

Granges

cg

15,3964

Serreries

cs

0,0055

Centres culturals

cul

0,1894

Abocadors

da

5,7924

Depuradores i potabilitzadores

dep

0,5536

Centres religiosos

deu

0,0349

Zones d'estracció minera

dm

4,5928
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Complexos hotelers

hot

0,0694

infraestructures elèctriques

ie

0,0341

Carreteres

kc

15,5106

Naus d'ús agrícola

naua

1,6519

Càmpings

sc

9,3993

Zones d'esport

ss

0,1859

Industries aïllades

iua

0,0332

Colònies i nuclis aïllats

ula

1,2496

Habitatges unifamiliars

uln

4,0766

cases aïllades

uls

9,3512

urbanitzacions

ulu

0,1204

Cementeris

um

0,072

TOTAL

68,3586

Sobre les 9.949,06 ha de sòl no urbanitzable del municipi, el càlcul de l’indicador dóna una xifra de
0,68%

 Indicador 2: Percentatge de sòl artificialitzat

ALTERNATIVA 1 (ha)

INDICADOR B2 –
Percentatge de sòl
artificialitzat
Surbana : superfície
urbana actual
Surbanitzable : superfície
urbanitzable planificada
SsistSNU : superfície de
sistemes generals en sòl no
urbanitzable, excepte el
sistema d’espais lliures,
sistema costaner i sistema
hidrogràfic
Smunicipi : superfície total
del municipi
Requereix el càlcul
independent per a
l’alternativa zero i per a
cada alternativa
d’ordenació.

ALTERNATIVA 2 (ha)

ALTERNATIVA ZERO (ha)

Surbana: POUM en
tràmit
Surbanitzable:POUM
en tràmit

Surbana=
Surbanitzable=

SsistSNU: POUM en
tràmit

SsistSNU=

Smunicipi: POUM en
tràmit

Smunicipi=

140,91

Surbana=

140,91

25,27

Surbanitzable
=

0,00

289,74

SsistSNU=

289,74

10.122,00

Smunicipi=

10.122,00

Surbana=
Surbanitzable=

SsistSNU=

Smunicipi=
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i=

4,50

i=

4,25

i=

4,74

 Indicador 3. Previsió de nous habitatges

ALTERNATIVA 0
INDICADOR B3 – Previsió
de nous habitatges
H: Número d’habitatges
nous previstos en el
H : POUM en tràmit
període de temps de
vigència del POUM
∆P: Increment de població
previst en el període de
∆P : POUM en tràmit fer
temps de vigència del
hipòtesi +1500 habitants?
POUM
Ph: Mitjana dels habitants
per llar al municipi

i=(H x Ph)/∆P

H=

ALTERNATIVA 1

H=
740,00 habs

∆P=

Ph=

Ph=
2,48 pers/llar

i=

H=
0,00

Habs

1.500,00

Pers

∆P=
1.500,00 pers

Ph: IDESCAT

ALTERNATIVA 2

1,22

i=

1.240,00
∆P=

Pers/ll
2,48 ar

0,00

1.500,00
Ph=
2,48

i=

 Indicador 4. Intensitat d’ús del sòl per a habitatge
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Intensitat d’ús del sòl per
a habitatge
H2: Número d’habitatges
del municipi un cop
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U2: Hectàrees de sòl urbà
residencial un cop s’hagi
executat el pla
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ALTERNATIVA 0

H2 = H1 + H pla
H1: Número d’habitatges
actuals en sòl urbà
residencial en el municipi
Hpla: Número d’habitatges
nous que preveu el POUM
en tràmit
Hpla: Número d’habitatges
nous en sòl urbà consolidat
per construir

U2 =U1 + SU2
U1: Sòl urbà definit en el
POUM en tràmit
SU2: Sòl urbanitzable
delimitat amb usos
residencials definit en el
POUM en tràmit

i=(H2/U2)/(H1/U1)

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

H2=

5.453 habs

H2=

4.881

H2=

5.953

H1=

2.600 habs

H1=

2.600

H1=

2.600

Hpla=

572 habs

Hpla=

0

Hpla=

1.072

2.281,00 habs

2.281,00

2.281,00

U2=

152,08 Ha

U2=

132,39

U2=

176,30

U1=

132,39 Ha

U1=

132,39

U1=

132,39

SU2=

19,69 Ha

SU2=

0,00

SU2=

43,91

i=

1,88

i=

1,72

i=

1,83

 Indicador 5. Grau de protecció del sòl no urbanitzable
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INDICADOR B5 – Grau de protecció del sòl
no urbanitzable
S1: Superfície del conjunt de zones en sòl no
urbanitzable que contingui restriccions als usos
S1 : POUM en tràmit
genèrics admesos en sòl no urbanitzable per
l’article 47 de la Llei d’urbanisme per raons de
protecció ambiental
S2: Superfície total de sòl qualificat com a ‘sòl
S2 : Planejament territorial i
de protecció especial’ pels plans territorials
sectorial vigent
parcials en el municipi

i=S1/S2

Novembre 2017

S1= 8.568,97 Ha

Claus del
poum 93, 94,
95a, 95b, 96 i
hidrogràfic

S2= 7.244,28 Ha

i=

1,18

recordar que
hem delimitat
el snu del
PDUC, mes
restrictiu que
el PTPApA

INDICADORS PER COMPATIBILITZAR EL PLANEJAMENT AMB EL CICLE DE L’AIGUA
 Consum anual d’aigua
Unitat (m3); Valor:
Actualment, el consum anual d’aigua (dades de 2016, font SOREA) d’abastament públic
és de 574.799 m3
 Percentatge d’aigües residuals urbanes depurades respecte el total de les aigües consumides
per abastament
Unitat (m3); Valor: A determinar en fases posteriors del planejament (ap)

INDICADORS PER PROMOURE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, PREVENCIÓ DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA,
ACÚSTICA I LUMÍNICA I GESTIÓ DE RESIDUS
 Consum anual d’energia
Unitat (Kw- Km/h ); Valor: A determinar en fases posteriors del planejament (ap)
 Percentatge d’energia procedent de fonts renovables
Unitat (%); Valor: A determinar en fases posteriors del planejament (ap)
 Percentatge de residus domèstics recollits de forma selectiva
Unitat (%); Valor: Actualment (dades de 2016), el percentatge de recollida selectiva al
municipi de Bellver de Cerdanya és del 27,15%
 Percentatge d’enllumenat adaptat a la normativa sectorial
Unitat (%); Valor: A determinar en fases posteriors del planejament (ai)
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INDICADORS PER MINIMITZAR GASOS D’EFECTE HIVERNACLE
 Recobriment de les superfícies forestals en l’àmbit
Superfície (ha) forestal i (%) respecte a la resta d’usos del sòl presents a l’àmbit del Pla:
4.770,64 ha de masses forestals arbrades que suposen el 48,61% del territori. Cal afegir
un 18,47% de matollars
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6.3.2. SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PLA
L’entitat promotora del POUM –l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya - és el principal responsable
de vetllar pel bon desenvolupament del Pla, dels seus continguts i de les seves mesures, entre
elles les ambientals.
A tal efecte els tècnics –de l’Ajuntament o d’altres administracions competents- que hagin
d’avaluar la documentació i execució dels nous desenvolupaments disposaran de tota la
documentació ambiental associada a l’expedient (EAE, Document Resum, Proposta de resolució
sobre la el document resums) per a poder-ne realitzar els informes pertinents.
D’altra banda, als promotors de nous sectors de desenvolupament els pot servir com a referent el
Sistema de Gestió Ambiental de la Direcció Tècnica de Sòl de l’INCASOL; en aquest sistema
s’estableix el mètode per a l’adaptació ambiental dels documents de planejament i del projecte
d’urbanització així com la periodicitat i tipus d’informes a realitzar durant la fase d’obres.
La proposta de resolució sobre el document resum que haurà d’emetre l’administració ambiental
competent expressarà el grau de suficiència de les mesures exposades, les que s’hagin de re
considerar o la necessitat de considerar-ne de noves, entenent que l’administració ambiental
competent haurà de definir el seu paper com a administració actuant en la proposta de resolució
sobre la el document resum.
Les mesures de supervisió i control estan integrades en el què es defineix com a Programa de
Seguiment Ambiental (en endavant PSA). Es proposen com a paràmetres bàsics del Programa de
Seguiment Ambiental del POUM els següents:


Obtenció de certificats de garantia tècnica i jurídica de subministrament d'aigua,
d'energia i de tractament d'aigües residuals: garantir, abans de l’entrada en
funcionament dels nous sectors de desenvolupament, la disponibilitat dels recursos hídrics
i energètics i de les infraestructures ambientals internes i externes, necessaris per satisfer
adequadament les demandes generades, prenent com a referència els càlculs establerts
en la documentació ambiental i en els projectes d'urbanització associats a la documentació
urbanística del planejament derivat.



Comprovar la natura i magnitud dels impactes ambientals previstos en l’Estudi Ambiental
Específic i respecte a les figures de planejament derivats i projectes específics que se’n
derivin.



Assegurar l’aplicació correcta i el grau d’eficàcia de les mesures preventives i correctores
incloses en tots els documents ambientals elaborats des de la present avaluació ambiental
estratègica del planejament urbanístic municipal, fins a totes les figures de l’EAE.



Es realitzarà un càlcul inicial dels indicadors que s’inclouen en aquest EAE a l’inici de la
fase de planificació del planejament derivat i es farà un seguiment dels mateixos durant
l’explotació de tot el que es derivi del pla. Caldrà considerar, a banda dels indicadors del
present EAE, els que resultin de l’elaboració de la resta de documents ambientals
associats a aquest pla.



En tot cas, realitzar un càlcul dels indicadors en base quadrianual, per anar seguint
l’evolució del desenvolupament dels mateixos.



Identificar altres impactes significatius no previstos inicialment i definir les mesures
oportunes que cal aplicar, si es dóna el cas en fases més avançades del desenvolupament
del pla.
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comprovació del grau de compliment en la documentació del planejament derivat
de les prescripcions de la normativa del POUM i de prescripcions complementàries
que puguin fixar administracions competents al respecte (com puguin ser les
expressades en el seu moment per l'autoritat ambiental competent en la proposta de
resolució del document resum, per exemple).

En quant a la periodicitat i moment per a realitzar la verificació del compliment i la idoneïtat de
mesures ambientals es poden distingir els següents punts o fases:


1er. Fins a l'aprovació inicial (documentació POUM per a aprovació inicial i EAA). Es
realitza per part del EAA una primera avaluació del grau de compliment dels criteris per
part la documentació urbanística disponible (a nivell de redactat de Memòria, de
cartografia i de normativa del pla).



2on. En la fase d'aprovació provisional (amb Document Resum). Que incorpora una major
precisió en la documentació (a nivell de redactat de memòries, de cartografia i
especialment de normativa), així com el resultat de les consultes a les administracions, fet
que permet completar la verificació iniciada en l'EAE.



3er. En la proposta de resolució del Document Resum, on l'òrgan ambiental competent
s'ha de pronunciar sobre la idoneïtat o insuficiència de la documentació aportada. En
aquesta proposta de resolució es fixaran els requisits que cal complementar.



4rt. Un cop aprovat definitivament el POUM, en el desenvolupament dels nous sectors
previstos. Es pot distingir aleshores la fase de disseny i configuració de la documentació
del nou planejament i la fase d'execució de les obres. Els diferents planejaments derivats
associats al desenvolupament del POUM (Plans parcials, PMUs, Plans Especials,
modificacions puntuals, etc.) hauran de desenvolupar les seves pròpies mesures
ambientals, derivades de les que determina el POUM, però també relacionades amb la
menor escala de treball i el desenvolupament específic, mesures que passaran també el
filtre administratiu mitjançant els informes de les administracions competents. Arribats a
aquest punt en el context del PSA s’haurà de distingir entre la vigilància ambiental a
realitzar fins a la fase d’execució de les obres – que bàsicament implicarà la supervisió de
la integració ambiental del planejament derivat i dels projectes d’urbanització - i la
vigilància ambiental a aplicar en la fase d’execució de les obres.

És evident que el programa de vigilància ambiental s’haurà d’adequar a les diferents fases de
desenvolupament del pla i que anirà condicionat a les fases d’execució que determini. en aquest
cas el pla especial.
Caldrà que es determini un responsable tècnic del serveis tècnics municipals o externalitzat per
part de Bellver de Cerdanya per tal de que pugui desenvolupar les tasques corresponents a la
redacció del programa i la seva aplicació i seguiment, en totes les fases associades al Pla.
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RESUM DE L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC

1. El present Estudi Ambiental Estratègic (EAE) correspon al segon esglaó de l’avaluació
ambiental estratègica ordinària requerida per a l’elaboració del POUM de Bellver de
Cerdanya. En els apartats 1.1., 1.2. i 1.3. es determina el Marc de Referència associat al
document. S’han tingut en compte per la redacció d’aquest EAE els informes rebuts per les
administracions arran de la fase d’Avanç i de la redacció del document previ (Informe de
Sostenibilitat Ambiental Preliminar) amb atenció especial al Document de Referència
(apartat 1.5.). El present EAE dóna resposta al que transcriu aquest document d’abast
(els aspectes puntuals es contesten de color blau al document) i s’ha donat una
resposta específica a la resta d’informes rebuts referents a la fase d’avanç i incorporats
al Document de Referència. Com es pot apreciar, hi ha hagut un compliment bastant
exhaustiu de les determinacions del Document de Referència amb una adequada
incorporació al POUM i a l’Estudi Ambiental Estratègic.
2. En l’apartat 2.2. es descriuen els objectius del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i en
l’apartat 2.3. es detallen els objectius ambientals específics del planejament i que s’han
reformulat en base al que determina el document de referència respecte als que es
plantejaven en l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar.. Aquests passen per la
definició de 6 objectius amb aquest ordre de jerqrquització:
1. Preservar la biodiversitat territorial, la permeabilitat ecològica i el patrimoni natural de
l’àmbit d’actuació
2. Conservar i millorar el paisatge
3. Conservar, recuperar i promoure el patrimoni cultural i etnològic, així com els valors
paisatgístics de l’àrea d’estudi
4. Evitar l’ocupació innecessària del sòl i racionalitzar-ne l’ús, d’acord amb un model
territorial eficient i adaptat als condicionants i riscos ambientals existents
5. Compatibilitzar el planejament amb el cicle de l'aigua
6. Promoure l’eficiència energètica, la prevenció de la contaminació atmosfèrica, acústica
i lumínica, i una gestió adequada dels residus
7. Minimitzar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle vinculades al Pla i preveure
mesures per reduir la vulnerabilitat als efectes del canvi climàtic
En l’apartat 2.4. es detallen el marc del planejament territorial i sectorial de referència, amb
especial atenció al Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran, al Pla Director Urbanístic de la
Cerdanya, a la Xarxa Natura 2000 i al Parc Natural del Cadí-Moixeró.
3. Síntesi aspectes ambientalment rellevants. El municipi de Bellver de Cerdanya s’emplaça
en la part central de la comarca de la Cerdanya, dins la província de Lleida. Té una superfície
de 98.2 km2 i el cap del municipi (Bellver) se situa a una cota de 1.061 m.s.n.m., mentres que
a l’extrem nord del mateix assoleix una cota màxima de 2.878 m.s.n.m. (El Bony del Manyer).
El municipi ocupa terrenys del fons de la plana cerdana (vall del Segre), de la Solana (costat
nord del Segre), i de l’obaga (costat sud del Segre, corresponent a l’obaga de la carena de
muntanyes del Cadí-Moixeró). Per tant, integra molts dominis de vegetació diferents, amb
notable quantitat de tipus de vegetació i hàbitats d’interès comunitari, tant riparis, com
forestals i alpins, i també notables superfícies de conreus herbacis i de prats de dall. La xarxa
hidrogràfica està dominada pel Segre (que creua el terme d’est a oest) i per una sèrie
d’afluents perpendiculars que hi descendeixen des del nord i des del sud.
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La seva estructura urbana és molt descentralitzada, amb 11 nuclis diferents, comunicats entre
sí per carreteres locals, essent el terme creuat per la carretera N-260, paral·lela al riu Segre,
d’est a oest.
Existeix una geozona catalogada dins el terme municipal (Camp de Mixela) i diversos espais
naturals protegits, tant de protecció especial (Parc Natural del Cadí-Moixeró i Reserva
Natural Parcial Segre-Prullans), com de la Xarxa Natura 2000 (Tossa Plana de LlesPuigpedrós, Prepirineu Central Català, Riu Duran i Riberes de l’Alt Segre) com del Pla
d’Espais d’Interès Natural (Tossals d’Isòvol i Olopte).A nivell faunístic destaca la importància
de les espècies d’ecosistemes fluvials, forestals, alpins i també de matollars i espais oberts
pròpies de les valls i les muntanyes pirinenques.
A nivell paisatgístic, el municipi s’insereix en les unitats paisatgístiques determinades per
l’orografia d’aquest territori, agafant territori de tres unitats de paisatge del catàleg de Paisatge
de l’Alt Pirineu i Aran (vall cerdana, Baridà i Cadí).
Quant a riscos Ambientals i en allò que afecta als possibles desenvolupaments urbanístics,
cal tenir en consideració els riscs d’inundabilitat associats al pas del riu Segre i el risc
d’incendi forestal important, especialment a la zona de la Solana.
Quant als Vectors Ambientals. En l’apartat 3.8 es realitza un repàs a aspectes com la
contaminació atmosfèrica, la contaminació acústica, la contaminació lumínica, els residus,
l’energia i l’abastament i sanejament d’aigua, un aspecte important en aquest municipi.
En l’apartat 3.9 s’analitzen els principals efectes esperables a l’àmbit de planejament davant
el canvi climàtic.
4. Anàlisi d’alternatives. En l’apartat 4 es defineixen, a nivell numèric, les tres alternatives
plantejades en aquesta fase: l’alternativa 0 (planejament vigent), l’alternativa 1 (restrictiva) i
l’alternativa 2, corresponent a l’alternativa plantejada a l’avanç però amb ajustos i millores
derivades de l’aplicació de les recomanacions del Document de Referència i de l’Informe
Urbanístic. El cas de Bellver de Cerdanya és molt singular, ja que la realitat urbanística del
municipi implica que el planejament vigent en sòl urbà consolidat permet la construcció de
més de 2000 habitatges per llicència directa (afegit als pràcticament 2600 habitatges ja
construïts) i en un territori amb àmplia presència d’habitatges de segona residència. En
aquest sentit, l’alternativa escollida se centra en eficienciar les zones de creixement i, tot i que
s’augmenta el nombre d’habitatges possibles en ple desenvolupament del POUM a més de
5.800, es milloren aspectes com la densitat.
5. Característiques principals del POUM. En aquest apartat es realitza una quantificació i
qualificació del POUM, posant de manifest les superfícies i figures de totes les categories i
zones, amb nombre d’habitatges, i una anàlisi pormenoritzada sobre cadascun dels nuclis
urbans, dels quals en 7 no es preveu cap creixement addicional al ja plantejat pel planejament
urbanístic. Es destaca el fet de que bona part dels creixements se situen a l’entorn de Bellver i
de Talló, consolidant-se un separador urbà entre aquests dos nuclis del fons de la plana.
6. Impactes, efectes, mesures i indicadors. En l’apartat 6.1. es calculen les demandes
ambientals (sòl, aigua, residus, energia) que suposaria el desenvolupament del POUM. En
l’apartat 6.2. es realitza una anàlisi de les mesures ambientals que planteja el POUM, tant de
disseny urbanístic com especialment de normativa. En l’apartat 6.3. s’analitza el compliment
dels objectius ambientals, que es considera molt destacat, i en l’apartat 6.4. es proposen (i
mesuren) indicadors de seguiment i les mesures de seguiment ambiental del Pla
225

POUM de Bellver de Cerdanya en fase d’aprovació inicial
Estudi Ambiental Estratègic

Novembre 2017

Aquest Estudi Ambiental Estratègic el signa a data 5 de novembre de 2017

Eduardo Soler García de Oteyza
Enginyer agrònom col·legiat 791
Gerent de LIMONIUM

Limonium – Territori Intel·ligent
Concactiva
C/Daroca núm 1 CP 43400,
Montblanc (TGN)
www.limonium.org
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DOCUMENT DE REFERÈNCIA

1. Identificació de l'expedient
Pla d'ordenació urbanística municipal de Bellver de Cerdanya (expedient: U13/007 OTAALL2013010.

2. Objecte
L'objecte d'aquest document de referència és fixar les condicions d'integració ambiental
del Pla i determinar l'abast de l'informe de sostenibilitat ambiental (ISA) de conformitat amb
l'article 20 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació de plans i programes, i 86 bis del text
refós de la Llei d'Urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.
La documentació presentada pel promotor, a efectes de l'avaluació ambiental, té caràcter
d'avanç de pla i inclou l'ISA preliminar, d'acord amb l'article 115 del Decret 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme. Aquesta documentació
s'avalua en el present document de referència per tal que les consideracions que es
realitzen siguin preses en consideració en la redacció de l'ISA i, conseqüentment, en
la formulació del pla.
En qualsevol cas, l'adequació del conjunt del pla, i de l'ISA en particular, a les
consideracions d'aquest document de referència haurà de ser justificada, en el seu moment,
en la memòria ambiental del pla i constituirà la base per a la resolució de conformitat que
emetrà l'òrgan ambiental, la qual tindrà en compte també les aportacions de caràcter
ambiental sorgides de la participació pública i institucional i de les noves determinacions
introduïdes en el pla, si és el cas.
3. Antecedents
El 17 de gener de 2013, l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya va sol·licitar als Serveis
Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat, el document de referència sobre el
Pla d'ordenació urbanística municipal.
El 21 de gener de 2013, l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental va requerir a
l'Ajuntament l'informe de sostenibilitat ambiental i l'avanç de la proposta urbanística, per tal
de redactar el document de referència corresponent.
L'1 de febrer de 2013, l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya va enviar a l'Oficina Territorial
d'Acció i Avaluació Ambiental la documentació sol·licitada.
El 22 de febrer de 2013, l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental va sol·licitar a
l'Ajuntament completar l'ISA amb l'anàlisi quantitativa d'emissions de GEH del POUM, de
conformitat amb allò establert a la Circular 1/2012.
El 30 de maig de 2012, l'Ajuntament va aportar la documentació sol·licitada.
L'Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental ha realitzat consultes a les administracions
públiques següents: Agència Catalana de l'Aigua, Departament d'Agricultura, Ramaderia,
C. Clot de les Monges, 6-8, 3a planta
25007 Lleida
Tel. 973 03 19 19
Fax 973 03 18 03
,
http://www.gencat.cat/territori
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Pesca, Alimentació i Medi Natural, Subdirecció General de Biodiversitat, Subdirecció
General de Planificació Territorial i Paisatge, Departament de Cultura, i Serveis Territorials
d'Urbanisme de Lleida.
També s'ha realitzat una consulta a l'entitat ecologista IPCENA.

4. Documentació aportada
a. Document d'avanç de planejament redactat per Jordi Romero (arquitecte), Pau Asens
(arquitecte), Borja lglesias (arquitecte), Encarna Cortés (arquitecta), Guillem Gascón
(arquitecte) i Àngel Gonzalez (arquitecte).
b. Informe de sostenibilitat ambiental preliminar redactat
(enginyer agrònom).

signat per Eduard Soler

5. Resultat de les consultes

Administracions
Açiencia Catalana de l'Aigua
Departament d'Agricultura, Ramaderia , Pesca, Alimentació i
Medi Natural
Subdirecció General de Biodiversitat
Departament de Cultura
Subdirecció General de Planificació Territorial i Paisatçie
Serveis Territorials d'Urbanisme de Lleida
Parc Natural del Cadí - Moixeró
IPCENA

Aportacions

X

X
IUT

X

6. Aspectes rellevants del document d'avanç de planejament i de l'ISA preliminar.
6.1 Estructura del sòl urbà i urbanitzable
L'avanç de planejament concentra el creixement en la zona central del municipi, integrada
pels nuclis de Bellver de Cerdanya, Riu de Santa Maria i Talló. En aquests nuclis el pla recull
amb alguns ajustos les propostes contingudes en les normes subsidiàries vigents i
1
augmenta el sòl urbà i/o urbanitzable en detriment del sòl no urbanitzable. El Pla també
preveu nous àmbits de creixement en l'àmbit del Barri de la carretera.
Bellver de Cerdanya
Sòl urbà

Sòl urbanitzable

C. Clot de les Monges, 6-8, 3a planta
25007 Lleida
Tel. 973 03 19 19
Fax 973 03 18 03
http://www.gencat.cat/territori

Nom sector/àmbit en el l'avanç de
planejament
PMU 1
PAU 1 (Barri de la carretera)
PAU 2
PAU 3
PAU4
PAU 5
SUD 1
SUD 2
SUD 3

Classificació àmbit segons
planejament viqent
Sòl no urbanitzable
Sòl urbà + sòl no urbanitzable
Sòl urbà
Sòl urbà (UA.2)
Sòl no urbanitzable
Sòl urbà
Sòl urbanitzable (PP-1)

Sòl no urbanitzable
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Riu de Santa Maria
Sòl urbà

Sòl urbanitzable
Tallò
Sòl urbà

SUD4
SUDS
Nom sector/àmbit en el l'avanç de
planejament
PAU6
PAU 7
PAU 8
PAU 9
SUD 6
Nom sector/àmbit en el l'avanç de
planejament
PMU2
PMU 3
PAU 10
PAU 11 (discontinu)

Sòl no urbanitzable
Sòl urbanitzable (PP-4)
Classificació àmbit segons
planejament viaent
Sòl urbanitzable (PP-12)
Sòl urbà
Sòl no urbanitzable
Sòl no urbanitzable
PP-1 O (Sòl urbanitzable)
Classificació àmbit segons
planejament viqent
Sòl urbà + sòl no urbanitzable
Sòl no urbanitzable
Sòl no urbanitzable
Sòl no urbanitzable

En la resta de nuclis del municipi el Pla manté a grans trets la classificació del sòl prevista
pel planejament vigent i en alguns nuclis preveu petites ampliacions del sòl urbà a
desenvolupar mitjançant PMU i PAU.
Un cas excepcional és el del nucli de Pedra, on el Pla desclassifica bona part del sòl urbà
previst pel les normes subsidiàries, en coherència amb les previsions del Pla director
urbanístic de la Cerdanya. En aquest cas, l'aprofitament de l'àmbit desclassificat es trasllada
al nucli de Riu de Cerdanya (PAU 8), mentre que en l'àmbit del PAU 11 es localitzen les
cessions corresponents a l'aprofitament previst al nucli de Talló.

Baltarç¡a
Cortàs
Beders
Eller

Bor
Nas
Nèfol
Pi
Olià
Santa Eugènia
Ordèn

Nom sector/àmbit en el l'avanç de
planejament
PMU 4 (discontinu)
PAU16
PAU 14
PMU 5 (discontinu)
PAU17
PAU18
PAU19
PAU15
PMU6
PAU 20
PMU 7
PMU 8
PAU 21

.

PAU
PAU
PAU
PAU

Santa Maç¡dalena
Pedra

-

Talltendre

-

22
23
24
25

PAU 11 (discontinu)
PAU 26

Classificació àmbit segons
planejament vigent
Sòl urbà + sòl no urbanitzable
Sòl urbà
Sòl urbà
Sòl urbà + sòl no urbanitzable
Sòl urbà
Sòl urbà
Sòl no urbanitzable
Sòl urbà
Sòl no urbanitzable
Sòl urbà + sòl no urbanitzable
Sòl urbà
Sòl no urbanitzable
Sòl urbà
Sòl urbà
Sòl urbà
Sòl urbà
Sòl urbà
Sòl urbà
Sòl urbà
Sòl urbà
Sòl urbà
Sòl urbà

Finalment pel que fa al sòl urbà de caràcter industrial, el POUM recull la configuració actual
dels sectors del polígon industrial de Bellver i de la Farga Vella.

Políç¡on industrial de Bellver
C. Clot de les Monges, 6-8, 3a planta
25007 Lleida
Tel.973031919
Fax 973 03 18 03
http://www.gencat.cat!territori

Nom sector/àmbit en el l'avanç de
planejament
PAU 12

Classificació àmbit segons
planejament viç¡ent
Sòl urbà (UA.4)
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l La Farga Vella

l ~ AU 13

l Sòl urbà

6.2 Estructura del sòl no urbanitzable
El document d'avanç no concreta les qualificacions del sòl no urbanitzable, encara que del
plànol 0.1 se'n deriva una zonificació similar a la prevista en el Pla director urbanístic de la
Cerdanya.
En el plànol esmentat s'identifiquen els espais naturals protegits següents:
• Tossa - Plana de Lles -Puigperdós.
• Tossals d'Isòvol i Olopte.
•
Riberes de l'Alt Segre.
• Serres del Cadí- Moixeró
Així mateix, s'identifiquen 5 connectors ecològics en l'àmbit del sòl de protecció especial del
planejament de rang superior.
6.3 Aspectes ambientals significatius identificats en l'ISAp
•

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

•

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

•

El municipi disposa de 8 xarxes d'abastament, amb 9 dipòsits d'aigua i 1O captacions i
compta amb una depuradora a Bellver amb capacitat per a donar servei a una població
equivalent de 5.009 habitants. La principal problemàtica en matèria d'abastament i
sanejament és l'elevada estacionalitat ja que la població estacional és gairebé 6 vegades
la censada (pot superar els 45.000 habitants) i l'ocupació mitjana no arriba a 30 dies/any.

•

Altres riscs ambientals presents en el municipi són el risc sísmic (moderat), el rics
d'incendi forestal (alt) , el risc d'allaus (afecta a les zones més elevades).

6.4 Alternatives previstes
L'ISAp, més que una anàlisi d'alternatives incorpora l'evolució que han tingut les propostes
al llarg del procés reflexiu d'elaboració de l'avanç. En alguns casos les alternatives finalment
escollides són el resultat de l'adequació a les determinacions del planejament de rang
superior.

C. Clot de les Monges. 6-8, 3a planta
25007 Lleida
Tel.973031919
Fa x 973 03 18 03
http://www.gencat.cat/territori
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7. Valoració ambiental de l'avanç de planejament
SOSTENIBILITAT GLOBAL DEL MODEL D'ORDENACIÓ

PROPOSTA DE CREIXEMENT RESIDENCIAL
Bellver de Cerdanya - Talló - Riu de Santa Maria

E! POUM preveu en el nucli de Bellver de Cerdanya un creixement compacte en totes
direccions, amb sectors urbanitzables delimitats, plans de millora urbana i polígons
d'actuació urbanística.
En alguns casos el Pla recull els sectors i àmbits ja previstos en el planejament vigent;
en d'altres casos efectua noves propostes 'd'extensió urbana.
Pel que fa a les noves propostes destaquen per la seva dimensió i posició els nous
sectors urbanitzables delimitats número 3 i 4.
Aquests sectors, que en conjunt sumen una superfície d'unes 13 hectàrees, s'ubiquen
en els terrenys situats a l'est i al sud del nucli actual i comportaran la creació d'un
continu urbà que integrarà els nuclis de Bellver i de Riu de Santa Maria. En l'espai
central es preveu la ubicació de les cessions d'equipamer:its i espais lliures encara que
la permeabilitat biològica actual de l'àmbit disminuirà considerablement.
Aquest aspecte és important, atès que el principal element ambiental que connecta la
serra del Cadí amb el Segre en aquest àmbit és el torrent de l'Ingla que en la seva part
final travessa el nucli de Riu de Santa Maria i presenta un elevat grau d'antropització.
Si bé la connexió biològica entre la Serra del Cadí i el Segre es garanteix en l'àmbit
situat entre els nuclis de Riu de Santa Maria i Baltarga, es considera que la separació
dels nuclis de Bellver i Santa Maria no obeeix només a criteris de permeabilitat
biològica sinó també a criteris paisatgístics (manteniment de les característiques del
nuclis tradicionals) i de protecció del sòl agrícola.
D'altra banda, el POUM també preveu dos nous àmbits d'expansió urbana (PAU 8 i 9) a
l'est del nucli de Riu de Santa Maria . Aquest àmbits constrenyen el connector ecològic
esmentat i s'ubiquen dins del sòl de protecció especial del Pla territorial parcial de l'Alt
Pirineu i Aran (PTPAPA) i del Pla director urbanístic de la Cerdanya (PDUC).
Si bé el PAU 8 es defineix per acollir l'aprofitament urbanístic corresponent a l'àmbit
del nucli de Pedra (que el POUM desclassifica), la superfície prevista és
substancialment superior al desclassificat i a més es considera que l'afecció al sòl de
protecció especial resta poc justificada i per tant caldria plantejar altres alternatives
d'emplaçament en el sòl de protecció preventiva .
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En l'àmbit del barri de la Carretera de Bellver, el POUM preveu un sector urbanitzable
delimitat discontinu, un nou polígon d'actuació urbanística i l'alteració del límit oest del
sòl urbà. Aquesta darrera proposta no resulta adequada, atès que l'àmbit no es pot
considerar sòl urbà i ha de mantenir-se com a sòl no urbanitzable, tant pels forts
pendents existents com per la seva exposició visual. Cal recordar que d'acord amb la
Llei d'urbanisme el planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els
terrenys de pendent superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat
absoluta de creixement dels nuclis existents, cosa que no succeeix en el cas del nucli
de Bellver.

Encara en el nucli de Bellver, el POUM preveu dos àmbits de creixement a l'oest en el
sòl de protecció especial del Pla director urbanístic de la Cerdanya . És tracta de l'àmbit
del PAU-4 inclòs parcialment en el sòl de protecció específica del paisatge (24a) i del
sector PMU-1 inclòs en aquest tipus de sòl i també en el sòl d'alt valor agrícola (21 a).
Finalment, pel que fa al nucli de Talló, el POUM preveu una extensió considerable del
nucli, que no s'ajusta a l'estratègia de millora i compleció establerta pel PTPAPA. En
a uest nucli, el POUM també reveu el canvi d'ús, a residencial , d'una activitat existent
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en el camí que comunica el nucli amb Riu de Santa Maria. Aquest canvi s'articularà
mitjançant el Pla de millora urbana número 2
Si bé el canvi d'ús és problemàtic, atenent a la posició de l'àmbit respecte el nucli, es
considera que les propostes haurien de procurar una major integració del PMU 2 a fi
de minimitzar la dispersió d'usos i fomentar un model de mobilitat més sostenible.
Nuclis del nord (Éller, Tal/tendre, Ordèn i Cortàs)

En els nuclis de Talltendre i Ordèn el POUM es limita a reconèixer el sòl urbà previst
per planejament urbanístic vigent.
En el nucli de Cortàs el POUM incorpora al sòl urbà un petit àmbit situat al nord-est del
nucli que actualment ja es troba edificat.
En el cas d'Éller el POUM reconeix els àmbits de creixement previstos pel planejament
vigent (PAU 17 i 18) i proposa l' extensió del nucli en direcció sud-est, mitjançant un
nou polígon d'actuació urbanística. Aquest creixement afecta al sòl de protecció
especial (sòl de protecció ecològica-paisatgística) del planejament de rang superior.
Atès que el PTPAPA assigna al nucli d'Éller l'estratègia de millora i compleció i que els
objectius que es deriven d'aquesta estratègia es poden assolir en el sòl urbà no
consolidat existent, es considera poc justificada l'afecció del sòl de protecció especial
prevista en l'àmbit del PAU 19.
Nuclis del sud (Sta. Eugènia, Olià, Nas, Pi, Nèfol, Sta. Magdalena, Bor, Beders,
Baltarga i Pedra)

El POU~ recull els límits del sòl urbà vigents en els nuclis de Nèfol, Olià, Ordèn, Sta.
Eugènia, i Sta. Magdalena. En els cas dels tres primers, aquests límits permeten el
creixement del nucli mitjançant PAU i PMU en sòl urbà no consolidat.
En el cas dels nuclis de Pi, Baltarga, Seders, Nas i Bor el POUM preveu nous àmbits
d'expansió compactes respecte al nucli actual.
En el cas de Bor, l'àmbit d'expansió permet la connexió entre fragments de sòl urbà
inconnexos i es considera morfològicament adequat, si bé caldria estudiar la possibilitat
de traslladar cap a aquest àmbit part de l'aprofitament urbanístic previst en el PAU 15,
atès que aquest pot presentar problemes d'inundabilitat per la confluència dels torrents
de la Fou de Bor i un torrent innominat.
En la resta de casos els àmbits no presenten problemàtiques ambientals significatives,
si bé el planejament de rang superior té per objectiu la minimització de les àrees
especialitzades de caràcter residencial i per tant, cal valorar la compatibilitat de la
proposta d'expansió prevista en el nucli de Seders.
Finalment, en el cas del nucli de Pedra, el POUM preveu la classificació com a sòl no
urbanitzable de bona part del sòl urbà previst pel planejament vigent. En aquest sentit,
el Pla fa efectiva la desclassificació prevista pel Pla director urbanístic de la Cerdanya.
Aquesta proposta es considera molt positiva, en la mesura que el sòl urbà actual
s'ubica en un àmbit d'elevat valor ambiental, per la proximitat als vessants forestals que
descendeixen de la serra del Cadí, però sobretot per ser la zona de confluència entre
els torrents del Forn i de la Bavos¡3 .
PROPOSTA DE CREIXEMENT PER ACTIVITAT
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El POUM no preveu nous sectors per a activitats econòmiques, ni canvis significatius
en els sectors / àmbits previstos pel planejament vigent. En aquest sentit el POUM es
limita a reconèixer els àmbits dels polígons industrials de Bellver i de la Farga Vella.
Consideracions:

1. Sens perjudici de la classificació urbanística del sòl, cal garantir la separació
efectiva dels nuclis de Bellver de Cerdanya i Riu de Sta. Maria.
2. Cal classificar com a sòl no urbanitzable l'àmbit dels PAU número 8 i 9 de Riu
de Sta. Maria, atès que afecten al sòl de protecció especial previst pel
planejament de rang superior, el qual ha de mantenir la condició d'espai no
urbanitzat. En el cas del PAU 8, previst per al trasllat de l'aprofitament urbanístic
corresponent a l'àmbit desclassificat de la Pedra, cal estudiar alternatives en el
sòl de protecció preventiva del Pla director urbanístic de la Cerdanya.
3. Cal ll'.\Odificar el límit oest del sòl urbà en l'àmbit del barri de la Carretera de
Bellver per tal d'adaptar-lo a la seva configuració actual.
4. Cal reduir l'extensió urbana de Tallò d'acord amb l'estratègia de creixement
assignada pel PTPAPA (seris perjudici de l'increment que es derivi del trasllat
de l'aprofitament urbanístic de la Pedra) i modificar l'ordenació dels sectors/
àmbits d'expansió per tal de reforçar la compacitat del sector PMU - 2.
5. Des d'una perspectiva ambiental no es veu inconvenient als nous PAU número
4 i PMU número 1 de Bellver, si es mantenen les cessions d'espais lliures
previstes en el document d'avanç de planejament.
6. Cal classificar com a sòl no urbanitzable l'àmbit del PAU número 19 d'Éller, atès
que afecta el sòl de protecció especial del planejament de rang superior i no es
troba suficientment justificat en base a l'estratègia de creixement que el
PTPAPA as.signa a aquest nucli.
7. Es recomana traslladar cap a ràmbit del nou PMU número 5 part o la totalitat de
l'aprofitament urbanístic previst en l'àmbit del PAU número 15 de Bor, atès que
aquest darrer àmbit pot trobar-se sotmès a cert risc d'inundabilitat. En tot cas ,
caldrà justificar la coherència del PAU número 15 amb l'establert a l'apartat
riscos d'aquest document de referència.
8. Cal justificar la compatibilitat del creixement previst en l'àmbit de l'àrea
especialitzada de Seders amb les estratègies que el planejament de rang
superior assigna a aquest tipus d'àrees residencials, dins del sistema
d'assentaments.

PATRIMONI NATURAL, BIODIVERSITAT TERRITORIAL, PERMEABILITAT ECOLÒGICA l
QUALITAT DEL PAISATGE

ESPAIS DE LA XARXA NA TURA 2000 l DEL PE/N
C. Clot de les Monges, 6-8, 3a planta
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El terme municipal de Bellver inclou els següents espais naturals protegits:
PEIN

XARXA

NATURA
2000
Tossa Plana de Lles - Puiaoedròs
Tossals d'Isòvol i Olopte
Serres del Cadí - el Moixeró
Riberes de l'Alt Segre

X
X
X

LIC
X

X
X

ZEPA
X

X

Dels espais esmentats, el dels Tossals d'Isòvol i Olopte disposa actualment del
corresponent Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge, mentre que en el
cas de les Serres del Cadí - Moixeró aquest Pla ja ha estat aprovat inicialment.
Així mateix, l'espai Tossa Plana de Lles - Puigpedròs disposa del corresponent Pla
especial de delimitació.
Finalment, l'espai Riberes de l'Alt Segre no disposa ni de Pla especial de delimitació ni
de protecció del medi natural i del paisatge.
SÒL DE PROTECCIÓ ESPECIAL DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LA
CERDANYA

El Pla director urbanístic de la Cerdanya (PDUC) ha concretat el sistema d'espais
oberts del Pla territorial parcial de l'Alt Pirineu i Aran (PTPAPA) a la comarca de la
Cerdanya . Aquest pla ha introduït dues noves subdivisions en el sòl de protecció
especial:
1. Protecció específica del paisatge (24a)
2. Protecció ecològico-paisatgística (24b)
La primera categoria es dota amb el major grau de protecció urbanística de manera que
no s'admet cap edificació. Pel que fa a la segona categoria aquesta es segueix regint
per la regulació de les normes d'ordenació territorial del PTPAPA si bé el POU posa
especial èmfasi en els aspectes paisatgístics.
Dels plànols aportats se'n desprèn una zonificació similar al sistema d'espais oberts del
PDUC, si bé al sud del nucli de Talló, el POUM incrementa el sòl d'alt valor agrícola en
detriment del sòl de protecció ecològico-paisatgística. També en l'àmbit del torrent de la
Bavosa (a l'oest dels nuclis de Pedra, Seders i Baltarga i a l'est de Bor) el POUM
incrementa el sòl d'alt valor agrícola, aquest cop en detriment del sòl de protecció
ecològico-paisatgística i també del sòl de protecció preventiva.
Finalment, s'aprecien altres canvis menors, encara que aquests poden ser deguts a la
diferent escala de treball o a la poca precisió del plànol aportat en fase d'avanç.
AL TRES ESPAIS NA TU RALS

En el municipi existeixen altres indrets i elements que tenen un especial interès natural,
com és el cas de les zones humides inventariades dels patamolls i verneda de Prullans,
i de les basses de Gallisà, un espai d'interès geològic, o els diversos boscos d'utilitat
pública. La major part d'aquests espais s'incorporen dins dels àmbits de protecció
es ecial revistos el PDUC fet ue aranteix la seva reservació .
C. Clot de les Monges, 6-8, 3a planta
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VIES PECUÀRIES

L'ISA preliminar fa referència a l'existència d'una via pecuària que travessa el terme
municipal de Bellver.
Consideracions:

9. Cal que el POUM vinculi la regulació de l'àmbit de l'espai natural dels Tossals
d'Isòvol i Olopte al Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels
Tossals d'Isòvol i Olopte, aprovat definitivament el 24 de desembre de 1996.
1O. Cal que el POUM adopti, en l'àmbit dels espais de la xarxa Natura 2000 una
regulació específica per tal de protegir els ecosistemes de la zona. En aquest
sentit, la normativa haurà d'incorporar els paràgrafs següents:
a) Mentre no s'aprovin definitivament els respectius plans especials de
desenvolupament, la regulació dels espais de la xarxa Natura 2000 es regirà
per les directrius per a la gestió dels espais de la xarxa Natura 2000
aprovades per l'acord GOV/112/2006.
b) En el cas d'aquells espais de la xarxa Natura 2000 que també s'inclouen en
el Pla d'espais d'interès natural o que tenen la consideració d'espai natural de
protecció especial (ENPE), també serà d'aplicació allò establert a la Llei
12/1985 d'espais naturals, el Decret 328/1992, així com als corresponents
plans de delimitació, en cas d'existir.
c) En el cas de l'espai Serres del Cadí - el Moixeró, el Pla especial de protecció
del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Cadí-Moixeró està aprovat
inicialment. Un cop s'aprovi definitivament el Pla especial esmentat aquest
serà l'instrument que regularà els usos admissibles i les condicions
d'implantació dins dels límits de l'espai.
11. Els límits dels espais naturals que caldrà grafiar en els plànols d'ordenació del
sòl no urbanitzable, són els que figuren en els documents següents:
a) Tossals d'Isòvol i Olopte: Annex 1 i plànols del Pla especial de protecció del
medi natural i del paisatge dels Tossals d'Isòvol i Olopte, aprovat
definitivament el 24 de desembre de 1996.
b) Serres del Cadí - el Moixeró: Plànols del Pla especial de protecció del medi
natural i del paisatge en tràmit.
c) Tossa Plana de Lles - Puigpedròs: Annexes 2 i 3 del Pla especial de
delimitació definitiva de l'espai del PEIN Tossa plana de Lles - Puigpedrós.
d) Riberes de l'Alt Segre: Plànols que figuren en l'acord GOV/112/2006, pel
qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova
la proposta de llocs d'importància comunitària (UC).
12. Els espais qualificats com a sòl de protecció especial, de protecció específica
del paisatge (24a) pel Pla director urbanístic de la Cerdanya es regularan
mitjançant una qualificació coherent amb l'article 2.4 del Pla esmentat.
Tanmateix, cal tenir en compte que els plànols del Pla territorial assenyalen els
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límits dels diferents tipus de sòl a escala 1:20.000 i aquests límits són poc
precisos i per tant el POUM podrà de precisar-los d'acord amb el previst en
l'article 2.3 del Pla director urbanístic.
13. Els espais qualificats com a sòl de protecció especial, de protecció ecològicopaisatgística (24b), de valor natural i de connexió (25b) i d'alt valor agrícola
(21 a) pel Pla director urbanístic de la Cerdanya que el POUM no inclogui dins
d'una qualificació amb major grau de protecció, es regularan mitjançant una
qualificació coherent amb l'article 2.6 del Pla territorial parcial de l'Alt Pirineu i
Aran .
Tanmateix, cal tenir en compte que els plànols del Pla territorial assenyalen els
límits dels diferents tipus de sòl a escala 1:20.000 i aquests límits són poc
precisos i per tant el POUM podrà de precisar-los d'acord amb el previst en
l'article 2.3 del Pla director urbanístic de la Cerdanya.
14. Cal que els plànols d'ordenació del sòl no urbanitzable del POUM reconeguin les
vies pecuàries existents i que la regulació del sistema viari de les normes
urbanístiques vinculi la regulació d'aquestes vies a allò establert a legislació
sectorial vigent en matèria de vies pecuàries i a la corresponent resolució de
classificació.
15. La regulació de sòl no urbanitzable ha d'establir límits a la instal·lació d'elements
que poden alterar la permeabilitat biològica del sòl no urbanitzable, com tanques
o murs. En aquest sentit, cal garantir que els tancaments es justifiquen en funció
de les necessitats de protecció d'edificacions i instal·lacions legalment
emplaçades, que s'adopten tancaments parcialment permeables quan no
resulten incompatibles amb els usos que justifiquen el tancament i que s'eviten
tancaments disconformes amb el paisatge.
16. La regulació de sòl no urbanitzable ha d'evitar la instal·lació d'elements amb
elevat impacte paisatgístic o preveure mesures per reduir l'impacte visual en el
cas que la seva ubicació estigui convenientment justificada.
PATRIMONI CULTURAL l RURAL

D'acord amb l'informe previ del Departament de Cultura:
17. Cal que es formuli un catàleg o relació amb fitxa individualitzada i identificació
als plànols d'ordenació on s'especifiquin els valors de l'element que es protegeix
i que la seva preservació preval sobre la resta de determinacions del Pla i
d'altres que es puguin incorporar a iniciativa municipal.
Les fitxes esmentades han de tenir el contingut següent:
• L'element perfectament identificat.
• Fotografia de l'element.
• Localització en la documentació gràfica.
• Descripció.
• Protecció patrimonial.
• Característiques de la protecció proposada .
• Relació de les invariants arquitectòniques que es protegeixen i que,
davant de qualsevol contradicció , prevalen sobre els altres paràmetres.
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18. En aquest catàleg s'han d'incloure els elements en consideració de BCIN i BCIL,
així com jaciments arqueològics i paleontològics; es recomana també la inclusió
dels elements inventariats per la Direcció General d'Arxius, Biblioteques,
Museus i Patrimoni Cultural.
19. En l'apartat del document de planejament referent al patrimoni (A.4.5) cal
introduir el patrimoni arqueològic.
20. En relació al patrimoni arqueològic, cal identificar els elements mitjançant un
catàleg amb fitxa individualitzada i identificació als plànols d'ordenació. En totes
les fitxes a més de la informació descriptiva hi ha d'haver un mapa de situació
del jaciment, en el que s'especifiqui l'àmbit ocupat per aquest..
21. En les fitxes del catàleg cal fer constar el nivell de protecció del jaciment. Cal
tenir present la protecció de les pintures rupestres de la vall d'Ingla.
22. En la normativa del catàleg caldria afegir un apartat específic d'enunciat i
protecció del patrimoni arqueòlògic que tingués en consideració el text següent:
Jaciments arqueològic
Es tracta de zones on s'han produït troballes ai7/ades o superftcials, que no proporcionen suficient
informació per situar el possible jaciment o les que mitjançant excavacions arqueològiques han
posat de manifest la presència de restes o estructures arqueològiques. En aquestes zones,
prèviament a la concessió de qualsevol 1/ícència, s'hauria de realitzar sondeigs i prospeccions
arqueològiques, d'acord amb la legislació vigent, per tal de confirmar l'existència del jaciment.
Definició i delimitació
Les zones on s'han produil troballes arqueològiques superficials o en excavacions arqueològiques
són considerats jaciments arqueològics, els quals són objecte de protecció.
L'emplaçament i la delimitació dels jaciments s'assenyala en els plànols generals i en les fitxes del
catàleg.
El coneixement dé l'existència de restes arqueològiques o paleontològiques en altres punts del
terme municipal determinarà la protecció de l'àrea on es troben ubicades les restes, aplicant-se la
' regulació d'aquesta àrea.
Condicions de protecció
En els jaciments arqueològics s'assenyalarà un àmbit de protecció de 50 metres al voltant de la
zona assenyalada en els plànols generals i en les fitxes del catàleg.
Quan se sol·liciti una llicència d'obres que pugui afectar qualsevol dels jaciments inclosos en el
catàleg, caldrà informar al Departament de Cultura i requerir al propietari perquè presenti un estudi
de la incidència que les obres poden tenir en les restes arqueològiques, elaborat per un
professional especialitzat en el tema.
En els jaciments en llocs amb usos agrícoles i forestals, es permet la seva continuïtat sempre que
no afectin les restes arqueològiques. No es permeten els moviments de terres, la realització de
pous, extraccions o perforacions. "

23. S'han d'incorporar totes les creus de terme i escuts mobiliaris que tenen
consideració de BCIN segons el Decret 571/1963, de 14 de març.
D'acord amb l'informe previ del Parc natural del Cadí-Moixeró:
24. El POUM haurà de tenir en compte i regular de manera adequada els masies,
cabanes i refugis existents dins del Parc natural del Cadí-Moixeró. Caldrà referirse a aspectes tals com les possibilitats de reconstrucció, els materials a utilitzar
en els revestiments exteriors, els accessos, els serveis ... ).
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CICLE DE L'AIGUA
Consideracions:

ACTUACIONS
SOBRE
ESPAIS
FLUVIALS

REGULACIO
DEL SISTEMA
HIDROGRÀFIC

25. Cal que les normes urbanístiques del POUM estableixin que les
actuacions que es prevegin sobre l'espai fluvial (per exemple,
mesures correctores de la inundabilitat) hauran de fer-se d'acord
amb els "Criteris d'intervenció dels espais fluvials. AGA, març
2002" i les "Directrius de planificació i gestió de l'espai fluvial.
AGA, 2007', redactats per l'ACA i publicats a la seva pàgina
web.
Consideracions:

26. El document de planejament qualificarà com a sistema
hidrogràfic les lleres públiques del municipi. Aquestes lleres de
domini públic no computaran a efectes del repartiment de
càrregues i beneficis.
27. La regulació normativa del sistema hidrogràfic incorporarà les
determinacions següents:
a) Les lleres de domini privat s'ajustaran al que estableix l'article
5 del Text refós de la Llei d'aigües.
b) D'acord l'article 6 del Reglament del domini públic hidràulic
(RD 849/1986 ), els marges de les lleres estaran subjectes, en
tota la seva extensió longitudinal.
•
•

a una zona de servitud de 5 m d'amplada per a ús públic
que es regula al RDPH.
a una zona de policia de 100 m d'amplada a la qual es
condicionarà l'ús del sòl i de les activitats que es
desenvolupin.

c) La zona de servitud tindrà les finalitats establertes a l'article
7.1 del RDPH, modificat pel RD 9/2008, d'11 de gener, i ha de
quedar lliure de qualsevol construcció i edificació i ser apta i
practicable en tot moment. Qualsevol actuació en la zona de
servitud (5 m) haurà d'adequar-se a l'article 7.2 del RDPH.
Les autoritzacions per a la plantació d'espècies autòctones en
aquesta zona requerirà l'autorització de l'organisme de conca .
d) Per poder realitzar obres en la zona de policia de lleres, cal
disposar de la corresponent autorització prèvia de l'organisme
de conca, a menys que el corresponent POUM o altres figures
d'ordenament urbanístic o plans d'obres de l'Administració
haguessin estat informats per l'organisme de conca i
haguessin recollit les oportunes previsions formulades a
l'efecte (art. 78.1 RDPH). En tot cas s'estarà al previst als
C. Clot de les Monges, 6-8, 3a planta
25007 Lleida
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articles 52 a 54, 78 i 79 del RDPH.
e) Totes les obres que s'hagin de realitzar en zona de domini
públic hidràulic caldrà que obtinguin autorització expressa i
prèvia de la CHE.
f)

En referència a les obres de pas (ponts, viaductes, obres de
drenatge menors, obres de fàbrica en camins rurals, i les
seves modificacions, guals ... ) i encreuaments de conduccions
o serveis sota lleres, caldrà tenir en compte el document
tècnic redactat per l'ACA "Guia tècnica. Recomanacions
tècniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen
amb l'espai fluviaf'. El punt 6 del RD 9/2008 defineix les
"zones inundables".

g) Els càlculs hidrològics i hidràulics es determinaran seguint el
document tècnic "Guia tècnica. Recomanacions tècniques per
als estudis d'inundabilitat d'àmbit locaf', aprovat per l'ACA.
ABASTAMENT

Consideracions:

28. En el cas que l'anàlisi de la capacitat d'abastament de l'ISA posi
de manifest problemàtiques en l'abastament caldrà definir
alternatives viables.
29. Cal incorporar en les normes urbanístiques del POUM les
determinacions següents:
•

•

•

Tant si el sòl és urbanitzable com si és sòl urbà no
consolidat, les despeses relatives al finançament de les
noves infraestructures d'abastament (o l'ampliació de les
existents) corresponen als propietaris afectats per la nova
actuació urbanística.
S'ha de preveure i fomentar l'aprofitament de les aigues
pluvials, d'acord amb l'establert als articles 84, 85 i 86 del
RDPH.
En matèria de reutilització d'aigües residuals cal complir amb
els articles 272 i 273 del RDPH, 109 del TRLLA (RD
1620/2007, de 7 de desembre) i els "criteris de reutilització
d'aigües regenerades" de l'ACA.

30. L'agenda i l'avaluació econòmica i financera del planejament han
de preveure l'assumpció dels costos de millora i ampliació del
sistema d'abastament en alta.

SANEJAMENT

Consideracions:

31 . Les figures de planejament derivat que resolguin la gestió de les
seves aigües residuals mitjançant l'ús del sistema públic de
sanejament hauran d'assumir com a cost d'urbanització els
C. Clot de les Monges, 6-8, 3a planta
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costos d'inversió proporcionals a totes infraestructures del
sistema públic de sanejament a utilitzar. En cas de no ser viable
la connexió al sistema de sanejament públic, el planejament
derivat haurà de preveure sistemes depuratius propis i haurà de
fer la reserva de sòl i econòmica corresponent.
32. La normativa urbanística haurà de contemplar de manera
explícita les següents determinacions, referents al planejament
derivat:
a) Necessitat que la xarxa de sanejament sigui separativa:
residuals i pluvials.
b) Necessitat d'assegurar una correcta gestió de les aigües
residuals, ja sigui mitjançant EDAR pública o EDAR pròpia.
c) Necessitat que els promotors assumeixin els costos derivats
del sanejament. Avaluació de la possibilitat d'engegar
convenis de sanejament en els termes establerts en el
PSARU.
33. Caldrà anar adaptant la situació de sanejament en les zones
urbanes consolidades als criteris que estableix el Reglament dels
Serveis Públic de Sanejament, el PSARU 2005 i el PSARI 2003.

RISCS NATURALS
INUNDABILITAT

Els nuclis de Bellver, Riu de Santa Maria, Bor, Pi, Santa Eugènia i Pedra són
travessats per diversos torrents i rius. Així mateix el sòl urbà de caràcter industrial de
"la Farga Vella" se situa a la vora del torrent del que pren el nom.
En la majoria de casos els espais que poden ,resultar afectats tenen el caràcter de sòl
urbà consolidat. Tanmateix en alguns casos es tracta d'espais que no es troben
edificats ni urbanitzats (com per exemple els SUD 4 i 5 de Bellver, el PAU 6 de Riu de
Santa Maria o el PAU 15 de Bor) i, per tant, en els quals el POUM ha de garantir la
compatibilitat dels usos previstos amb la situació de risc esmentada.
L'avanç de planejament es refereix a l'existència de dos càmpings parcialment situats
dins de l'àmbit de les diferents avingudes periòdiques del riu Segre, encara que no
concreta cap actuació ni estratègia en relació amb aquestes preexistències.
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RISC GEOLÒGIC

La major part dels àmbits d'expansió urbana previstos pel POUM afecten a àmbits amb
alta potencialitat de moviments en massa. Per aquest motiu, és especialment important
que l'Institut Geològic de Catalunya es pronunciï sobre la compatibilitat del POUM
respecte dels riscos geològics.
RISC D'ALLAUS

Tot i que d'acord amb la cartografia d'allaus de l'ICC, diversos àmbits del terme
municipal de Bellver es troben sotmesos a risc per allaus, cap d'aquests àmbits afecta
als diferents nuclis existents en el municipi, ni tampoc cap dels àmbits classificats com
a sòl urbà o urbanitzable per l'avanç de planejament.
RISC D'INCENDI FORESTAL

Del conjunt de propostes del POUM en sòl urbà i en sòl urbanitzable només les
previstes en el barri de la Carretera, de Bellver de Cerdanya, impliquen cert increment
en el risc d'incendi forestal. Això es deu a la proximitat del sòl urbà respecte d'espais
forestals que presenten un risc d'incendi alt.
No obstant això, atesa l'abundància d'espais forestals en el municipi, és convenient que
la regulació del sòl .no urbanitzable prevegi. l'aplicació de mesures preventives en el cas
d'aquelles acti'(itats autoritzables en sòl no urbanitzable que poden incrementar el risc
d'incendi.
Consideracions:

34. Els usos previstos en el POUM han de resultar compatibles amb l'establert al
punt 5 del RD 9/2008 i a l'article 6 i a les disposicions primera i segona del
Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'Urbanisme.
35. Els articles de les normes urbanístiques corresponents a les diferents figures de
planejament derivat (en sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable) que estiguin
afectades per inundabilitat incorporaran el compliment del punt 5 del RD 9/2008
i a l'article 6 i a les disposicions primera i segona del Decret 305/2006 de 18 de
·uliol, pel qual s'a rova el Re lament de la Llei d'urbanisme.
C. Clot de les Monges, 6-8, 3a planta
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36. En el cas dels càmpings existents, es recomana la previsió de plans especials
urbanístics amb l'objectiu de resoldre la situació de risc d'inundabilitat existent.
37. En el planejament urbanístic s'haurà de diferenciar entre zona fluvial, zona de
sistema hídric i zona inundable. Cadascuna d'aquestes zones s'haurà d'ajustar
als usos establerts pel RLU. Per a comprovar aquest aspecte s'adjuntarà un
plànol que superposi la qualificació del sòl prevista i l'abast de les diferents
avingudes (0 10 , 0 100 i 0 500 ) de les lleres estu~iades i afectades pel planejament.
38. Per minimitzar els efectes de la impermeabilització del sòl sobre l'augment del
volum d'escorrentiu i els cabals punta, caldrà preveure la incorporació en els
respectius projectes d'urbanització de tècniques d'infiltració en el terreny.
39. Cal comptar amb l'informe favorable de l'Institut Geològic de Catalunya.
40. La regulació del sòl no urbanitzable ha de preveure l'execució de les mesures
de prevenció necessàries per tal de minimitzar el risc d'incendi que es derivi de
l'emplaçament de nous usos i activitats el sòl no urbanitzable.

QUALITAT DE L'AMBIENT ATMOSFÈRIC, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA l
LLUMINOSA
CONTAMINACIO Consideracions:

ACÚSTICA

41. El text normatiu del POUM o les corresponents ordenances
han d'assegurar pels edificis d'ús residencial, com a mínim, els
objectius de qualitat acústica corresponents a la zona de
sensibilitat acústica moderada B1, per a les zones urbanitzades
existents, i a la zona de sensibilitat acústica alta A4, per a nous
desenvolupaments urbanístics, d'acord amb les taules
següents:

Zonificació acústica del territori

Valors límit d'immissió en
dB(A)
L df7h 2 1h l

L . 121h . 23h/

Zona de sensibilitat acústica alta (A)
60
60
Zona de sensibilitat acústica moderada (B)
65
65
Zona de sensibilitat acústica baixa (C)
70
70
Ld, L . i L n = lndexs d'immissió de soroll pel perfode
respectivament.

Ln /23h - 1h¡

50
55
60

de dia, vespre i nit

Aquestes zones poden incorporar els valors límit dels usos del
sòl d'acord amb la taula següent:
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Valors límit d'immissió en
dB(A)

Usos del sòl
L d 111,. 2 1h/

ZONA DE SENSIBILITAT ACUSTICA
ALTA{Al
{A1) Espais d'interès natural i altres .
(A2) P(edomini del sòl d'ús sanitari, docent

i cultural
(A3) Habitatqes situats al medi rural .
(A4) Predomin i del sòl d'ús residencial.

L . r21h •

L n 123h . 1h¡

23/>I

-

-

-

55

55

45

57
60

57
60

47
50

65

65

55

65

65

55

ZONA DE SENSIBILITAT ACUSTICA
MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d'ús residencial

amb activitats i/o infrastructures de
transport existents
(B2) Predomini del sòl d'ús terciari diferent
a (C1)

ZONA DE SENSIBILITAT ACUSTICA
BAIXA(Cl
(C 1l Recreatius i d'espectacles
68
68
58
{C2) Predomini de sòl d'ús industrial
70
70
60
(C3) Arees del territori afectats per
sistemes generals d'infraestructures de
transport, o altres e_quipaments Públics
* L d, L . i L n índexs d'immissió de soroll pel període de dia, vespre i nit respectivament.

-

=

42. El text normatiu del POUM o les corresponents ordenances
han d'assegurar, per a les edificacions sensibles, com ara
escoles i hospitals, com a mínim, el compliment d'uns objectius
de qualitat a l'espai interior, d'acord amb la següent taula:

Ús de l'edifici

Dependènci
es

Valors límits d'immissió
L d(Bh - 21h}

L er21h - 23hJ

L n(23h-Bh/

Habitacions
45
45
35
d'estar
Dormitoris
40
40
30
Zones de
45
45
35
Hospitalari
estada
Dormitoris
40
40
30
40
40
40
Aules
Educatiu o
Sales de
cultural
35
35
35
lectura
L d, L . i L n
índexs d'immissió de soroll pel període de dia, vespre i nit respectivament.
Habitatge o ús
residencial

=

43. Cal establir en el text normatiu del POUM o les corresponents
ordenances la següent determinació "abans que s'atorguin els
permisos i les llicències corresponents l'ajuntament ha de
comprovar que es compleixen les mesures establertes. Si no
se n'acredita el seu compliment, no es pot atorgar el permís o
la llicència corresponent i el procediment administratiu
d'atorgament rèsta en suspens fins que la persona interessada
l'acrediti".
CONTAMINACIO
LLUMINOSA

Consideracions:

44. El POUM s'haurà d'ajustar a les diferents zones que figuren en
el mapa de protecció envers la contaminació lluminosa elaborat
C. Clot de les Monges, 6-8, 3a planta
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pel DMAH.

GESTIÓ DE RESIDUS
Consideracions:

45. La proposta ha de qualificar com a serveis tècnics ambientals el dipòsit controlat
de Bellver de Cerdanya.
46. D'acord amb el text refós de la Llei de residus: "els instruments d'ordenació del
territori i de planejament urbanístic han d'incloure la gestió dels residus que
s'originen en l'àmbit territorial respectiu i establir-ne les prescripcions pertinents,
d'acord amb la naturalesa de l'instrument de planejament de què es tracti i les
determinacions d'aquesta llei. A aquests efectes, el planejament general ha de
contenir les determinacions corresponents dins el sistema d'equipaments o de
serveis tècnics que estableixin les reserves de sòl necessàries per a l'execució
de les instal·lacions de residus previstes, d'acord amb la legislació vigent".
47. En coherència amb l'article 68.9 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, les
determinacions del POUM en sòl no urbanitzable no poden comportar
prohibicions genèriques de la implantació d'activitats destinades a la gestió de
residus.

8. Determinació del nivell de detall de l'ISA

D'acord amb l'informe del Parc natural del Cadí-Moixeró caldrà completar l'apartat medi
natural de l'ISA, sobretot pel que fa a la Reserva natural parcial Segre - Prullans.
D'altra banda, l'ISA haurà d'incorporar en l'apartat "Descripció ambiental del pla d'acord amb
l'alternativa d'ordenació proposada" la informació següent:
Inventari de camins ramaders existents, juntament amb els llocs d'abeurada i roturada
vinculats als mateixos. A aquests efectes cal tenir en compte que el Parc natural del
Cadí-Moixeró disposa d'un inventari de camins ramaders del seu sector cerdà.
Avaluació dels impactes generats per les captacions d'aigua actuals o futures en els
espais de la xarxa Natura 2000.
Inventari de les lleres públiques del municipi.
Anàlisi de la suficiència de recurs i de la xarxa d'abastament en alta actual del municipi
per afrontar les futures demandes d'aigua, derivades del desenvolupament del
planejament. Aquesta anàlisi haurà de recollir:
•

Descripció gràfica - escrita de la xarxa d'abastament en alta actual (incloent
concessió d'aigües) amb indicació de les fonts que l'alimenten.
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•

Avaluació, per cada nucli de població on es preveu creixement, de les necessitats
d'aigua per al desenvolupament del POUM . Preferentment s'utilitzaran les dotacions
que figuren en les següents taules. Per a l'abastament residencial cal considerar 3
persones/habitatge i per a l'abastament industrial es pot adoptar 4.000 m3/ha/any.
Abastament població permanent (litres/hab·dia)
Habitants
Activitat industrial - comercial
Baixa
Alta
Mitiana
< 10.000 hab
250
220
280
.::10.000
280
250
i < 310
50.000 hab
.:: 50.000 hab
360
330
300
Abastament població estacional (litres/placa-dia)
Càmoina
120
Hotel
240
Apartament
150
Xalet
350
Abastament industrial/equipaments
Tipus d'ús
Equivalència
Industrial d'ús aenèric
150 habitants/Ha neta
Industrial d'ús terciari
50 habitants/Ha neta
Equipaments
50 habitants/Ha

•

Justificació de la disponibilitat de recursos hídrics per satisfer les futures demandes
dels creixements urbanístics i del grau de suficiència de l'actual infraestructura en
alta. Cal incloure el balanç d'aigua (aportacions internes + reutilització + aportacions
externes = consum total + pèrdues xarxa), amb els consums anuals actuals i els
previstos i justificar la capacitat de subministrament mitjançant un certificat/informe
de l'ens subministrador.
Caldrà consultar el Pla director del servei municipal d'abastament d'aigua del
municipi de Bellver de Cerdanya, elaborat per SOREA el novembre de 2008.
Anàlisi del sistema de sanejament previst, amb la informació següent:

•

Anàlisi de la infraestructura actual (justificació del grau de suficiència d'aquesta
envers el nou creixement planificat, producció prevista i qualitat de les aigües
residuals) i de les previsions d'actuació.

•

Determinació de la quantitat i la tipologia de les aigües residuals que es generaran
(pluvials, residuals domèstiques i residuals industrials) degut al desenvolupament
del planejament. Avaluació de la producció d'aigües residuals derivades del
creixement previst, en quantitat (m 3/dia, m 3/any) i en qualitat (domèstiques,
industrials,etc. ).

•

Definició de com es resoldrà la depuració d'aquestes aIgues, previ al medi. Cal
de les pluvials no originarà afeccions a tercers.
justificar que el retorn _

•

Previsions del PSARU-2005 (actualització 2007) per al municipi.

Justificació de la compatibilitat dels creixements urbanístics amb l'establert a l'article 6 i
a les disposicions primera i segona del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
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En cas que per demostrar la compatibilitat, sigui necessari redactar un estudi
d'inundabilitat de detall, se seguirà l'establert a la "Guia tècnica. Recomanacions
tècniques per als estudis d'inundabilitat d'àmbit local", emprant pluges del Meteocat.
Si el pendent del curs fluvial fos >5%, caldrà tenir en compte la influència del transport
sòlid en la làmina d'aigua (amb els coeficients de la CHE)
L'estudi serà en règim permanent gradualment variant (HEC-RAS o similar), excepte
que es justifiqui que càlculs més senzills (fórmula de Manning,etc.) siguin suficients. En
funció de les característiques de la llera, serà necessari tenir en compte el transport de
sediments.
L'estudi es presentarà en format paper i CD (incloent l'arxiu executable HEC-RAS) i
tindrà una definició mínima 1: 1000 i preferiblement 1:500.
L'estudi inclourà un annex topogràfic sencer, atès el paper de la topografia per a
l'obtenció de resultats hidràulics coherents, i l'anàlisi de la validesa dels resultats
obtinguts.
Pel que fa al riu Segre, cal prendre la inundabilitat de març de 2011, proporcionada per
i'AGA dins del programa PEFCAT. Aquesta informació es pot sol·licitar a la bústia de
i'AGA (www.gencat.cat/aca)
L'anàlisi quantitativa d!emissions de GHA del POUM, s'haurà de modificar atenent als
següents criteris:
• Comptabilitzar només els sectors de creixement (sectors urbanitzables,
sectors de millora urbana i polígons d'actuació urbanística en sòl urbà no
consolidat).
• Aétualitzar les dades de l'anàlisi aportada en la fase d'avanç en funció de
les característiques de la proposta aprovada inicialment i de les dades
derivades de l'estudi de mobilitat.
• Incloure en l'apartat la totalitat de taules que integren l'eina de càlcul i no
només els resultats finals.
Càlcul dels indicadors inclosos en l'annex l.

9. Resum - conclusió
L'avanç de planejament concentra els creixements urbanístics en l'àmbit dels nuclis de
Bellver, Riu de Santa Maria i Talló. Aquest fet es troba justificat pel paper de Bellver com a
nucli principal i l'estratègia de creixement potenciat que li assigna el PTPAPA, però implica
la creació d'un continu urbà que pot alterar les característiques paisatgístiques dels nuclis i
que incideix en la permeabilitat ecològica del sòl no urbanitzable. Per tant, cal resoldre
aquest aspecte atenent també a la naturalesa dels diferents àmbits afectats i al paper
ambiental que els hi assigna el planejament de rang superior.
El document preveu la desclassificació de bona part del sòl urbà previst pel planejament
vigent en el nucli de Pedra, la urbanització del qual és problemàtica tant des d'una
perspectiva paisatgística com ambiental. Aquesta proposta es valora molt positivament, si bé
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es considera necessari buscar alternatives en sòl de protecció preventiva per al trasllat de
l'aprofitament que es deriva d'aquesta desclassificació.
Pel que fa als riscos ambientals, la morfologia abrupta d'alguns indrets del municipi i la xarxa
hidrogràfica del municipi comporten l'existència de risc geològic i d'inundabilitat que cal
avaluar en detall, amb la participació dels organismes compètents en la matèria.
Finalment, atès que ens trobem en un territori caracteritzat per una elevada estacionalitat
poblacional, és molt important resoldre adequadament els aspectes relacionats amb
l'abastament i sanejament d'aigua, amb especial atenció al dimensionat de les
infraestructures.

10.

Identificació de l'Administració pública i públic interessat als quals l'Ajuntament
ha de demanar consulta durant el període d'exposició pública:
a) Adrr:iinistració pública
•

Departament de Cultura

•

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

•

o

Parc Natural del Cadí - Moixeró

o

Àrea del Medi Natural

o

Obres i Regadius

Departament de Territori i Sostenibilitat
o

Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental ·

o

Agència Catalana de l'Aigua

o

Subdirecció General de Planificació Territorial i Paisatge

o

Institut Geològic de Catalunya

b) Públic interessat
•

lpcena

• Altres entitats ecologistes dedicades a la defensa del medi ambient en aquest àmbit
territorial.

11.

Fonaments de dret
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-

Articles 5, 17, 18, 19, i 20 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i
programes, modificada per la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i
millorament de la regulació normativa.

- Article 86 bis i disposició transitòria divuitena del text refós de la Llei d'urbanisme,
modificada per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.
-

Articles 106 i 115 del Reglament de la Llei d'urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol).

- Articles 7, 8, 9 i 10 de la Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de
determinats plans i programes en el medi ambient.

Lleida, 3 de juny de 2013

El tècnic de l'Oficina Territori!3I
d'Acció i Avaluació Ambiental

La cap de l'Oficina Territorial
d'Acci ' i Avaluació Ambiental

Ramon Rebordosa i Poca

Josse Terés Cinca
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ANNEX l. INDICADORS D'AVALUACIÓ AMBIENTAL
Indicador 1: Percentatge d'ocupació del sòl no urbanitzable
Í

=S

sllrtO

X

l 00

ssnu

Ssnu: superfície de sòl no urbanitzable.
Ssnuo : superfície de sòl no urbanitzable ocupada per usos i activitats que incideixen en la fragmentació del
territori. En general, pot calcular-se en base al Mapa de cobertes del sòl de Catalunya MCSC-3 (CREAF 122009). A efectes de l'aplicació de l'indicador considerem que incideixen en la fragmentació del territori els usos
següents del mapa esmentat:
Nom ús
Altres construccions
Grans vial
Moviments de terres
Hivernacles en bancals
Assentament agrícola residencial
Urbanitzacions
Cases aïllades
Colònies i nuclis aïllats
Centre urbà
Eixample
Habitatqes unifamiliars
Granqes
Naus d'ús aqrícola
Serreries
Zones d'extraèció minera
Políaon industrial ordenat
Políaon industrial sense ordenar
l ndústries aïllades
Complexos comercials i d'oficines
Parcs recreatius
Complexos hotelers
Càmpinqs
Complexos administratius
Equipaments sanitaris
Cementiris
Eauipaments educatius
Centres penitenciaris
Centres religiosos
Centres culturals
Zones d'esport
Camps de golf
Autopistes i autovies
Carreteres
Estacions d'autobusos
Arees de serveis en xarxa viària
Vies de ferrocarril
Zones portuàries
Aeroports
Centrals eòliques
Centrals solars
Preses
Centrals nuclears
Centrals tèrmiques
Infraestructures elèctriques
Depuradores i potabilitzadores
Desalinitzadores
Telecomunicacions
Abocadors
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Codi
dip
pkc
tqv
cib
hr
ulu
uis
ula
ucè
uce
uln
cg
naua
es
dm
UÍP

uin
uia
ec
pr
hot
SC

adm
es
um
ee
pres
deu
cul
ss
sa
ka
kc
bus
gas
kt
kp
kv
ce
sol
wp
en
et
ie
dep
des
tel
da
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l
l
l

Plantes de tractament
Zones verdes viàries
Zones verdes ferroviàries

otr
kg
ktg

Indicador 2: Percentatge de sòl artificialitzat
Í

= S1trba11a

+ Surbanitzable + SsistSNU

X

l 00

smttniópi

Su,bana : superfície urbana actual
Su,banitzable : superfície urbanitzable planificada
SsistsNu : superfície de sistemes generals en sòl no urbanitzable, excepte el sistema d'espais lliures, sistema
costaner i sistema hidrogràfic
Smunicipi : superfície del municipi

Requereix el càlcul independent per a l'alternativa zero i per a cada alternativa d'ordenació.

Indicador 3: Previsió de nous habitatges

i

= [HxP¡,]
M

H: Número d'habitatges nous previstos en el període de temps de vigència del POUM
1
Ph: Mitjana dels habitants per llar al municipi
11

¿(Núm.persones,, x Núm.llars,,)
Ph= _N_=~I _ _ __ _ _ __ _ _ __ _

Total

llars

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9
óP: Increment de població previst en el període de temps de vigència del POUM

Indicador 4: intensitat d'ús del sòl per a habitatge

. [H2 /Ui)
[H1 /U1 ]

L=

H2: Número d'habitatges del municipi un cop executat el POUM

H1: Número d'habitatges actuals en sòl urbà residencial en el municipi
Hp1a: Número d'habitatges que preveu el POUM en tràmit
U2: Hectàrees de sòl urbà residencial un cop s'hagi executat el pla

1

S'entén per llar el conjunt de persones (una o més) que, residint en el mateix habitatge, comparteixen algunes
despeses en comú i que no necessàriament estan vinculades per parentiu. L'estadística oficial distingeix entre
els conceptes llar i habitatge per al recull de dades de població i dades socials, respectivament.
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U1: Sòl urbà definit en el POUM en tràmit
SU2: Sòl urbanitzable delimitat amb usos residencials definit en el POUM en tràmit

Indicador 5: grau de protecció del sòl no urbanitzable

i

= s1

S1: Superfície del conjunt de zones en sòl no urbanitzable que contingui restriccions als usos genèrics admesos
en sòl no urbanitzable per l'article 47 de la Llei d'urbanisme per raons de protecció ambiental
S2: Superfície total de sòl qualificat com a 'sòl de protecció especial' pels plans territorials parcials
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