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PMU-BAL-1
_Sòl urbà no consolidat

Baltarga 01

7.927,00Superfície total m2

30,28

0,53

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Camí de Bellver-Església de Sant Andreu
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Àmbit discontinu situat en el camí de Bellver a l’oest del nucli i a l'entorn de l'Església de Sant Andreu al centre de Baltarga. L'àmbit limita amb 
el Sòl urbà per llevant, pel sud amb la carretera i la resta amb el sòl no urbanitzable. Localització al plànol O.3.1.

Transformar un àmbit ocupat per una activitat agropecuària en continuitat amb el teixit urbà. 
Obtenir la cessió d'una àrea verda que configuri un espai lliure públic entre l'església i el carrer Major.

2.093,00
1.634,00

R2, Desenvolupament residencial tipologia ceretana 4.200,00
0,00

30,28
0,53

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00
0,00

7.927,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 4.200,00

3.727,00

24

100%

26,4%
20,6%
0,0%
0,0%
47,0%

53,0%
0,0%

53,0%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

El criteri prevalent és la integració morfològica i paisatgística en el nucli existent. S'estableix com a vinculant la ubicació de l'espai lliure situat 
al front del carrer Major.  
L'àmbit s'ordenarà en continuïtat amb la trama del poble i resoldrà la transició entre el teixit urbà i l'entorn natural garantint la continuïtat del 
camí existent fins a connectar amb la xarxa viària urbana. 
El desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent al 30 per cent del 
sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de nova implantació, destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de cessió d'ús.
El seu desenvolupament està condicionat per les limitacions previstes en el capítol Ill de la Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres, 
relativa a ús i defensa de la carretera.
L'ús global del sector és habitatge (100%). 

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes d'acord amb els percentatges mínims establerts pel POUM. El percentatge mínim de 
reserva de sistema local viari és orientatiu  atès ha de respondre a les necessitats de l’ordenació.  Els propietaris inclosos dins d’aquest 
sector han de cedir gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector.  L’Administració 
actuant no participarà en les càrregues d'urbanització.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

30,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PMU-BAL-1
_Sòl urbà no consolidat

Baltarga 01Camí de Bellver-Església de Sant Andreu
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Beders

PAU-BED-1
PMU-BED-1

SECTORS:
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PAU-BED-1
_Sòl urbà consolidat

Beders 02

89.668,00Superfície total m2

7,36

0,35

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Urbanització de Beders



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya

Annex Normes urbanístiques     Aprovació provisional_Juliol 2020 

Comprèn els terrenys classificats pel planejament anterior com a sòl urbà i desenvolupats mitjançant planejament derivat aprovat 
definitvament (Urbanització Beders). El sector limita principalment amb el sòl no urbanitzable, llevat pel sud que limita amb sòl urbà de l’àmbit 
de Mas Martí. Localització al plànol O.3.2.

Acabar la urbanització i formalitzar les cessions a l'Ajuntament dels sistemes. 
Assumir per part de la junta o associació de propietaris l'obligatorietat de la conservació de les obres d'urbanització.

9.321,00
24.284,00

clau 32-1, Zona d'edificació residencial unifamiliar aïllada 52.923,00
0,00

7,36
0,35

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

3.140,00
0,00

89.668,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 52.923,00

36.745,00

66

100%

10,4%
27,1%
3,5%
0,0%
41,0%

59,0%
0,0%

59,0%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

La zonificació que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest PAU te caràcter vinculant, en tant que transcriu les determinacions del 
planejament anterior. Els paràmetres de densitat màxima d’habitatges per hectàrea, nombre màxim d’habitatges i edificabilitat màxima 
s’estableixen com a orientatius atès aquests valors seran els resultants d’aplicar els paràmetres urbanístics de les diferents qualificacions 
urbanístiques assignades.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes establerts pel planejament anterior. 
No s’escau la cessió de sòl amb aprofitament, ja que el polígon d’actuació urbanística no te per objecte alguna de les finalitats a què fa 
referència l’article 70.2a del TRLU.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

0,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PAU-BED-1
_Sòl urbà consolidat

Beders 02Urbanització de Beders
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PMU-BED-1
_Sòl urbà no consolidat

Beders 03

3.048,00Superfície total m2

36,09

0,59

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Santa Cecília de Beders
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Comprèn els terrenys situats a la part sud del nucli de Beders en l'entorn de l'església de Santa Cecília de Beders. El sector limita al nord i a 
l'est amb l'àmbit del Mas Martí i la resta amb sòl no urbanitzable. Localització al plànol O.3.2.

Actuació de transformació per a completar la part sud del nucli de Beders i obtenir la cessió d'espais lliures a l'entorn de l’Església de Santa 
Cecília de Beders.

895,00
347,00

R2, Desenvolupament residencial tipologia ceretana 1.806,00
0,00

36,09
0,59

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00
0,00

3.048,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 1.806,00

1.242,00

11

100%

29,4%
11,4%
0,0%
0,0%
40,7%

59,3%
0,0%

59,3%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

El criteri prevalent és la integració morfològica i paisatgística en el nucli existent.  S'estableix com a  vinculant la ubicació dels espais lliures 
en el'entorn de l'església de  Santa Cecília de Beders.La urbanització haurà de garantir la continuïtat del carrer de Santa Cecilia amb la pista 
de Bor.
L'àmbit s'ordenarà en continuïtat amb la trama i resoldrà la transició entre el teixit urbà i l'entorn natural. 
El desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent al 30 per cent del 
sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de nova implantació, destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de cessió d'ús.
L'ús global del sector és habitatge (100%). 

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes d'acord amb els percentatges mínims establerts pel POUM. El percentatge mínim de 
reserva de sistema local viari és orientatiu  atès ha de respondre a les necessitats de l’ordenació. Els propietaris inclosos dins d’aquest sector 
han de cedir gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector.  L’Administració actuant 
no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

30,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PMU-BED-1
_Sòl urbà no consolidat

Beders 03Santa Cecília de Beders
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Bellver de Cerdanya

PAU-BEL-1
PAU-BEL-2

PAU-BEL-3
PMU-BEL-1

PPU-BEL-1
PPU-BEL-2

SUND-BEL-1
SUND-BEL-2

SECTORS:
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PAU-BEL-1
_Sòl urbà no consolidat

Bellver de Cerdanya 04

333,00Superfície total m2

90,09

0,95

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Camí del Bac
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Comprèn els terrenys classificats pel planejament anterior com a sòl urbà (UA-Camí del Bac) situats al carrer del Cadí número 34 del casc 
antic de Bellver. Limita a ponent amb el carrer Cadí i a nord pel sistema d'espais lliures (clau VP). Localització al plànol O.3.3.2

Cedir i urbanitzar el sòl per a sistema d’espais lliures a partir de l’antiga UA-Camí del Bac prevista al planejament anterior i no desenvolupada.

175,00
0,00

clau 11, Zona de casc antic 158,00
0,00

90,09
0,95

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00
0,00

333,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 158,00

175,00

3

100%

52,6%
0,0%
0,0%
0,0%
52,6%

47,4%
0,0%

47,4%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

La zonificació que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest PAU te caràcter vinculant. Els paràmetres de densitat màxima d’habitatges 
per hectàrea, nombre màxim d’habitatges i edificabilitat màximas’estableixen com a orientatius atès aquests valors seran els resultants 
d’aplicar els paràmetres urbanístics de les diferents qualificacions urbanístiques assignades.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes establerts pel POUM. No s’escau la cessió de sòl amb aprofitament, ja que el polígon 
d’actuació urbanística no te per objecte alguna de les finalitats a què fa referència l’article 70.2a del TRLU.  L’Administració actuant no 
participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

0,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PAU-BEL-1
_Sòl urbà no consolidat

Bellver de Cerdanya 04Camí del Bac
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PAU-BEL-2
_Sòl urbà no consolidat

Bellver de Cerdanya 05

13.316,00Superfície total m2

16,52

0,34

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Carrer d'Urgell
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Comprèn els terrenys situats a ponent del nucli de Bellver (Barri del Castell). El sector limita al nord amb equipament, a l'est amb el carrer 
d'Urgell, pel sud  amb el carrer de la Font dels Cucs i a l'oest amb el sòl no urbanitzable. Localització al plànol O.3.3.

Àmbit procedent d’una unitat d’actuació no desenvolupada (UA2) que te per objecte la cessió i urbanització de vialitat i espais lliures 
estructurants.

4.372,00
3.139,00

clau 22, Zona de nova ordenació ceretana 4.522,00
0,00

16,52
0,34

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

1.283,00
0,00

13.316,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 4.522,00

8.794,00

22

100%

32,8%
23,6%
9,6%
0,0%
66,0%

34,0%
0,0%

34,0%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

La zonificació que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest PAU te caràcter vinculant. Els paràmetres de densitat màxima d’habitatges 
per hectàrea, nombre màxim d’habitatges i edificabilitat màxima s’estableixen com a orientatius atès aquests valors seran els resultants 
d’aplicar els paràmetres urbanístics de les diferents qualificacions urbanístiques assignades.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del tercer sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes establerts pel POUM. Els propietaris inclosos dins d’aquest sector han de cedir 
gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’Administració actuant no participarà 
en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

0,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PAU-BEL-2
_Sòl urbà no consolidat

Bellver de Cerdanya 05Carrer d'Urgell
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PAU-BEL-3
_Sòl urbà no consolidat

Bellver de Cerdanya 06

4.217,00Superfície total m2

71,14

1,06

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Aparcament Zulueta-Rufastes
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El sector limita al nord amb la part posterior de les edificacions de la plaça de Sant Roc, a l'est amb el teixit urbà del carrer Rufastes, pel sud  
amb el carrer Zulueta i a l'oest amb les edificacions amb façana al carrer Sant Antoni. Localització al plànol O.3.3.4.

Àmbit procedent d’una unitat d’actuació no desenvolupada (UA3) que te per objecte l’obertura d'un vial fins al carrer Francesc Macià i obtenir 
una important reserva de sòl per a aparcament públic.

0,00
1.986,00

clau 12-1, Zona d'edificació en alineació a vial (PAU-BEL-3) 2.231,00
0,00

71,14
1,06

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00
0,00

4.217,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 2.231,00

1.986,00

30

100%

0,0%
47,1%
0,0%
0,0%
47,1%

52,9%
0,0%

52,9%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

La zonificació que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest PAU te caràcter vinculant. Els paràmetres de densitat màxima d’habitatges 
per hectàrea, nombre màxim d’habitatges i edificabilitat màxima s’estableixen com a orientatius atès aquests valors seran els resultants 
d’aplicar els paràmetres urbanístics de les diferents qualificacions urbanístiques assignades.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes establerts pel POUM. Els propietaris inclosos dins d’aquest sector han de cedir 
gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.  L’Administració actuant no 
participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

0,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PAU-BEL-3
_Sòl urbà no consolidat

Bellver de Cerdanya 06Aparcament Zulueta-Rufastes
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PMU-BEL-1
_Sòl urbà no consolidat

Pla de Codina 07

55.000,00Superfície total m2

0,00

0,47

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Pla de Codina
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Comprèn els terrenys situats al nord del polígon industrial de Pla de Codina i classificats com a sòl urbà pel planejament anterior dins d’UA 
que no han estat desenvolupats. El sector limita pel nord, est i oest amb el sòl no urbanitzable, i pel sud amb el polígon industrial de Pla de 
Codina. Localització al plànol O.3.3.6

Completar el teixit amb edificacions destinades a activitat terciària i de serveis. 
Urbanitzar la vialitat corresponent. 
Obtenir reserves d'espais lliures i equipaments.

5.500,00
4.100,00

TER, Desenvolupament activitat terciària i serveis 42.650,00
0,00

0,00
0,47

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

2.750,00
0,00

55.000,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 42.650,00

12.350,00

0

100%

10,0%
7,5%
5,0%
0,0%
22,5%

77,5%
0,0%

77,5%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

Intensitat màxima d'usos:

-  Usos específics: 60%
- Usos compatibles: 40%
El planejament derivat podrà ajustar els percentatges de sòl atribuïts pel POUM entre el sòl de sistema d'espais lliures, el d'equipaments i el 
de sistema viari, tot respectant els elements grafiats com a vinculants (vials perimetrals), sempre i quan no es disminueixi el percentatge de 
sòl públic mínim fixat.
Aquest sector haurà de realitzar una proposta que contempli l'adequació de la connexió amb la N-260 per  a una millora de la seguretat vial 
d’acord amb les prescripcions de l’organisme responsable de la infraestructura viària.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes d'acord amb els percentatges mínims establerts pel POUM. El percentatge mínim de 
reserva de sistema local viari és orientatiu  atès ha de respondre a les necessitats de l’ordenació.  Els propietaris inclosos dins d’aquest 
sector han de cedir gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’Administració 
actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats. Aquest 
sector ha de participar, com a càrrega externa, en els costos de l'adequació de la connexió amb la N-260.

Terciari i serveisÚs global:

0,00 0,0%

%

0,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PMU-BEL-1
_Sòl urbà no consolidat

Pla de Codina 07Pla de Codina
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PPU-BEL-1
_Sòl urbanitzable delimitat

Bellver de Cerdanya 08

49.634,00Superfície total m2

20,35

0,36

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Bellver-Riu de Santa Maria
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Sector discontinu amb àmbits situats als nuclis de Bellver i de Riu de Santa Maria. Comprèn per un costat els terrenys situats al nord de 
l'Avinguda de la Cerdanya en el Pla de Talló i al sud del Pla de Tomet al nucli de Bellver,  i per l'altre els terrenys situats a l'oest del nucli de 
Riu de Santa Maria. Localització al plànol O.3.3.

Ordenar els sòls d’extensió previstos al planejament anterior completant els teixits existents.
Obtenir una important reserva d’equipaments per a garantir el canvi d’orientació del camp de futbol municipal.
Resoldre la transició entre el teixit urbà i l'entorn natural.
Garantir la continuitat del sistema d'espais lliures amb el sòl no urbanitzable.

7.445,00
10.428,00

R1, Desenvolupament residencial baixa densitat 11.595,00
R2, Desenvolupament residencial tipologia ceretana 10.239,00

20,35
0,36

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

9.927,00
0,00

49.634,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 21.834,00

27.800,00

101

100%

15,0%
21,0%
20,0%
0,0%
56,0%

23,4%
20,6%

44,0%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

Es considera vinculant la ubicació de l'equipament en l'àmbit de Riu de Santa Maria , dels espais lliures en continuitat amb el sòl no 
urbanitzable, així com els traçats dels vials de vora.
L'ús global del sector és habitatge (100%). El desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública el sòl corresponent al 30 per cent del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de nova implantació, destinats a la venda, al 
lloguer o a altres formes de cessió d'ús.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del tercer sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes d'acord amb els percentatges mínims establerts pel POUM. El percentatge mínim de 
reserva de sistema local viari és orientatiu  atès ha de respondre a les necessitats de l’ordenació. Els propietaris inclosos dins d’aquest sector 
han de cedir gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector.  L’Administració actuant 
no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats. 
El desenvolupament del sector ha de garantir les connexions amb les infraestructures exteriors i assumirà els costos de la connexió viària 
entre els dos àmbits discontinus mitjançant el camí de Talló, optimitzant la superfície a urbanitzar en funcio dels condicionants de l'entorn.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

30,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PPU-BEL-1
_Sòl urbanitzable delimitat

Bellver de Cerdanya 08Bellver-Riu de Santa Maria
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PPU-BEL-2
_Sòl urbanitzable delimitat

Bellver de Cerdanya 09

11.876,00Superfície total m2

21,05

0,36

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Monterròs
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Àmbit situat al sud del carrer de Monterròs en la part oest del nucli de Bellver. Localització al plànol O.3.3.2.

Completar el teixit residencial. 
Obtenir la cessió i urbanizació dels espais lliures i equipaments per a completar la protecció de la vessant nord del Parc de Monterròs.

6.405,00
605,00

R2, Desenvolupament residencial tipologia ceretana 4.290,00
0,00

21,05
0,36

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

576,00
0,00

11.876,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 4.290,00

7.586,00

25

100%

53,9%
5,1%
4,9%
0,0%
63,9%

36,1%
0,0%

36,1%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

Es considera vinculant la ubicació dels espais lliures en continuitat amb el Parc de Monterròs.
L'ús global del sector és habitatge (100%). 
El desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent al 30 per cent 
del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de nova implantació, destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de cessió d'ús.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes d'acord amb els percentatges mínims establerts pel POUM. El percentatge mínim de 
reserva de sistema local viari és orientatiu  atès ha de respondre a les necessitats de l’ordenació.  Els propietaris inclosos dins d’aquest 
sector han de cedir gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’Administració 
actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.
El desenvolupament del sector ha de garantir les connexions amb les infraestructures exteriors i assumirà els costos de la connexió viària 
necessària optimitzant la superfície a urbanitzar en funcio dels condicionants de l'entorn.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

30,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PPU-BEL-2
_Sòl urbanitzable delimitat

Bellver de Cerdanya 09Monterròs
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SUND-BEL-1
_Sòl urbanitzable no delimitat

Bellver de Cerdanya 10

31.468,00Superfície total m2

20,34

0,33

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Pla de Tomet
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Comprèn els terrenys situats al sud-est del nucli  limitant amb els sectors de sòl urbanitzable PPU-BEL-1 i  SUND-BEL-2. Localització al 
plànol O.3.3.5.

Delimitar una reserva de sòl urbanitzable en continuitat amb el teixit existent que complementi l'oferta tipològica existent al sud del nucli.
Preveure una ordenació que garanteixi la continuïtat en el sistema d'espais lliures i la seva connexió amb el sòl no urbanitzable.
Urbanitzar el camí de Talló com un vial que defineixi un límit clar del creixement urbà.

7.867,00
6.927,00

R1, Desenvolupament residencial baixa densitat 15.100,00
0,00

20,34
0,33

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

1.574,00
0,00

31.468,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 15.100,00

16.368,00

64

100%

25,0%
22,0%
5,0%
0,0%
52,0%

48,0%
0,0%

48,0%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

L'àmbit delimitat correspon a la magnitud màxima de l'actuació urbanística.  El desenvolupament del sector ha de garantir les connexions 
amb les infraestructures exteriors.
 La seva delimitació no es realitzarà fins que el desenvolupament del conjunt de les actuacions previstes pel POUM, a través dels diferents 
polígons i sectors.
L'ús global del sector és habitatge (100%). 
El desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent al 30 per cent 
del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de nova implantació, destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de cessió d'ús.

Programació:7,

El règim urbanístic dels terrenys, mentre no es procedeixi a la seva transformació, s'ajustarà al definit per a la zona de sòl de protecció 
preventiva (clau 91).

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes d'acord amb els percentatges mínims totals  establerts pel POUM. Els percentatges 
parcials de reserva de sistemes són orientatius  atès ha de respondre a les necessitats de l’ordenació. Cessió obligatòria i gratuïta del 
percentatge d'aprofitament urbanístic que en el seu moment determini la legislació urbanística vigent, mínim 15%.  L’Administració actuant no 
participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

30,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

SUND-BEL-1
_Sòl urbanitzable no delimitat

Bellver de Cerdanya 10Pla de Tomet
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SUND-BEL-2
_Sòl urbanitzable no delimitat

Bellver de Cerdanya 11

24.292,00Superfície total m2

20,58

0,33

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Creu de Talló
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Sector situat al sud del nucli delimitat pel camí de Vilella i per la carretera de Talló. Localització al plànol O.3.3.3.

Reservar sòl per a garantir el creixement de la població al sud del nucli de Bellver, delimitat a partir de l'àmbit del PP-1 previst al planejament 
anterior i que no ha estat desenvolupat.

6.073,00
4.074,00

R1, Desenvolupament residencial baixa densitat 11.715,00
0,00

20,58
0,33

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

2.430,00
0,00

24.292,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 11.715,00

12.577,00

50

100%

25,0%
16,8%
10,0%
0,0%
51,8%

48,2%
0,0%

48,2%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

L'àmbit delimitat correspon a la magnitud màxima de l'actuació urbanística.  El desenvolupament del sector ha de garantir les connexions 
amb les infraestructures exteriors.
La seva delimitació no es realitzarà fins que el desenvolupament del conjunt de les actuacions previstes pel POUM, a través dels diferents 
polígons i sectors.
Aquest sector està ubicat en un punt sensible paisatgísticament i el seu desenvolupament ha de garantir la separació urbana existent entre 
Bellver i Talló d’acord amb l’establert en l’article 3.17 del PTPAPiA, mitjançant la regulació obligatòria de la ubicació dels espais lliures al sud 
del sector, de manera que la ubicació de les noves edificacions no redueixin la distància d’obertura existent.
L'ús global del sector és habitatge (100%).
El desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent al 30 per cent 
del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de nova implantació, destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de cessió d'ús.

Programació:7,

El règim urbanístic dels terrenys, mentre no es procedeixi a la seva transformació, s'ajustarà al definit per a la zona de sòl de protecció 
preventiva (clau 91).

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes d'acord amb els percentatges mínims establerts pel POUM.  El percentatge mínim de 
reserva de sistema local viari és orientatiu  atès ha de respondre a les necessitats de l’ordenació. Cessió obligatòria i gratuïta del percentatge 
d'aprofitament urbanístic que en el seu moment determini la legislació urbanística vigent, mínim 15%. L’Administració actuant no participarà 
en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

30,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

SUND-BEL-2
_Sòl urbanitzable no delimitat

Bellver de Cerdanya 11Creu de Talló
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Bor

PAU-BOR-1
PAU-BOR-2

PMU-BOR-1

SECTORS:
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PAU-BOR-1
_Sòl urbà no consolidat

Bor 12

7.222,00Superfície total m2

33,23

0,68

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Carrer del Serrat I
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Comprèn els terrenys classificats pel planejament anterior com a sòl urbà situats al carrer del Serrat, a la banda de ponent del nucli de Bor.  
Localització al plànol O.3.4.1.

Cedir a l’Ajuntament i urbanitzar sòl per a sistemes d’espais lliures i xarxa viaria.

1.016,00
1.293,00

clau 22, Zona de nova ordenació ceretana 4.913,00
0,00

33,23
0,68

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00
0,00

7.222,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 4.913,00

2.309,00

24

100%

14,1%
17,9%
0,0%
0,0%
32,0%

68,0%
0,0%

68,0%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

La zonificació que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest PAU te caràcter vinculant. Els paràmetres de densitat màxima d’habitatges 
per hectàrea, nombre màxim d’habitatges i edificabilitat màxima s’estableixen com a orientatius atès aquests valors seran els resultants 
d’aplicar els paràmetres urbanístics de les diferents qualificacions urbanístiques assignades.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes establerts pel POUM. No s’escau la cessió de sòl amb aprofitament, ja que el polígon 
d’actuació urbanística no te per objecte alguna de les finalitats a què fa referència l’article 70.2a del TRLU.  L’Administració actuant no 
participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

0,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PAU-BOR-1
_Sòl urbà no consolidat

Bor 12Carrer del Serrat I
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PAU-BOR-1

_Sòl urbà no consolidat

12

L’àmbit ocupa terrenys inundables per a avingudes associades a 500 anys de període de retorn i que es consideren Zona inundable d’acord amb l’article 

14 del RDPH (modificat pel RD 638/2016, de 9 de desembre). 

Amb l'objecte de garantir la seguretat de les persones i bens, de conformitat amb el previst en l'article 11.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, se 

estableixen les limitacions en els usos del sòl en la zona inundable recollits a l'article 14bis del "Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se 

modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación 

Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales 

ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales".

Aquest sector haurà de ser compatible amb el punt 5è del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. En aquest sentit, aquest sector haurà de tenir en consideració els riscos de 

inundabilitat i/o riscos hidrogeomorfològics que es puguin derivar de la llera amb què limita o queda dins el seu àmbit.

Carrer del Serrat I
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5.426,00Superfície total m2

25,80

0,52

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Carrer del Serrat II
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Comprèn els terrenys classificats pel planejament anterior com a sòl urbà situats al carrer del Serrat, a la banda sud-oest del nucli de Bor. 
Localització al plànol O.3.4.1.

Cedir a l’Ajuntament i urbanitzar sòl per a sistemes d’espais lliures i xarxa viaria.

1.200,00
1.426,00

clau 22, Zona de nova ordenació ceretana 2.800,00
0,00

25,80
0,52

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00
0,00

5.426,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 2.800,00

2.626,00

14

100%

22,1%
26,3%
0,0%
0,0%
48,4%

51,6%
0,0%

51,6%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

La zonificació que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest PAU te caràcter vinculant. Els paràmetres de densitat màxima d’habitatges 
per hectàrea, nombre màxim d’habitatges i edificabilitat màxima s’estableixen com a orientatius atès aquests valors seran els resultants 
d’aplicar els paràmetres urbanístics de les diferents qualificacions urbanístiques assignades.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes establerts pel POUM.  No s’escau la cessió de sòl amb aprofitament, ja que el polígon 
d’actuació urbanística no te per objecte alguna de les finalitats a què fa referència l’article 70.2a del TRLU. L’Administració actuant no 
participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

0,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PAU-BOR-2
_Sòl urbà no consolidat

Bor 13Carrer del Serrat II
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L’àmbit ocupa terrenys inundables per a avingudes associades a 500 anys de període de retorn i que es consideren Zona inundable d’acord amb l’article 

14 del RDPH (modificat pel RD 638/2016, de 9 de desembre). 

Amb l'objecte de garantir la seguretat de les persones i bens, de conformitat amb el previst en l'article 11.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, se 

estableixen les limitacions en els usos del sòl en la zona inundable recollits a l'article 14bis del "Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se 

modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación 

Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales 

ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales".

Aquest sector haurà de ser compatible amb el punt 5è del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. En aquest sentit, aquest sector haurà de tenir en consideració els riscos de 

inundabilitat i/o riscos hidrogeomorfològics que es puguin derivar de la llera amb què limita o queda dins el seu àmbit.

Carrer del Serrat II
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9.916,00Superfície total m2

27,23

0,46

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

La Fou
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Àmbit situat al nord del nucli de Bor, a l’àmbit de la Fou. Localització al plànol O.3.4.1.

Completar la trama urbana, garantir la vialitat de unió del carrer de la Farga amb el carrer dels Horts i la cessió dels espais lliures.

3.445,00

1.871,00

R2, Desenvolupament residencial tipologia ceretana 4.600,00

0,00

27,23

0,46

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00

0,00

9.916,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 4.600,00

5.316,00

27

100%

34,7%

18,9%

0,0%

0,0%

53,6%

46,4%

0,0%

46,4%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

El criteri prevalent és la integració morfològica i paisatgística en el nucli existent. L'àmbit s'ordenarà en continuïtat amb la trama del poble i 
resoldrà la transició entre el teixit urbà i l'entorn natural. 
El desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent al 30 per cent del 
sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de nova implantació, destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de cessió d'ús.
L'ús global del sector és habitatge (100%).
En relació al vial requereix autorització expressa i prèvia de l’organisme de conca (CHE), seguint l’establert a l’article 126ter del RDPH.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del tercer sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes d'acord amb els percentatges mínims establerts pel POUM. El percentatge mínim de 
reserva de sistema local viari és orientatiu  atès ha de respondre a les necessitats de l’ordenació. Els propietaris inclosos dins d’aquest sector 
han de cedir gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector.  L’Administració actuant 
no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.
El sector ha de participar, com a càrrega externa, en la construcció del vial i el pont per sobre del Torrent de la Fou de Bor d'acord amb les 
determinacions dels organismes competents en matèria hidràulica.
El projecte d’urbanització haurà de justificar que les obres d'urbanització de l'àmbit no modifiquen substancialment les condicions 
d’inundabilitat ni suposen una afectació a tercers. El projecte d'urbanització es remetrà per informe a l’Agència Catalana de l’Aigua. El vial 
previst com a càrrega externa de l'àmbit haurà de situar-se a cota no inundable.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

30,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PMU-BOR-1

_Sòl urbà no consolidat

Bor 14La Fou
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L’àmbit ocupa terrenys inundables per a avingudes associades a 500 anys de període de retorn i que es consideren Zona inundable d’acord amb l’article 

14 del RDPH (modificat pel RD 638/2016, de 9 de desembre). 

Amb l'objecte de garantir la seguretat de les persones i bens, de conformitat amb el previst en l'article 11.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, se 

estableixen les limitacions en els usos del sòl en la zona inundable recollits a l'article 14bis del "Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se 

modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación 

Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales 

ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales".

Aquest sector haurà de ser compatible amb el punt 5è del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. En aquest sentit, aquest sector haurà de tenir en consideració els riscos de 

inundabilitat i/o riscos hidrogeomorfològics que es puguin derivar de la llera amb què limita o queda dins el seu àmbit.

La Fou
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PAU-COR-1

SECTORS:
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5.812,00Superfície total m2

20,65

0,45

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Sant Policarp
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Comprèn els terrenys classificats pel planejament anterior com a sòl urbà situats a la part nord del nucli de Cortàs. El sector limita 
majoritàriament amb el sòl no urbanitzable, pel  sud i l'est amb el teixit consolidat del nucli de Cortàs. Localització al plànol O.3.5.

Garantir la cessió i urbanització de sòl per a vialitat.
Obtenir la reserva de sòl d'espais lliures en l'entorn de l'església de Sant Policarp així com de l'equipament en continuitat amb el cementiri.

1.662,00
1.390,00

clau 22, Zona de nova ordenació ceretana 2.643,00
0,00

20,65
0,45

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

117,00
0,00

5.812,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 2.643,00

3.169,00

12

100%

28,6%
23,9%
2,0%
0,0%
54,5%

45,5%
0,0%

45,5%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

La zonificació que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest PAU te caràcter vinculant. Els paràmetres de densitat màxima d’habitatges 
per hectàrea, nombre màxim d’habitatges i edificabilitat màxima’estableixen com a orientatius atès aquests valors seran els resultants 
d’aplicar els paràmetres urbanístics de les diferents qualificacions urbanístiques assignades. El PAU vetllarà per la correcta integració 
paisatgística de les noves edificacions, sobretot en els punts més elevats i propers a elements patrimonials reconeguts.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes establerts pel POUM. Els propietaris inclosos dins d’aquest sector han de cedir 
gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’Administració actuant no participarà 
en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

0,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PAU-COR-1
_Sòl urbà no consolidat

Cortàs 15Sant Policarp
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Éller

PAU-ELL-1

SECTORS:
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1.948,00Superfície total m2

35,93

0,77

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Llaudó
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Comprèn els terrenys classificats pel planejament anterior com a sòl urbà situats al nord-oest del nucli d'Éller. Antecedents:  Modificació de 
les Normes subsidiàries del planejament a l'àmbit de ponent del nucli d'Éller (2002 / 004773 / L). Localització al plànol O.3.6.

Àmbit procedent d’una unitat d’actuació no desenvolupada (UA-A) .
Cedir i urbanitzar sòl per a completar la xarxa viaria estructurant. Possibilitar l’obertura del vial complert fins el carrer de la Font d’Éller.

0,00
455,00

clau 21, Zona d'ordenació tradicional ceretana 887,00
clau 22, Zona de nova ordenació ceretana 606,00

35,93
0,77

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00
0,00

1.948,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 1.493,00

455,00

7

100%

0,0%
23,4%
0,0%
0,0%
23,4%

45,5%
31,1%

76,6%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

La zonificació que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest PAU te caràcter vinculant. Els paràmetres de densitat màxima d’habitatges 
per hectàrea, nombre màxim d’habitatges i edificabilitat màxima s’estableixen com a orientatius atès aquests valors seran els resultants 
d’aplicar els paràmetres urbanístics de les diferents qualificacions urbanístiques assignades.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes establerts pel POUM. Els propietaris inclosos dins d’aquest sector han de cedir 
gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.  L’Administració actuant no 
participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

0,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PAU-ELL-1
_Sòl urbà no consolidat

Éller 16Llaudó
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La Farga Vella

PAU-FAV-1

SECTORS:
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6.024,00Superfície total m2

0,00

0,36

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Farga Vella
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Comprèn els terrenys del nucli industrial de Farga Vella situat a llevant de Bellver, classificats pel planejament anterior com a sòl urbà (UA-
Farga vella).

Portar a terme la cessió i urbanització dels terrenys qualificats de sistemes.  
Es preveu el desenvolupament del sòl d’acord amb el previst al planejament general i derivat anterior.

428,00
1.974,00

clau 51a, Zona industrial Intensitat I 3.622,00
0,00

0,00
0,36

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00
0,00

6.024,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 3.622,00

2.402,00

0

100%

7,1%
32,8%
0,0%
0,0%
39,9%

60,1%
0,0%

60,1%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

La zonificació que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest PAU te caràcter vinculant. El paràmetre d'edificabilitat màxima s’estableix 
com a orientatiu atès aquest valor serà el resultant d’aplicar els paràmetres urbanístics de la qualificació urbanística assignada. Aquest àmbit 
és industrial sens prejudici de reconèixer els habitatges existents legalment implantats en l’àmbit.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes establerts pel POUM.  Els propietaris inclosos dins d’aquest sector han de cedir 
gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’Administració actuant no participarà 
en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.
Aquest sector participarà en les despeses de urbanització per a resoldre l'accés a l'àmbit des del vial general.
El projecte d’urbanització haurà de justificar que les obres d'urbanització de l'àmbit no modifiquen substancialment les condicions 
d’inundabilitat ni suposen una afectació a tercers. El projecte d'urbanització es remetrà per informe a l’Agència Catalana de l’Aigua. El vial 
previst haurà de situar-se a cota no inundable.

IndustrialÚs global:

0,00 0,0%

%

0,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PAU-FAV-1
_Sòl urbà no consolidat

La Farga Vella 17Farga Vella
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_Sòl urbà no consolidat

17

L’àmbit ocupa terrenys inundables per a avingudes associades a 500 anys de període de retorn i que es consideren Zona inundable d’acord amb l’article 

14 del RDPH (modificat pel RD 638/2016, de 9 de desembre). 

Amb l'objecte de garantir la seguretat de les persones i bens, de conformitat amb el previst en l'article 11.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, se 

estableixen les limitacions en els usos del sòl en la zona inundable recollits a l'article 14bis del "Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se 

modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación 

Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales 

ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales".

Aquest sector haurà de ser compatible amb el punt 5è del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. En aquest sentit, aquest sector haurà de tenir en consideració els riscos de 

inundabilitat i/o riscos hidrogeomorfològics que es puguin derivar de la llera amb què limita o queda dins el seu àmbit.

Farga Vella
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Nas

PAU-NAS-1

SECTORS:
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Nas 18

16.375,00Superfície total m2

18,32

0,40

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Mirador de Nas
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Comprèn els terrenys situats a llevant del nucli de Nas  classificats pel planejament anterior com a sòl urbà (UA)
 El sector limita pel sud i l'est amb el sòl no urbanitzable, pel  nord i oest amb el teixit consolidat del nucli de Nas.  Localització al plànol O.3.8.

Es delimita aquest PAU per a garantir els objectius fixats pel planejament anterior: la urbanització de sòl per a vialitat i espais lliures.

3.250,00
3.135,00

clau 22, Zona de nova ordenació ceretana 6.476,00
clau 71, Zona de verd privat 3.514,00

18,32
0,40

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00
0,00

16.375,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 9.990,00

6.385,00

30

100%

19,8%
19,1%
0,0%
0,0%
39,0%

39,5%
21,5%

61,0%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

La zonificació que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest PAU te caràcter vinculant. Els paràmetres de densitat màxima d’habitatges 
per hectàrea, nombre màxim d’habitatges i edificabilitat màxima s’estableixen com a orientatius atès aquests valors seran els resultants 
d’aplicar els paràmetres urbanístics de les diferents qualificacions urbanístiques assignades. L'edificació se situarà al perímetre nord de 
l’àmbit en els sòls de la zona alta i caldrà vetllar per l’adequada integració paisatgística de l’actuació vers el territori.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Reparcel.lació aprovada definitivament en data 20 de maig de 2009. No s’escau la cessió de sòl amb aprofitament, ja que el polígon 
d’actuació urbanística no te per objecte alguna de les finalitats a què fa referència l’article 70.2a del TRLU.  L’Administració actuant no 
participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

0,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PAU-NAS-1
_Sòl urbà no consolidat

Nas 18Mirador de Nas
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Nèfol

PMU-NEF-1

SECTORS:
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Nèfol 19

5.021,00Superfície total m2

13,94

0,29

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Costa de Nèfol
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Comprèn els terrenys situats al nord del nucli de Nèfol. Localització al plànol O.3.9.

Completar el teixit.
Obtenir sòl per a millorar la vialitat.

622,00
529,00

R1, Desenvolupament residencial baixa densitat 3.870,00
0,00

13,94
0,29

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00
0,00

5.021,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 3.870,00

1.151,00

7

100%

12,4%
10,5%
0,0%
0,0%
22,9%

77,1%
0,0%

77,1%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

El criteri prevalent és la integració morfològica i paisatgística en el nucli existent. L'àmbit s'ordenarà en continuïtat amb la trama del poble i 
resoldrà la transició entre el teixit urbà i l'entorn natural. El desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública el sòl corresponent al 30 per cent del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de nova implantació, destinats a la 
venda, al lloguer o a altres formes de cessió d'ús.
L'ús global del sector és habitatge (100%). 

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes d'acord amb els percentatges mínims establerts pel POUM. El percentatge mínim de 
reserva de sistema local viari és orientatiu  atès ha de respondre a les necessitats de l’ordenació.  Els propietaris inclosos dins d’aquest 
sector han de cedir gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector.   L’Administració 
actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

30,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PMU-NEF-1
_Sòl urbà no consolidat

Nèfol 19Costa de Nèfol
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Olià

PAU-OLI-1

SECTORS:
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Olià 20

3.982,00Superfície total m2

22,60

0,46

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

L'Estudi
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Comprèn els terrenys situats a la part nord-oest del nucli d'Olià classificats pel planejament anterior com a sòl urbà. Antecedents: Modificació 
de les Normes subsidiàries del planejament consistent en l'ampliació del sòl urbà a la zona Nord del nucli d'Olià (AD 5/02/2003). El sector 
limita al nord i a l'oest amb el sòl no urbanitzable, pel sud i est limita amb el teixit urbà. Localització al plànol O.3.10.

Àmbit procedent d’una unitat d’actuació no desenvolupada (UA-Costat nord d'Olià).
Sector de millora en l'ordenació del nucli que pretén traslladar el sòl classificat de sòl urbà pel planejament vigent al nord oest, ubicat en un 
lloc inadequat des del punt de vista de l’accessibilitat, les pendents i l’impacte paisatgístic.
El desenvolupament ha de garantir la cessió de l’estructura viària necessària per a millorar la mobilitat del nucli i obtenir les cessions d'espais 
lliures en l'entorn dels equipaments.

1.198,00
947,00

clau 22, Zona de nova ordenació ceretana 1.837,00
0,00

22,60

0,46

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00
0,00

3.982,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 1.837,00

2.145,00

9

100%

30,1%
23,8%
0,0%
0,0%
53,9%

46,1%
0,0%

46,1%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

La zonificació que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest PAU te caràcter vinculant. Els paràmetres de densitat màxima d’habitatges 
per hectàrea, nombre màxim d’habitatges i edificabilitat màxima s’estableixen com a orientatius atès aquests valors seran els resultants 
d’aplicar els paràmetres urbanístics de les diferents qualificacions urbanístiques assignades.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes establerts pel POUM. Els propietaris inclosos dins d’aquest sector han de cedir 
gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.  L’Administració actuant no 
participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats. Aquest sector 
participarà en les despeses de urbanització de la connexió del carrer de l'Estudi fins el carrer de la Borda.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

0,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PAU-OLI-1

_Sòl urbà no consolidat

Olià 20L'Estudi
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Ordèn

PAU-ORD-1
PAU-ORD-2

PAU-ORD-3
PAU-ORD-4

SECTORS:
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PAU-ORD-1
_Sòl urbà no consolidat

Ordèn 21

3.328,00Superfície total m2

30,05

0,63

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Tossalet del Pla
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Comprèn els terrenys  situats a la part sud del nucli d'Ordèn, classificats pel planejament anterior com a sòl urbà.
El sector limita al sud i sud-oest amb el sòl no urbanitzable, i la resta amb teixit consolidat del nucli. Localització al plànol O.3.11.

Garantir la cessió i urbanització de sòl per a vialitat estructurant.
Obtenir les cessions d'espais lliures.

646,00
602,00

clau 22, Zona de nova ordenació ceretana 2.080,00
0,00

30,05
0,63

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00
0,00

3.328,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 2.080,00

1.248,00

10

100%

19,4%
18,1%
0,0%
0,0%
37,5%

62,5%
0,0%

62,5%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

La zonificació que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest PAU te caràcter vinculant. Els paràmetres de densitat màxima d’habitatges 
per hectàrea, nombre màxim d’habitatges i edificabilitat màxima  s’estableixen com a orientatius atès aquests valors seran els resultants 
d’aplicar els paràmetres urbanístics de les diferents qualificacions urbanístiques assignades.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes establerts pel POUM. Els propietaris inclosos dins d’aquest sector han de cedir 
gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’Administració actuant no participarà 
en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

0,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PAU-ORD-1
_Sòl urbà no consolidat

Ordèn 21Tossalet del Pla
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PAU-ORD-2

_Sòl urbà no consolidat

Ordèn 22

8.306,00Superfície total m2

27,69

0,57

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

La Corona
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Comprèn els terrenys situats a llevant del nucli d'Ordèn, classificats pel planejament anterior com a sòl urbà.

El sector limita majoritàriament amb el sòl no urbanitzable, llevat per ponent que limita amb teixit consolidat de l'extensió del nucli. Localització 

al plànol O.3.11.

Cedir i urbanitzar sòl per a sistema d’espais lliures i xarxa viaria estructurant. 

Ordenar el teixit urbà amb habitatge de tipologia ceretana.

1.161,00

2.413,00

clau 21, Zona d'ordenació tradicional ceretana 538,00

clau 22, Zona de nova ordenació ceretana 4.194,00

27,69

0,57

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00

0,00

8.306,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 4.732,00

3.574,00

23

100%

14,0%

29,1%

0,0%

0,0%

43,0%

6,5%

50,5%

57,0%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

La zonificació que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest PAU te caràcter vinculant. Els paràmetres de densitat màxima d’habitatges 

per hectàrea, nombre màxim d’habitatges i edificabilitat màxima s’estableixen com a orientatius atès aquests valors seran els resultants 

d’aplicar els paràmetres urbanístics de les diferents qualificacions urbanístiques assignades.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes establerts pel POUM. Els propietaris inclosos dins d’aquest sector han de cedir 

gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.   L’Administració actuant no 

participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

0,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PAU-ORD-2

_Sòl urbà no consolidat

Ordèn 22La Corona
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PAU-ORD-3
_Sòl urbà no consolidat

Ordèn 23

1.325,00Superfície total m2

15,09

0,31

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Plaça de Santa Maria
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Comprèn els terrenys situats a ponent del nucli d'Ordèn, classificats pel planejament anterior com a sòl urbà.
El sector limita al'oest i al sud amb el sòl no urbanitzable, i la resta amb teixit consolidat del nucli. Localització al plànol O.3.11.

Garantir la urbanització de sòl per a vialitat estructurant.
Obtenir les cessions d'espais lliures en l'entorn dels equipaments.

675,00
245,00

clau 21, Zona d'ordenació tradicional ceretana 405,00
0,00

15,09
0,31

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00
0,00

1.325,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 405,00

920,00

2

100%

50,9%
18,5%
0,0%
0,0%
69,4%

30,6%
0,0%

30,6%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

La zonificació que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest PAU te caràcter vinculant. Els paràmetres de densitat màxima d’habitatges 
per hectàrea, nombre màxim d’habitatges i edificabilitat màxima s’estableixen com a orientatius atès aquests valors seran els resultants 
d’aplicar els paràmetres urbanístics de les diferents qualificacions urbanístiques assignades.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes establerts pel POUM.  Els propietaris inclosos dins d’aquest sector han de cedir 
gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.  L’Administració actuant no 
participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

0,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PAU-ORD-3
_Sòl urbà no consolidat

Ordèn 23Plaça de Santa Maria
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PAU-ORD-4
_Sòl urbà no consolidat

Ordèn 24

9.215,00Superfície total m2

9,77

0,20

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Carretera
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Comprèn els terrenys de sòl urbà no desenvolupat pel planejament anterior situats al sud del nucli d'Ordèn. Localització al plànol O.3.11.

Sector de millora en l'ordenació del nucli que pretén substituir el sòl classificat de sòl urbà pel planejament vigent al nord oest, ubicat en un 
lloc inadequat des del punt de vista de l’accessibilitat, les pendents i l’impacte paisatgístic.
El desenvolupament ha de garantir la cessió d'espais lliures i vials.

5.350,00
2.065,00

R2, Desenvolupament residencial tipologia ceretana 1.800,00
0,00

9,77
0,20

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00
0,00

9.215,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 1.800,00

7.415,00

9

100%

58,1%
22,4%
0,0%
0,0%
80,5%

19,5%
0,0%

19,5%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

La zonificació que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest PAU te caràcter vinculant. Els paràmetres de densitat màxima d’habitatges 
per hectàrea, nombre màxim d’habitatges i edificabilitat màxima s’estableixen com a orientatius atès aquests valors seran els resultants 
d’aplicar els paràmetres urbanístics de les diferents qualificacions urbanístiques assignades.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del tercer sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes establerts pel POUM. Els propietaris inclosos dins d’aquest sector han de cedir 
gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’Administració actuant no participarà 
en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

0,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PAU-ORD-4
_Sòl urbà no consolidat

Ordèn 24Carretera
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Pedra

PAU-PED-1

SECTORS:
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PAU-PED-1
_Sòl urbà no consolidat

Pedra 25

4.065,00Superfície total m2

34,44

0,69

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Torrent del Forn
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Comprèn els terrenys situats a la part sud del nucli de Pedra, classificats pel planejament anterior com a sòl urbà. El sector limita 
majoritàriament amb el sòl no urbanitzable, i a nord amb teixit consolidat del nucli (Cal Manxa). Localització al plànol O.3.12.

Àmbit de sòl urbà previst al planejament anterior i no desenvolupat.
Polígon delimitat per a garantir la cessió i urbanització del sòl per a sistema d’espais lliures de tancament al SNU i de la xarxa viaria

375,00
890,00

clau 22, Zona de nova ordenació ceretana 2.800,00
0,00

34,44
0,69

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00
0,00

4.065,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 2.800,00

1.265,00

14

100%

9,2%
21,9%
0,0%
0,0%
31,1%

68,9%
0,0%

68,9%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

La zonificació que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest PAU te caràcter vinculant. Els paràmetres de densitat màxima d’habitatges 
per hectàrea, nombre màxim d’habitatges i edificabilitat màxima s’estableixen com a orientatius atès aquests valors seran els resultants 
d’aplicar els paràmetres urbanístics de les diferents qualificacions urbanístiques assignades.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes establerts pel POUM.  Els propietaris inclosos dins d’aquest sector han de cedir 
gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.  L’Administració actuant no 
participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.
El projecte d’urbanització haurà de justificar que les obres d'urbanització de l'àmbit no modifiquen substancialment les condicions 
d’inundabilitat ni suposen una afectació a tercers. El projecte d'urbanització es remetrà per informe a l’Agència Catalana de l’Aigua. El vial 
previst a l'àmbit haurà de situar-se a cota no inundable.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

0,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PAU-PED-1
_Sòl urbà no consolidat

Pedra 25Torrent del Forn
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PAU-PED-1

_Sòl urbà no consolidat

25

L’àmbit ocupa terrenys inundables per a avingudes associades a 500 anys de període de retorn i que es consideren Zona inundable d’acord amb l’article 

14 del RDPH (modificat pel RD 638/2016, de 9 de desembre). 

Amb l'objecte de garantir la seguretat de les persones i bens, de conformitat amb el previst en l'article 11.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, se 

estableixen les limitacions en els usos del sòl en la zona inundable recollits a l'article 14bis del "Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se 

modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación 

Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales 

ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales".

Aquest sector haurà de ser compatible amb el punt 5è del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. En aquest sentit, aquest sector haurà de tenir en consideració els riscos de 

inundabilitat i/o riscos hidrogeomorfològics que es puguin derivar de la llera amb què limita o queda dins el seu àmbit.

Torrent del Forn
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Pi

PAU-PI-1
PAU-PI-2

PAU-PI-3
PMU-PI-1

SECTORS:
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PAU-PI-1
_Sòl urbà no consolidat

Pi 26

3.556,00Superfície total m2

39,37

0,84

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Carrer Major
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Comprèn els terrenys  situats al carrer Major del nucli de Pi i carrer Santa Eulàlia, classificats pel planejament anterior com a sòl urbà. El 
sector limita per  l'oest amb el sòl no urbanitzable, i la resta amb teixit consolidat del nucli. Localització al plànol O.3.13.1.

Garantir la cessió i urbanització de sòl per a vialitat estructurant.

0,00
572,00

clau 22, Zona de nova ordenació ceretana 2.984,00
0,00

39,37
0,84

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00
0,00

3.556,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 2.984,00

572,00

14

100%

0,0%
16,1%
0,0%
0,0%
16,1%

83,9%
0,0%

83,9%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

La zonificació que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest PAU te caràcter vinculant. Els paràmetres de densitat màxima d’habitatges 
per hectàrea, nombre màxim d’habitatges i edificabilitat màxima s’estableixen com a orientatius atès aquests valors seran els resultants 
d’aplicar els paràmetres urbanístics de les diferents qualificacions urbanístiques assignades.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes establerts pel POUM. Els propietaris inclosos dins d’aquest sector han de cedir 
gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.  L’Administració actuant no 
participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

0,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PAU-PI-1
_Sòl urbà no consolidat

Pi 26Carrer Major
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PAU-PI-2
_Sòl urbà no consolidat

Pi 27

8.248,00Superfície total m2

37,58

0,77

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Camí a Cortariu
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Comprèn els terrenys  situats a la part nord-oest del nucli de Pi, classificats pel planejament anterior com a sòl urbà.
El sector limita majoritàriament amb el sòl no urbanitzable, i a sud-est amb teixit consolidat del nucli. Localització al plànol O.3.13.1.

Sector de millora en l'ordenació del nucli ja que pretén endreçar el sòl classificat de sòl urbà pel planejament vigent. 
El desenvolupament ha de garantir obtenir les cessions d'espais lliures en continuitat amb el verd públic existent.

1.280,00
640,00

clau 21, Zona d'ordenació tradicional ceretana 6.328,00
0,00

37,58
0,77

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00
0,00

8.248,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 6.328,00

1.920,00

31

100%

15,5%
7,8%
0,0%
0,0%
23,3%

76,7%
0,0%

76,7%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

La zonificació que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest PAU te caràcter vinculant. Els paràmetres de densitat màxima d’habitatges 
per hectàrea, nombre màxim d’habitatges i edificabilitat màxima s’estableixen com a orientatius atès aquests valors seran els resultants 
d’aplicar els paràmetres urbanístics de les diferents qualificacions urbanístiques assignades.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes establerts pel POUM. Els propietaris inclosos dins d’aquest sector han de cedir 
gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’Administració actuant no participarà 
en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

0,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PAU-PI-2
_Sòl urbà no consolidat

Pi 27Camí a Cortariu
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PAU-PI-3
_Sòl urbà no consolidat

Pi 28

7.232,00Superfície total m2

33,19

0,68

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

El Pedró
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Comprèn els terrenys  situats a la part nord-oest del nucli de Pi, classificats pel planejament anterior com a sòl urbà.
El sector limita majoritàriament amb el sòl no urbanitzable, i a sud-est amb teixit consolidat del nucli. Localització al plànol O.3.13.1.

Garantir la cessió i urbanització de sòl per a vialitat estructurant i espais lliures.

795,00
1.507,00

clau 22, Zona de nova ordenació ceretana 4.930,00
0,00

33,19
0,68

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00
0,00

7.232,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 4.930,00

2.302,00

24

100%

11,0%
20,8%
0,0%
0,0%
31,8%

68,2%
0,0%

68,2%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

La zonificació que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest PAU te caràcter vinculant. Els paràmetres de densitat màxima d’habitatges 
per hectàrea, nombre màxim d’habitatges i edificabilitat màxima  s’estableixen com a orientatius atès aquests valors seran els resultants 
d’aplicar els paràmetres urbanístics de les diferents qualificacions urbanístiques assignades.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes establerts pel POUM. Els propietaris inclosos dins d’aquest sector han de cedir 
gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.  L’Administració actuant no 
participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

0,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PAU-PI-3
_Sòl urbà no consolidat

Pi 28El Pedró
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PMU-PI-1
_Sòl urbà no consolidat

Pi 29

11.607,00Superfície total m2

33,60

0,67

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Carrer de la Colomina
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Àmbit situat al centre del nucli, al carrer de la Colomina i el carrer de Cortariu. Localització al plànol O.3.13.2.

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 i sòl per equipament comunitari.

1.490,00
1.110,00

R2, Desenvolupament residencial tipologia ceretana 7.800,00
0,00

33,60
0,67

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

1.207,00
0,00

11.607,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 7.800,00

3.807,00

39

100%

12,8%
9,6%
10,4%
0,0%
32,8%

67,2%
0,0%

67,2%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

El criteri prevalent és la integració morfològica i paisatgística en el nucli existent. L'àmbit s'ordenarà en continuïtat amb la trama del poble i 
resoldrà la transició entre el teixit urbà i l'entorn natural. El desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública el sòl corresponent al 30 per cent del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de nova implantació, destinats a la 
venda, al lloguer o a altres formes de cessió d'ús.
L'ús global del sector és habitatge (100%). 

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del tercer sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes d'acord amb els percentatges mínims establerts pel POUM. El percentatge mínim de 
reserva de sistema local viari és orientatiu  atès ha de respondre a les necessitats de l’ordenació. Els propietaris inclosos dins d’aquest sector 
han de cedir gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector.  L’Administració actuant 
no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

30,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PMU-PI-1
_Sòl urbà no consolidat

Pi 29Carrer de la Colomina
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Riu de Santa Maria

PAU-RIU-1
PMU-RIU-1

PPU-RIU-1

SECTORS:



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya

Annex Normes urbanístiques                                    Aprovació provisional_Juilol 2020 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya

Annex Normes urbanístiques                                    Aprovació provisional_Juliol 2020 

PAU-RIU-1

_Sòl urbà no consolidat

Riu de Santa Maria 30

12.610,00Superfície total m2

24,58

0,38

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Prat del Riu
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Pla parcial urbanístic PP-10, el Prat del Riu (Exp. 2006 / 24665 / P)  Localització al plànol O.3.14.

Garantir les cessions de vials, equipaments i espais lliures i urbanitzar.

1.477,00

3.990,00

clau 22*, Zona de nova ordenació ceretana PP10 6.067,00

0,00

24,58

0,38

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

1.076,00

0,00

12.610,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 6.067,00

6.543,00

31

100%

11,7%

31,6%

8,5%

0,0%

51,9%

48,1%

0,0%

48,1%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

La posició de les zones i sistemes que es grafia en els plànols d’ordenació té caràcter vinculant en quan es transcriu el planejament derivat 

aprovat definitivament. Els paràmetres de densitat màxima d’habitatges per hectàrea, nombre màxim d’habitatges i edificabilitat màxima 

s’estableixen com a orientatius atès aquests valors seran els resultants d’aplicar els paràmetres urbanístics de les diferents qualificacions 

urbanístiques assignades. En paràmetres de la clau 22* es troben detallats a la normativa del planejament derivat aprovat definitivament.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes establert pel planejament derivat aprovat definitvament. Els propietaris inclosos dins 

d’aquest sector han de cedir gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. 

L’Administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir 

urbanitzats.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

0,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PAU-RIU-1

_Sòl urbà no consolidat

Riu de Santa Maria 30Prat del Riu
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PAU-RIU-1

_Sòl urbà no consolidat

30

L’àmbit ocupa terrenys inundables per a avingudes associades a 500 anys de període de retorn i que es consideren Zona inundable d’acord amb l’article 

14 del RDPH (modificat pel RD 638/2016, de 9 de desembre). 

Amb l'objecte de garantir la seguretat de les persones i bens, de conformitat amb el previst en l'article 11.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, se 

estableixen les limitacions en els usos del sòl en la zona inundable recollits a l'article 14bis del "Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se 

modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación 

Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales 

ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales".

Aquest sector haurà de ser compatible amb el punt 5è del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. En aquest sentit, aquest sector haurà de tenir en consideració els riscos de 

inundabilitat i/o riscos hidrogeomorfològics que es puguin derivar de la llera amb què limita o queda dins el seu àmbit.

Prat del Riu
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_Sòl urbà no consolidat

Riu de Santa Maria 31

7.825,00Superfície total m2

11,60

0,27

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Camí de Talló
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Comprèn els terrenys  situats al camí de Talló del nucli de Riu de Santa Maria. El sector limita amb el camí de Talló al nord, a llevant amb el 
teixit existent del nucli de Riu amb façana al camí Ral i la resta limita amb sòl no urbanitzable. Localització al plànol O.3.14.

Garantir la integració d'edificacions existents (371 m2 st residencial) en la trama urbana, la cessió d'espais lliures  i la urbanització de sòl per 
a vialitat estructurant.

2.621,00
499,00

R1, Desenvolupament residencial baixa densitat 4.705,00
0,00

11,60
0,27

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00
0,00

7.825,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 4.705,00

3.120,00

9

100%

33,5%
6,4%
0,0%
0,0%
39,9%

60,1%
0,0%

60,1%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

El criteri prevalent és la integració morfològica i paisatgística en el nucli existent. Es considera vinculant la posició del sistema d’espais lliures 
en l'entorn de curs d'aigua existent.L'àmbit s'ordenarà en continuïtat amb la trama del poble i resoldrà la transició entre el teixit urbà i l'entorn 
natural. El desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent al 30 per 
cent del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de nova implantació, destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de cessió d'ús. 
L'ús global del sector és habitatge (100%). 

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes d'acord amb els percentatges mínims establerts pel POUM. El percentatge mínim de 
reserva de sistema local viari és orientatiu  atès ha de respondre a les necessitats de l’ordenació. Els propietaris inclosos dins d’aquest sector 
han de cedir gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector.  L’Administració actuant 
no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats. 
El projecte d’urbanització haurà de justificar que les obres d'urbanització de l'àmbit no modifiquen substancialment les condicions 
d’inundabilitat ni suposen una afectació a tercers. El projecte d'urbanització es remetrà per informe a l’Agència Catalana de l’Aigua. Els vials 
prevists hauran de situar-se a cota no inundable.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

30,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PMU-RIU-1
_Sòl urbà no consolidat

Riu de Santa Maria 31Camí de Talló
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PMU-RIU-1

_Sòl urbà no consolidat

31

Aquest sector haurà de ser compatible amb el punt 5è del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. En aquest sentit, aquest sector haurà de tenir en consideració els riscos de 

inundabilitat i/o riscos hidrogeomorfològics que es puguin derivar de la llera amb què limita o queda dins el seu àmbit.

Camí de Talló
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PPU-RIU-1
_Sòl urbanitzable delimitat

Riu de Santa Maria 32

7.379,00Superfície total m2

13,55

0,26

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Riu de Santa Maria
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Situat al sud del nucli de Riu de Santa Maria, àmbit procedent del planejament anterior no desenvolupat (SAU-Riu de Santa Maria). 

Localització al plànol O.3.14.

Cedir i urbanitzar sòl per a espais lliures de protecció i vialitat.

Obtenir sòl d'equipaments.

2.123,00

1.682,00

R1, Desenvolupament residencial baixa densitat 2.800,00

0,00

13,55

0,26

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

774,00

0,00

7.379,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 2.800,00

4.579,00

10

100%

28,8%

22,8%

10,5%

0,0%

62,1%

37,9%

0,0%

37,9%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

Es considera vinculant la ubicació dels espais lliures en l'entorn del torrent de l'Ingla.

L'ús global del sector és habitatge (100%). 

El desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent al 30 per cent 

del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de nova implantació, destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de cessió d'ús.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del tercer sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes d'acord amb els percentatges mínims establerts pel POUM. El percentatge mínim de 

reserva de sistema local viari és orientatiu  atès ha de respondre a les necessitats de l’ordenació. Els propietaris inclosos dins d’aquest sector 

han de cedir gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector.   L’Administració actuant 

no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats. 

El projecte d’urbanització haurà de justificar que les obres d'urbanització de l'àmbit no modifiquen substancialment les condicions 

d’inundabilitat ni suposen una afectació a tercers. El projecte d'urbanització es remetrà per informe a l’Agència Catalana de l’Aigua. El vial ha 

preveure a l'àmbit haurà de situar-se a cota no inundable.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

30,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PPU-RIU-1

_Sòl urbanitzable delimitat

Riu de Santa Maria 32Riu de Santa Maria
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PPU-RIU-1

_Sòl urbanitzable delimitat

32

L’àmbit ocupa terrenys inundables per a avingudes associades a 500 anys de període de retorn i que es consideren Zona inundable d’acord amb l’article 

14 del RDPH (modificat pel RD 638/2016, de 9 de desembre). 

Amb l'objecte de garantir la seguretat de les persones i bens, de conformitat amb el previst en l'article 11.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, se 

estableixen les limitacions en els usos del sòl en la zona inundable recollits a l'article 14bis del "Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se 

modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación 

Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales 

ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales".

Aquest sector haurà de ser compatible amb el punt 5è del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. En aquest sentit, aquest sector haurà de tenir en consideració els riscos de 

inundabilitat i/o riscos hidrogeomorfològics que es puguin derivar de la llera amb què limita o queda dins el seu àmbit.

Riu de Santa Maria
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Santa Magdalena

PMU-SMA-1

SECTORS:
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_Sòl urbà no consolidat

Santa Magdalena 33

4.200,00Superfície total m2

14,29

0,36

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Camí d'Accés
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Comprèn els terrenys  situats al camí d'Accés a llevant del nucli. El sector limita amb el camí d'Accés al nord i amb el camí de Santa 
Magdalena a l'est. Localització al plànol O.3.16.

Cedir i urbanitzar sòl per a sistema d’espais lliures de tancament al SNU. 
Completar el texit.

1.207,00
392,00

R1, Desenvolupament residencial baixa densitat 2.601,00
0,00

14,29
0,36

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00
0,00

4.200,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 2.601,00

1.599,00

6

100%

28,7%
9,3%
0,0%
0,0%
38,1%

61,9%
0,0%

61,9%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

El criteri prevalent és la integració morfològica i paisatgística en el nucli existent. L'àmbit s'ordenarà en continuïtat amb la trama del poble i 
resoldrà la transició entre el teixit urbà i l'entorn natural. El desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de 
protecció pública el sòl corresponent al 30 per cent del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de nova implantació, destinats a la 
venda, al lloguer o a altres formes de cessió d'ús.
L'ús global del sector és habitatge (100%). 

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes d'acord amb els percentatges mínims establerts pel POUM. El percentatge mínim de 
reserva de sistema local viari és orientatiu  atès ha de respondre a les necessitats de l’ordenació. Els propietaris inclosos dins d’aquest sector 
han de cedir gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector.   L’Administració actuant 
no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

30,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PMU-SMA-1
_Sòl urbà no consolidat

Santa Magdalena 33Camí d'Accés
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Talló

PMU-TALLO-1
PMU-TALLO-2

PMU-TALLO-3

SECTORS:
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PMU-TALLO-1

_Sòl urbà no consolidat

Talló 34

7.727,00Superfície total m2

18,12

0,36

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Camí Ral de Sant Jaume



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya

Annex Normes urbanístiques     Aprovació provisional_Juliol 2020 

Àmbit situat a l’extrem nord-est del nucli, al Camí Ral de Sant Jaume. Localització al plànol O.3.17.

Operació urbanística de desenvolupament a partir del PERI previst  al planejament anterior i parcialment desenvolupat.
Obtenir la cessió i urbanització de sòl per a espais lliures i vialitat.

3.482,00
1.445,00

R2, Desenvolupament residencial tipologia ceretana 2.800,00
0,00

18,12

0,36

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00
0,00

7.727,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 2.800,00

4.927,00

14

100%

45,1%
18,7%
0,0%
0,0%
63,8%

36,2%
0,0%

36,2%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

El criteri prevalent és la integració morfològica i paisatgística en el nucli existent. 
L'àmbit s'ordenarà en continuïtat amb la trama del poble i resoldrà la transició entre el teixit urbà i l'entorn natural. El planejament derivat s’ha 
de projectar i elaborar d’acord amb la codificació de qualificació urbanística  fixada per aquest POUM amb les subzones pròpies que es 
considerin.  Es considera vinculant la ubicació de  l’espai lliure en el límit oest amb el SNU.
L'ús global del sector és habitatge (100%). 

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes d'acord amb els percentatges mínims establerts pel POUM. El percentatge mínim de 
reserva de sistema local viari és orientatiu  atès ha de respondre a les necessitats de l’ordenació. Els propietaris inclosos dins d’aquest sector 
han de cedir gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. L’Administració actuant 
no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

0,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PMU-TALLO-1

_Sòl urbà no consolidat

Talló 34Camí Ral de Sant Jaume
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PMU -TALLO-2
_Sòl urbà no consolidat

Talló 35

21.860,00Superfície total m2

30,19

0,56

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Àmbit B (PDUC)
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Se situa a llevant del nucli al carrer Santa Anna.Localització al plànol O.3.17.

Sector resultant de la  transferència d’aprofitament de Pedra determinada pel Pla director urbanístic de la Cerdanya (Article 3.3 
Determinacions específiques per a dos àmbits de sòl al nucli de Sant Julià de Pedra, al terme municipal de Bellver de Cerdanya -lletra B en el 
plànol O.4 “Ordenació de Pedra”) i per a millorar la trama urbana com un creixement orgànic del nucli.

2.190,00
3.720,00

clau 22, Zona de nova ordenació ceretana 4.400,00
clau 71, Zona de verd privat 3.800,00

30,19
0,56

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00
0,00

21.860,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 15.950,00

5.910,00

66

100%

10,0%
17,0%
0,0%
0,0%
27,0%

20,1%
17,4%

73,0%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

El criteri prevalent és la integració morfològica i paisatgística en el nucli existent. 
Aquest sector ha d'ordenar:
- la transferència de l'àmbit B de Pedra (PDUC) reconeixent  un aprofitament màxim de 22 habitatges  (8.200 m2).
- la compleció  del teixit en continuïtat amb la trama del poble (creixement orgànic del nucli)
- la transició entre el teixit urbà i l'entorn natural.
L'ús global del sector és habitatge (100%). 
El desenvolupament de la compleció  haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent al 30 per 
cent del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de nova implantació, destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de cessió d'ús.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del segon sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

A la part corresponent a la transferència del sòl de Pedra (PDUC) no s’escau la cessió de sòl amb aprofitament ni càrregues urbanístiques. 
La resta del sòl delimitat està subjecte a la cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes d'acord amb els percentatges mínims 
establerts pel POUM (el percentatge mínim de reserva de sistema local viari és orientatiu  atès ha de respondre a les necessitats de 
l’ordenació) i a la cessió  gratuïta a l’administració actuant el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector.  
L’Administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir 
urbanitzats.
Aquest sector participarà en  el cost de l’obtenció del sòl i de la urbanització de la  xarxa viaria de connexió amb el camí de l’Ingla  que resta 
fora del sector i que constitueix una càrrega externa del mateix.

HabitatgeÚs global:

R2, Desenvolupament residencial tipologia ceretana 7.750,00 35,5%

%

30,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PMU -TALLO-2
_Sòl urbà no consolidat

Talló 35Àmbit B (PDUC)
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PMU -TALLO-3
_Sòl urbà no consolidat

Talló 36

4.988,00Superfície total m2

34,08

0,64

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Àmbit A (PDUC)
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Se situa al sud del nucli (carrer Ramon Guifré). Localització al plànol O.3.17.

Sector resultant de la  transferència d’aprofitament de Pedra determinada pel Pla director urbanístic de la Cerdanya (Article 3.3 
Determinacions específiques per a dos àmbits de sòl al nucli de Sant Julià de Pedra, al terme municipal de Bellver de Cerdanya -lletra A en el 
plànol O.4 “Ordenació de Pedra”) i per a millorar la trama urbana com un creixement orgànic del nucli.

0,00
0,00

clau 22, Zona de nova ordenació ceretana 1.820,00
R2, Desenvolupament residencial tipologia ceretana 3.168,00

34,08
0,64

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00
0,00

4.988,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 4.988,00

0,00

17

100%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

36,5%
63,5%

100,0%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

El criteri prevalent és la integració morfològica i paisatgística en el nucli existent. 
Aquest sector ha d'ordenar:
- la transferència de l'àmbit A de Pedra (PDUC) reconeixent un aprofitament màxim de 9 habitatges (1.820 m2).
- la compleció  del teixit en continuïtat amb la trama del poble (creixement orgànic del nucli)
- la transició entre el teixit urbà i l'entorn natural.
L'ús global del sector és habitatge (100%).
El desenvolupament del sector haurà de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública el sòl corresponent al 30 per cent del 
sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de nova implantació, destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de cessió d'ús.

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del primer sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

A La part corresponent a la transferència del sòl de Pedra no s’escau la cessió de sòl amb aprofitament ni càrregues urbanístiques. 
La resta del sòl delimitat està subjecte a la cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes d'acord amb els percentatges mínims 
establerts pel POUM (el percentatge mínim de reserva de sistema local viari és orientatiu  atès ha de respondre a les necessitats de 
l’ordenació)  i  a la cessió  gratuïta a l’administració actuant el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del sector.  
L’Administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir 
urbanitzats.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

30,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PMU -TALLO-3
_Sòl urbà no consolidat

Talló 36Àmbit A (PDUC)
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Talltendre

PMU-TAL-1

SECTORS:
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PMU-TAL-1
_Sòl urbà no consolidat

Talltendre 37

12.264,00Superfície total m2

8,15

0,33

Densitat residencial

Edificabilitat

Ud/Ha

m2st/m2 sòl

Camps de la Capella
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Comprèn els terrenys  situats a ponent del nucli.  Localització al plànol O.3.18.

Mantenir la delimitació de la zonificació del planejament vigent no desenvolupat i reduir la densitat d'habitatge. 
Obtenir la reserva de sòl per a sistemes d’espai lliure i xarxa viària.

1.228,00
2.959,00

R1, Desenvolupament residencial baixa densitat 8.077,00
0,00

8,15
0,33

Reparcel.lació en la modalitat: compensació bàsica

0,00
0,00

12.264,00

Àmbit

Objectius 

Espais lliures

Xarxa viària

Densitat residencial (Nombre màxim d'habitatges)

Edificabilitat màxima total

Condicions de gestió i execució:

Equipaments

Hidrogràfic

Superfície total

Condicions d'ordenació, edificació i ús

Reserva de sòl públic mínim (sistemes)

Sòl d'aprofitament privat màxim (zones)

Total

Total 8.077,00

4.187,00

10

100%

10,0%
24,1%
0,0%
0,0%
34,1%

65,9%
0,0%

65,9%

m2

Superfícies (m2)

hab/Ha

m2st/m2 sòl

1.

3.

2.

6.

Criteris d'ordenació:4,

El criteri prevalent és la integració morfològica i paisatgística en el nucli existent. 
L'àmbit s'ordenarà en continuïtat amb la trama del poble i resoldrà la transició entre el teixit urbà i l'entorn natural. El planejament derivat s’ha 
de projectar i elaborar d’acord amb la codificació de qualificació urbanística  fixada per aquest POUM amb les subzones pròpies que es 
considerin.  Es considera vinculant la ubicació de  l’espai lliure en el límit oest amb el SNU.
L'ús global del sector és habitatge (100%). 

Programació:7,

L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del tercer sexenni.

Cessions, càrregues  i urbanització:5,

Cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes d'acord amb els percentatges mínims establerts pel POUM. El percentatge mínim de 
reserva de sistema local viari és orientatiu  atès ha de respondre a les necessitats de l’ordenació.  Els propietaris inclosos dins d’aquest 
sector han de cedir gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.  L’Administració 
actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a les cessions, els quals s'han de cedir urbanitzats.

HabitatgeÚs global:

0,00 0,0%

%

0,0%Reserva mínima de sòl per a la construccio d'habitatge de protecció pública del sostre residencial

Paràmetres

unitats

PMU-TAL-1
_Sòl urbà no consolidat

Talltendre 37Camps de la Capella
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Sòl No Urbanitzable

PEU-1 Càmping La Solana
PEU-2 Càmping Bellver

PEU-3 Serra de Santa Magdalena
PEU-4 Vilella

PEU-5 Farga Vella

SECTORS:
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Àmbit que delimita al Càmping La Solana del Segre, amb els objectius de regular les condicions de les actuals instal·lacions, prevenir els riscos d’inundació, establir les 
mesures de protecció necessàries, adequar i regularitzar les instal·lacions d’abastament d’aigua i el sanejament d’acord amb la legislació urbanística i sectorial vigents, i 
possibilitar la millora paisatgística dels espais lliures del càmping.
Marc normatiu al que estarà sotmès el càmping: Article 2.9 del PDU que regula les àrees d’acampada
Caldrà sotmetre al tràmit d’avaluació ambiental estratègica.
Aquest sector haurà de ser compatible amb el punt 5è del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. En aquest sentit, aquest sector haurà de tenir en consideració els riscos de inundabilitat i/o riscos hidrogeomorfològics 
que es puguin derivar de la llera amb què limita o queda dins el seu àmbit.

PEU-1

Sòl no urbanitzable

38

64.668,00Superfície total m2
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Àmbit que delimita al Càmping Bellver, amb els objectius de regular les condicions de les actuals instal·lacions, prevenir els riscos d’inundació, establir les mesures de 
protecció necessàries, adequar i regularitzar les instal·lacions d’abastament d’aigua i el sanejament d’acord amb la legislació urbanística i sectorial vigents, i possibilitar la 
millora paisatgística dels espais lliures del càmping.
Marc normatiu al que estarà sotmès el càmping: Article 2.9 del PDU que regula les àrees d’acampada
Caldrà sotmetre al tràmit d’avaluació ambiental estratègica. Aquest sector haurà de ser compatible amb el punt 5è del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se 
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. En aquest sentit, aquest sector haurà de tenir en consideració 
els riscos de inundabilitat i/o riscos hidrogeomorfològics que es puguin derivar de la llera amb què limita o queda dins el seu àmbit.

PEU-2

Sòl no urbanitzable

39

12.273,00Superfície total m2
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Àmbit que delimita la serra de Santa Magdalena amb l'objectiu de preservar i fomentar el paisatge existent, així com:
- Establir una planificació detallada dels usos i de la gestió de l'espai basada en criteris de sostenibilitat i protecció paisatgística, ambiental i social.
- Minimitzar la degradació d'aquest espai i recuperar els valors que li son propis. 
- Possibilitar la implantació d'usos i activitats turístiques o d'altres vinculades al medi natural, esportives i culturals que siguin compatibles amb els objectius anteriors.
El pla especial establirà els mecanismes per l'obtenció del sòl públic que correspngui.  Sòl públic mínim: 30%.
Caldrà sotmetre al tràmit d’avaluació ambiental estratègica.

PEU-3

Sòl no urbanitzable

40

252.658,00Superfície total m2
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Àmbit que delimita a l’assentament rural de Vilella, amb l’objectiu d'ordenar la configuració del nucli establint  les condicions d'edificació, definir el límit entre la propietat privada 
i el camí existent (tanques), i així mateix, establir els mecanismes per l'obtenció del sòl públic que correspongui per a millorar la mobilitat de l'àmbit (resoldre el culdesac i el 
pas del camí existent).  Sòl públic mínim: 30%

PEU-4

Sòl no urbanitzable

41

6.100,00Superfície total m2
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	Àmbit situat al sud de Farga Vella, a l’àmbit de la cimentera, amb l’objectiu de regular l’ús del s i les condicions per a rehabilitar les construccions en desús i corregir-ne 
l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu. El pla especial establirà els mecanismes per l'obtenció del sòl públic que correspongui per a millorar la vialitat existent i les 
actuacions que es proposin hauran de complir amb l’establert en els articles 2.5 i 2.8 del PDU i 2.6 del PTPAPiA.  Sòl públic mínim: 30%. Aquest sector participarà en les 
despeses de urbanització per a resoldre l'accés a l'àmbit des del vial general. 
El pla especial justificarà que a l'àmbit no es modifiquen substancialment les condicions d’inundabilitat ni suposen una afectació a tercers i es remetrà per informe a l’Agència 
Catalana de l’Aigua. Caldrà sotmetre al tràmit d’avaluació ambiental estratègica. Aquest sector haurà de ser compatible amb el punt 5è del Real Decreto 9/2008, de 11 de 
enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. En aquest sentit, aquest sector haurà de 
tenir en consideració els riscos de inundabilitat i/o riscos hidrogeomorfològics que es puguin derivar de la llera amb què limita o queda dins el seu àmbit.

PEU-5

Sòl no urbanitzable

42

13.096,00Superfície total m2
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