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I. MEMÒRIA SOCIAL 

1.CONTINGUT 

La memòria social del pla d'ordenació urbanística municipal és el document d'avaluació i justificació de les determinacions del pla relatives 
a les necessitats socials d'accés a l'habitatge, i fa  referència als aspectes següents: 

− Necessitats quantitatives i de localització de sòl residencial i habitatge, en relació amb el medi ambient urbà en què 
s'insereixen, amb estimació de les necessitats d'habitatge social d'acord amb les característiques socioeconòmiques de 
la població. 

− Anàlisi de les possibles localitzacions alternatives de les reserves per a la construcció d'habitatges de protecció pública, 
atenent els objectius d'evitar la concentració excessiva d'habitatges d'aquest tipus i d'afavorir la cohesió social, impedint 
la segregació espacial dels ciutadans per raó de llur nivell de renda, i les possibilitats de la rehabilitació d'edificacions 
per destinar-les a aquests tipus d'habitatges. 

− Quantificació de les reserves mínimes obligatòries d'acord amb l'article 66.3 d'aquest Reglament, i quantificació de la 
totalitat de les reserves previstes per a la construcció d'habitatges de protecció pública i de les modalitats corresponents, 
així com del sostre corresponent al sòl urbà qualificat amb aquesta destinació. 

− Mecanismes previstos per a l'obtenció del sòl per a la construcció d'habitatge protegit promogut a iniciativa pública. 

− Previsió de les necessitats d'habitatges dotacionals públics, si s'escau, amb indicació dels col·lectius als quals s'adrecen, 
als efectes d'establir les qualificacions i reserves adequades. 

− Previsions temporals per a l'inici i l'acabament de la construcció dels habitatges protegits i dels sistemes urbanístics 
d'habitatge dotacional públic. 

− Necessitats de reallotjament i mesures a adoptar per a garantir-ne el dret. 

− Anàlisi de les necessitats d'equipaments comunitaris d'acord amb les previsions de nous habitatges i de l'adequació de 
l'emplaçament i dels usos previstos per a aquests equipaments. 

També forma part de la memòria social una avaluació de l'impacte de l'ordenació urbanística proposada en funció del gènere, així com 
respecte als col·lectius socials que requereixen atenció específica, tals com els immigrants i la gent gran, amb l'objecte que les decisions 
del planejament, a partir de la informació sobre la realitat social contribueixin al desenvolupament de la igualtat d'oportunitats entre dones 
i homes, així com afavorir als altres col·lectius mereixedors de protecció. Aquesta avaluació de l'impacte de l'ordenació urbanística 
proposada en funció del gènere i respecte a determinats col·lectius socials conté: 

− Una diagnosi de la situació a partir de l'anàlisi de la informació sobre la població a la qual afecta el pla, la identificació 
dels rols de gènere dels diferents col·lectius afectats, les necessitats de benestar i estratègiques de dones i homes i els 
altres col·lectius en l'àmbit. 

− La valoració de l'impacte social i de gènere del pla, la qual comprèn: 

o 1r. La justificació de la coherència de l'ordenació proposada amb les necessitats detectades de les dones i 
els homes i dels altres col·lectius pel que fa en especial als paràmetres d'accessibilitat, mobilitat, seguretat i 
ús del teixit urbà, tenint en compte particularment les necessitats de les persones que realitzen les tasques 
de cura i gestió domèstica, així com les que reben aquesta atenció. 

o 2n. Mesures o determinacions previstes en el pla que contribueixen al desenvolupament dels objectius 
d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes, així com entre els diversos grups socials. 

o 3r. Previsió de com incidirà l'ordenació proposada sobre la situació originària de dones i homes i dels altres 
col·lectius. 

2.FONAMENTS DE DRET 

2.1. Fonaments de dret relatius a la memòria social i l’habitatge amb protecció oficial 
− - Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge (LDH). 

− - Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, (LU). 

− - Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, (RLU). 

− - Decret 80/2009, de 19 de maig, pel qual s’estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de 
reallotjament, i es modifica el Reglament de la Llei d’urbanisme pel que fa al dret de reallotjament. 

− - Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012. 
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− - Decret 68/2010, de 25 de maig, sobre tramitació i aprovació dels documents reconeguts del Codi tècnic de l’edificació 
i del Registre general del Codi tècnic de l’edificació. 

2.2. Definició de la memòria social i continguts 
− Article 59 (LU) 1.h La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció d’habitatge protegit i, 

si escau, dels altres tipus d’habitatge assequible que determini la llei. A més, si el planejament ha inclòs les reserves a 
què fa referència l’article 34.3 de la LU, (terrenys destinats a habitatges dotacionals públics) cal justificar-ho en la 
memòria social. 

− Article 66 (RLU) 1 Els plans d’ordenació urbanística municipal contenen les determinacions necessàries per atendre les 
necessitats socials d’accés a l’habitatge d’acord amb les necessitats detectades en la memòria social. 

− Article 69 (RLU) 3 La memòria social del pla d’ordenació urbanística municipal és el document d’avaluació i justificació 
de les determinacions del pla relatives ales necessitats socials d’accés a l’habitatge (…) 

− Article 20 (LDH)  

o 1 La memòria social que estableix la legislació urbanística és l’instrument de justificació raonada de les 
decisions adoptades en el planejament que repercuteixen en l’habitatge. La memòria social ha d’exposar els 
criteris que fonamenten les decisions relatives al model residencial adoptat i ha de justificar el compliment de 
les directrius que estableix l’article 16 i el desplegament dels instruments de política de sòl i habitatge. El 
contingut de la memòria social és establert pel reglament que desplega el Decret legislatiu 1/2005. 

o 2 Si hi ha un programa d’actuació urbanística municipal o un pla local d’habitatge, la memòria social pot 
remetre a llur contingut, sempre que comprenguin tots els aspectes que el reglament que desplega el Decret 
legislatiu 1/2005 estableix. Si no hi ha cap programa d’actuació urbanística municipal ni cap pla local 
d’habitatge, la memòria social, sempre que tingui el contingut que estableix el dit reglament, pot tenir els 
mateixos efectes sobre la concertació de les polítiques d’habitatge amb la Generalitat a què fa referència 
l’article 14. 

− Article 14 (LDH) 9 Si hi ha la memòria social que regulen la legislació urbanística i l’article 20, el pla local d’habitatge hi 
ha d’ésser coherent. 

− Article 17 (LDH) 2 La localització de les reserves per a habitatge amb protecció oficial que estableix la legislació 
urbanística, com a regla general, ha d’ésser uniforme per a tots els àmbits d’actuació en sòl urbà no consolidat i en sòl 
urbanitzable. Si, excepcionalment, es modifica el repartiment uniforme, s’ha de justificar aquesta decisió en la memòria 
social d’habitatge del pla urbanístic corresponent o en un document equivalent, se n’han d’explicitar les raons i s’ha 
d’acreditar que no hi ha una concentració excessiva d’habitatge amb protecció oficial i que no es genera segregació 
espacial. S’ha de procurar que l’habitatge amb protecció oficial es barregi amb el lliure i que ambdós tipus d’habitatge 
coexisteixin en el territori. 

− Article 18 (LDH) 1 El planejament urbanístic general ha de qualificar terrenys i ha de preveure reserves destinades al 
sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics que estableix la legislació urbanística, per a satisfer els requeriments 
temporals de col·lectius de persones amb necessitats d’acolliment, d’assistència residencial o d’emancipació que 
resultin de la memòria social. 

− Disposició Transitòria Tercera (LU) Adaptació del planejament urbanístic general i reserves de sòl per a habitatges de 
protecció pública i aplicació de les reserves en els instruments de planejament urbanístic en tràmit  

o 1. El planejament urbanístic general vigent en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei s'hi ha d'adaptar 
quan, en virtut de les previsions pròpies, o bé anticipadament, en els supòsits regulats per l'article 95, es faci 
la revisió del dit planejament o del programa d'actuació urbanística corresponent. 

o 2. Des del moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, no obstant el que disposa l'apartat 1, els ajuntaments 
poden formular i tramitar programes d'actuació urbanística municipal, que han de contenir les reserves que 
estableix l'article 57.3. 

o 3. Si no hi ha un pla d'ordenació urbanística municipal o un programa d'actuació urbanística municipal 
adaptats a les determinacions d'aquesta Llei, les modificacions dels instruments de planejament urbanístic 
general, el planejament urbanístic derivat i llurs modificacions poden establir reserves de sòl per a habitatges 
de protecció pública, mitjançant la qualificació de sòl, d'acord amb el que estableix l'article 57.7. Les reserves 
mínimes que estableix l'article 57.3 s'han d'aplicar preceptivament i immediatament: 

 a) En els municipis de més de deu mil habitants i les capitals de comarca, als sectors subjectes a 
un pla de millora urbana en sòl urbà no consolidat que prevegin usos residencials de nova 
implantació i als sectors de sòl urbanitzable amb ús residencial, llevat que tinguin un planejament 
derivat aprovat inicialment abans de l’entrada en vigor de la Llei 10/2004, del 24 de desembre, de 
modificació de la Llei 2/2002, d’urbanisme, per al foment de l’habitatge assequible, la sostenibilitat 
territorial i l’autonomia local. L’òrgan de la Generalitat competent en la matèria pot autoritzar 
excepcionalment la disminució de les reserves de sòl en els sectors per als quals s’estableix una 
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densitat inferior a vint-i-cinc habitatges per hectàrea i una tipologia d’edificació incompatible amb 
la construcció d’habitatges protegits. 

 b) En tots els municipis sense excepció, a les modificacions del planejament general que impliquin 
un canvi de la classificació del sòl no urbanitzable amb la finalitat d'incloure-hi nous usos 
residencials, sempre que la modificació no estigui aprovada inicialment en el moment de l'entrada 
en vigor de la Llei 10/2004. 

o 4. Els plans d'ordenació urbanística municipal i les modificacions i revisions d'aquests que no hagin estat 
resolts definitivament a l'entrada en vigor d'aquesta Llei han d'incorporar les reserves per a la construcció 
d'habitatges de protecció pública que resulten de l'article 57.3 i de l'apartat 3 d'aquesta disposició transitòria, 
en els supòsits que aquests preceptes estableixen. 

− Disposició transitòria 6ª (LU) 2 Els instruments de planejament urbanístic derivat, relatius a sectors que preveuen usos 
residencials, que desenvolupen planejament urbanístic general que no continguin la memòria social que exigeix l’article 
59 n’han d’incorporar una que defineixi els objectius de producció d’habitatge protegit o assequible. Aquesta exigència 
no es aplicable als instruments de planejament urbanístic derivat aprovats inicialment abans de l’entrada en vigor de la 
Llei 10/2004. 

− Disposició Final Tercera (LU) Autorització per modificar les reserves per a habitatges assequibles i de protecció pública 
S'autoritza el Govern per modificar el percentatge de la reserva fixada per l'article 57.3 amb caràcter diferencial per a 
àmbits homogenis, i també per modificar la densitat determinada per la disposició transitòria tercera.3.a 

− Disposició Final Novena (Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic). 
Regla per a la suspensió temporal de l’aplicació de les exigències en matèria de reserves de sòl per a habitatges de 
protecció pública 

o 1. Resta suspesa, durant els dos anys següents a l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’aplicació de les reserves 
per a habitatge protegit que l’article 57.3 i la disposició transitòria tercera del text refós de la Llei d’urbanisme 
exigeixen als plans d’ordenació urbanística municipal i als plans urbanístics derivats, en els sectors de 
planejament urbanístic i polígons d’actuació urbanística que en el moment de l’entrada en vigor de la Llei de 
l’Estat 8/2013, del 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, no disposin de projecte de 
reparcel·lació definitivament aprovat, si es compleixen tots els requisits següents: 

 a) El municipi disposa d’un percentatge d’habitatge protegit ja construït i sense vendre superior al 
15% dels habitatges protegits previstos o resultants del planejament vigent i una evident 
desproporció entre la reserva legalment exigible i la demanda real amb possibilitat d’accedir a 
aquests habitatges. 

 b) El municipi no està inclòs dins les àrees de demanda forta i acreditada que reconeix el Pla per 
al dret a l’habitatge, aprovat pel Govern, mentre no s’aprovi el Pla territorial sectorial d’habitatge. 

 c) El planejament urbanístic o les seves modificacions determinen la suspensió esmentada, i els 
efectes temporals de la suspensió, pel fet d’haver quedat justificades les circumstàncies a què fan 
referència les lletres a i b. 

o 2. D’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 8/2013, el termini de dos anys establert per l’apartat 1 pot 
ésser prorrogat fins a un termini total de quatre anys a comptar des de l’entrada en vigor de la dita llei, en el 
marc dels àmbits de demanda residencial forta i acreditada establerts pel Pla territorial sectorial d’habitatge. 
A aquest efecte, cal que ho determinin el planejament urbanístic o les seves modificacions, en els termes de 
la lletra c de l’apartat 1. L’existència del Pla territorial sectorial d’habitatge és una condició necessària per a 
la dita pròrroga. 

o 3. En el cas de sectors de planejament urbanístic, la suspensió a què fa referència l’apartat 1.c es pot 
determinar a nivell de pla urbanístic derivat. 

3. INTRODUCCIÓ 

3.1. Objectiu 
En el marc dels treballs del pla d’ordenació urbanística municipal de Bellver de Cerdanya en endavant POUM, la memòria social és el 
document d'avaluació i justificació raonada de les determinacions i propostes del pla en matèria d’habitatge, relatives a les necessitats 
socials d'accés a l'habitatge. El contingut de la memòria social és establert per la legislació vigent. 

La funció de la memòria social del POUM és, d’una banda, analitzar les característiques socioeconòmiques de la població per tal 
d’identificar les necessitats d’habitatge social actual i les previsions futures, i quantificar-les. També, d’analitzar les necessitats 
d’equipaments comunitaris. L’àmbit territorial mínim d’estudi és el municipi, i el període d’estudi, l’horitzó del pla. 

En base a les necessitats detectades, la memòria social estableix els mecanismes per tal de donar-hi resposta. La memòria social exposa 
els criteris que fonamenten les decisions relatives a polítiques d’habitatge, i conté la definició dels objectius de producció d’habitatge 
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social, i especialment d’habitatge amb protecció oficial, i d’habitatge dotacional públic, definint els percentatges de cada règim en base 
de les necessitats detectades. També justifica la distribució espacial d’aquest habitatge pensada per afavorir la cohesió social, la integració 
urbana i la igualtat d’oportunitats entre els diferents grups socials. 

Per tant, la memòria social ha de concretar la previsió de les reserves de sòl per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial i definir 
les previsions d’habitatge dotacional públic, així com altres mesures de foment de l’habitatge social, en coherència amb les necessitats 
d’habitatge detectades, a més de donar compliment als estàndards mínims establerts per la legislació vigent, preveient la localització i la 
qualificació del sòl on situar-les. 

3.2. Metodologia de treball 
Per a l’elaboració de la memòria social i justificar les determinacions del pla relatives a les necessitats socials d’habitatge ha estat 
necessari avaluar les necessitats quantitatives i de localització de sòl residencial i habitatge, en relació amb el medi ambient urbà 
en que s’insereixin, amb l’estimació de les necessitats d’habitatge social d’acord amb les característiques socioeconòmiques de la 
població, l’estructura d’edats de la població, les projeccions demogràfiques i el parc d’habitatges existent i susceptible a ser 
desenvolupat.  

En aquest sentit s’ha avaluat l’impacte de l’ordenació urbanística proposada en funció del gènere, així com respecte als col·lectius socials 
que requereixen atenció específica, tals com els immigrants i la gent gran, amb l’objecte que les decisions del planejament, a partir de la 
informació sobre la realitat social contribueixin al desenvolupament de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, així com afavorir els 
altres col·lectius mereixedors de protecció. 

Per a l’assoliment dels objectius en matèria d’habitatge, caldrà impulsar mesures complementàries a les establertes al POUM, com ara 
la mobilització del parc d’habitatges existent a través del foment del lloguer i la millora de les condicions d’habitabilitat a través de la 
rehabilitació, així com l’opció de quantificar sòl per habitatge dotacional, o bé el propi desenvolupament de programes específics. 

3.3. Planejament vigent 
El Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, conté determinacions relatives a: zones del territori amb 
característiques homogènies, nuclis de població que poden exercir una funció impulsora i equilibrador, espais d’interès natural que cal 
conservar, terres d’ús agrícola o forestal que cal conservar, les previsions d’emplaçament de grans infraestructures i àrees del territori on 
cal promoure usos específics. Així mateix, el Pla territorial general defineix els àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials. 

El Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran (en endavant PTPAPA), aprovat el 26 de juliol de 2006, va determinar la necessitat de 
desplegar Plans directors urbanístics d’abast comarcal ateses les característiques socioeconòmiques, culturals i paisatgístiques d’aquest 
territori.  

El PTPAPA té per finalitat ordenar el territori per tal de garantir el benestar de la població actual i futura. Per això el Pla estableix les 
pautes espacials per a un desenvolupament del territori que compleixi les següents condicions:  

− Que doni cabuda a les previsions de necessitats d’habitatge i llocs de treball adoptades com a hipòtesis de futur per a 
l’àmbit del Pla. 

− Que contribueixi a la generació de riquesa a partir de l’aprofitament ordenat i sostenible dels recursos del territori i del 
desvetllament del seu potencial endogen. 

− Que la distribució d’usos i la disposició de les xarxes d’infraestructures en el territori afavoreixin una eficiència econòmica 
creixent considerada en el conjunt de l’àmbit i en el conjunt de Catalunya. 

− Que els ciutadans, amb independència del seu lloc de residència, disposin d’unes condicions raonablement 
equiparables en l’accés a la renda i els serveis. 

− Que el desenvolupament sigui sostenible i que respongui als criteris del Programa  de Planejament Territorial de 
Catalunya explicitats en la memòria del Pla i que tenen el següent enunciat: 

 Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la seva matriu biofísica. 

 Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de l’ordenació del 
territori. 

 Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori. 

 Moderar el consum de sòl. 

 Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes. 

 Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori. 

 Facilitar un política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada. 

 Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons 
industrials o terciaris. 

 Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència. 
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 Vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements. 

 Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà. 

 Fer de la mobilitat un dret i no una obligació. 

 Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i compacitat dels sistemes d’assentaments. 

 Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments urbans. 

 Integrar els espais del transport i de la logística en la matriu territorial.  

 

El Pla Director Urbanístic de la Cerdanya, aprovat l’1 d’agost de 2008 (en endavant PDUC), va puntualitzar, concretar i acotar la dimensió 
comarcal de les propostes del PTPAPA, difícilment abordables des de l’escala del planejament superior, aportant directrius i mesures 
d’aplicació a les revisions dels planejaments vigents als municipis de la comarca.  

El planejament vigent al municipi de Bellver de Cerdanya és el Text refós de les Normes Subsidiàries de planejament de la Cerdanya (en 
endavant TR-NNSSP-Lleida-1992) i que comprèn els municipis de Bellver de Cerdanya, Prullans, Lles de Cerdanya, Montellà i Martinet.  

El sostre previst i potencial d’habitatges del planejament anterior és: 

  

  Sòl Espais lliures Vials Equipaments Sòl privat Sostre Habitatges 

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

SUC (directe i PAU) 1.407.038,00 106.148,00 354.433,00 65.149,00 881.308,00 824.379,00 4.673 

PAU (SUNC) 144.736,00 10.871,00 25.026,00 369,00 108.470,00 104.915,00 288 

PMU (SUNC) 38.630,00 9.778,00 6.340,00 0,00 22.512,00 11.256,00 43 

SUD 66.471,00 7.301,00 14.678,00 5.782,00 38.710,00 28.377,00 208 

Total 1.656.875,00 134.098,00 400.477,00 71.300,00 1.051.000,00 968.927,00 5.212 

 

Així doncs, l’objectiu del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya és adaptar el planejament general a la situació i 
necessitats actuals del municipi, tot ajustant- lo a les determinacions dels documents que formen el seu marc jurídic i conceptual. 

4.ANÀLISI SOCIOECONÒMIC 

4.1. Situació i context 
Integrat a la subcomarca de la Batllia, és un dels municipis més extensos i amb major pes específic de la Cerdanya. S'estén per la 
obaga fins a la serra del Moixeró (Penyes altes de Moixeró, 2.276m), a partir de la qual un conjunt de serrats baixen fins a la plana, 
i a la solana, amb una orografia molt accidentada, el terme arriba fins al cim del Bony del Manyer (2.788m). Als dos marges del 
Segre i aflueixen diversos rius, com el de Santa Maria i el Duran, i torrents com el de Pi, el de la Fou de Bor, el de la Bavosa i el 
de la Farga Vella.  

Hi ha un total de disset nuclis que des de la plana s'enfilen per les dues vessants de la vall, així com nombrosos masos disseminats 
pel terme. El nucli de Bellver es troba en un posició central a la plana, dalt d'un turó i al marge del Segre, el creixement del qual ha 
estat bàsicament amb plurihabitatges de mitja densitat que han mantingut la compacitat del nucli. La resta de pobles s'estructuren 
de manera similar als de la resta de la comarca: el creixement que han tingut a partir d'un reduït casc antic s'ha basat en habitatges 
de segona residència, ja sigui amb la tipologia d’edificació ceretana o habitatge unifamiliar aïllat. Això s'ha accentuat sobretot als 
nuclis de l'obaga, més propers a Bellver que no pas els pobles de la solana situats en cotes altes i d'accés més complicat.  

4.2. Principals indicadors 
Dins del marc del planejament d’abast territorial s’han incorporat diversos anàlisis de l’estructura socioeconòmica tant de Bellver, 
com de l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i l’Aran. Les principals conclusions que se’n desprenen són les indicades a continuació.  

Segons es recull al el Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran (PTPAPA), respecte el pes demogràfic de l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu 
i Aran,  

“En l’actualitat, l’Alt Pirineu i Aran té menys població censada que la que tenia a mitjan segle XIX. El pes de la població de l’àmbit és 
feble: en un territori que és gairebé el 20% del territori català, hi resideix només l’1% de la població de Catalunya. Malgrat es detecta 
una certa millora demogràfica del conjunt de l’àmbit respecte a les darreres dècades, el seu pes relatiu dins el conjunt de Catalunya 
continua disminuint perquè el conjunt de Catalunya creix més de pressa que el Pirineu. Hi ha força indicis que el baix pes demogràfic 
de l’àmbit no ateny la massa crítica suficient per garantir un dinamisme socioeconòmic prou vigorós, per a garantir la igualtat 
d’oportunitats amb d’altres territoris, per a crear teixit associatiu, per a crear estructures d’autoorganització. En aquest context, la 
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diàspora pirinenca (sovint amb estudis), els residents temporals (sovint socialment i econòmicament influents) i els de fora l’àmbit 
poden tenir, sovint, més veu que els propis residents en el territori.”  

Afegeix, 
“L’Alt Pirineu i Aran té un feble pes demogràfic dins una Catalunya que concentra el 70% de la seva població a la regió metropolitana 
de Barcelona, en un territori que és només el 10% del territori català. L’Alt Pirineu i Aran, amb poc més de 62.000 habitants, l’1% de 
la població de Catalunya, gestiona pràcticament el 18% del territori català. Aquestes ratis posen de manifest el risc d’un baix 
dinamisme socioeconòmic, si no s’arriba a fixar en el territori prou massa crítica per a garantir una gestió de l’àmbit des del propi 
territori i unes polítiques d’equipaments i de prestació de serveis socialment dignes i econòmicament sostenibles. Durant la darrera 
dècada, l’Alt Pirineu i Aran ha tingut un major creixement relatiu que les Terres de l’Ebre, la plana de Lleida, les comarques centrals 
o l’àmbit metropolità de Barcelona. La regressió barcelonina del quinquenni 1991-1996 va produir que el creixement pirinenc fos 
també superior al del conjunt de Catalunya. Tanmateix, en el quinquenni 1996- 2001, l’Alt Pirineu i Aran ha tingut un creixement 
relatiu inferior al que va tenir en el quinquenni anterior, a l’inrevés del que ha succeït en la majoria dels altres àmbits territorials, i el 
seu creixement ha estat per sota del conjunt de Catalunya. A tall de conclusió: l’Alt Pirineu i Aran, malgrat créixer, ho fa per sota de 
la mitjana catalana i continua perdent pes relatiu.”  
“Si antany, durant l’edat mitjana, els Pirineus van estar superpoblats, des de mitjan segle XIX fins a la darreria del segle XX els 
Pirineus han patit un veritable èxode demogràfic només atenuat, al principi del segle, per una industrialització que, d’altra banda, 
tampoc no arribà a consolidar-se. Avui, la majoria de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran encara estan per sota de la població que 
tenien l’any 1950 mentre que, en canvi, durant aquest període, el conjunt de Catalunya ha crescut molt i té quasi un 200% més de 
la població que tenia el 1950. Només la Cerdanya, que mai no ha estat per sota de la població que tenia el 1950, i la Val d’Aran, que 
durant la dècada dels noranta ja va recuperar-la, s’escapen d’aquesta tònica. Tanmateix, el cens de població 2001 sembla indicar un 
canvi de tendència per a l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, que començarien a remuntar. El Pallars Jussà no ha guanyat 
població però sembla que s’ha frenat, finalment, la tendència negativa de dècades anteriors. Tanmateix, malgrat que les dades del 
darrer decenni conviden a l’esperança, cal ser prudent encara, davant l’evidència que el quinquenni 1996-2001, com ja s’ha dit, no 
ha estat tan positiu per al Pirineu com ho va ser el quinquenni anterior.”  
“Durant la darrera dècada han crescut les àrees més alpines i/o turístiques de l’àmbit: la Val d’Aran, la vall de Boí, el Pallars Sobirà, 
l’Urgellet, les valls del Cadí i la Cerdanya. De fet, les comarques més turístiques de l’Alt Pirineu i Aran es troben entre les de major 
creixement relatiu de Catalunya. Per contra, els municipis de la franja territorial que correspondria al Prepirineu han continuat perdent 
pes demogràfic. S’aprecia, també, que els creixements que s’han produït gairebé sempre han estat la conseqüència del component 
migratori i, només molt rarament, del component vegetatiu. Entre les àrees que creixen, la situació és, tanmateix, desigual. L’anàlisi 
del comportament demogràfic del darrer quinquenni respecte al del quinquenni precedent sembla indicar que la Val d’Aran, tot i 
seguir creixent, comença a moderar el fort creixement del període precedent, que la vall de Boí i el Pallars Sobirà mantenen un 
creixement sostingut i distribuït, que la Cerdanya s’accelera els darrers anys, que la subcomarca de l’Urgellet s’estanca i que es 
detecta un cert creixement a les valls del Cadí. Segons especifica el PTAPA, actualment, deu municipis concentren el 60% dels 
habitants de l’Alt Pirineu i Aran i aquesta és una tendència creixent. Progressivament, a vegades d’una manera accelerada, els petits 
nuclis de més alçada i de les valls laterals s’estan despoblant a favor dels pobles del fons de la vall principal o les vil·les mercat i les 
capitals de comarca.”  

 

També indica que dels 77 municipis que té l’Alt Pirineu i Aran, pràcticament el 50% de la població es concentra en cinc municipis, 
la Seu d’Urgell (17,4%), Puigcerdà (11,2%), Tremp (8,3%), Vielha e Mijaran (6,4%), i la Pobla de Segur (4,45). 

Mentre l’evolució demogràfica dels municipis segueix la lògica pròpia d’una franja alpina i turística i una franja prepirinenca, l’evolució dels 
petits nuclis de població és molt difícil de correlacionar amb aquestes macro variables o d’altres variables més clàssiques com la proximitat 
a la xarxa bàsica de carreteres o a les principals polaritats urbanes de l’àmbit. 

Respecte l’activitat econòmica i els serveis existents ressalta que, després d’unes dècades en què s’han anat despoblant els petits pobles 
de les valls laterals i la població s’ha anat concentrant al fons de les valls principals i en les viles mercat, es detecta una població, sovint 
nouvinguda, que s’instal.la als petits nuclis. Es detecta doncs que els sistemes d’assentaments comencen a funcionar com a sistemes i 
la residència es va deslligant del lloc on hi ha l’activitat o els serveis.  

 

5. ANÀLISI DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ 

L’estructura de la població a Bellver de Cerdanya és semblant a la d’altres comarques catalanes amb índexs de ruralitat i característiques 
geogràfiques similars. Aquestes es caracteritzen pel progressiu envelliment de la població, que presenta taxes més pronunciades en 
municipis més rurals o en els nuclis disseminats. Aquest fet però, no és quelcom únic i extraordinari de les comarques de muntanya 
o eminentment rurals, sinó que podem parlar d’una situació extrapolable a tot el territori català i fins i tot a les societats occidentals en 
general.  

5.1.  Evolució de la població 
 

En aquest apartat s’analitza la dinàmica de la població considerant els naixements, les defuncions i les migracions en un període 
representatiu. La dinàmica del municipi s’ha comparat amb altres dinàmiques, la de la comarca o amb la de Catalunya, amb la finalitat 
d’avaluar el municipi dins d’un àmbit superior. 
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5.1.1.Ritme de creixement 

El ritme de creixement de població del municipi de Bellver de Cerdanya obté una considerable empenta a partir de l’any 1999, 
després d’un període d’estancament. A partir d’aquest moment inicia un creixement moderat que arriba a suposar un 33% fins a 
l’any 2012.  

El creixement demogràfic a Bellver de Cerdanya segueix una evolució amb certs paral·lelismes amb l’evolució del conjunt de la comarca 
de La Cerdanya. 

Bellver de Cerdanya és el segon municipi en termes de població a la comarca de la Cerdanya, situat per sobre d’Alp i Llívia. 
Puigcerdà és el municipi més poblat.  

A continuació es mostren les dades relatives a l’evolució de la població empadronada al municipi de Bellver de Cerdanya, a la 
comarca de la Cerdanya i a Catalunya.  
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Increment d'habitants 1983-2016 Font de les dades: IDESCAT. Banc d’estadístiques de municipis i comarques Taula i gràfic: 
elaboració pròpia. 

 

A la taula s’observa com l’any amb menys població recau al 1996, amb 1.535 habitants, i que en els vint anys següents l’increment 
ha estat de 460 habitants, suposant un considerable creixement relatiu del 30%. La dinamització de l’activitat turística i la 
construcció que l’ha acompanyat han estat un element dinamitzador determinant per explicar aquesta situació, al igual que al 
conjunt de la comarca, incorporant-se i en part desplaçant l’activitat agrícola i industrial que li era pròpia.  

Respecte a la distribució en els diferents nuclis del municipi la major part de la població resideix a la vila de Bellver de Cerdanya i 
als nuclis de Riu de Santa Maria, Bor i Pi i, en menor mesura, a la resta de nuclis.  

Nuclis Cens 2013 %
Nèfol -                             0,00%
Sant Martí dels Castells -                             0,00%
Talltendre 6                                0,27%
Coborriu de Bellver 8                                0,37%
Ordèn 8                                0,37%
Vilella 8                                0,37%
Santa Magdalena 10                              0,46%
Santa Eugènia 12                              0,55%
Pedra 13                              0,59%
Éller 18                              0,82%
Cortàs 19                              0,87%
Olià 24                             1,10%
Beders 27                             1,24%
Nas 27                             1,24%
Talló 38                             1,74%
Baltarga 48                             2,20%
Riu de Santa Maria 103                            4,71%
Bor 128                            5,86%
Pi 138                            6,32%
Bellver de Cerdanya 1.550                        70,94%
Total 2.185                        100,00%  

Font de les dades: Municat (Sistema d’informació d’administració local)  2013 
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Bellv er de Cerdany a La Cerdany a Cataluny a
1983 1.686 12.472 6.055.526
1984 1.701 12.557 6.077.114
1985 1.707 12.611 6.105.191
1986 1.599 12.200 5.978.638
1987 1.598 12.252 6.001.525
1988 1.582 12.340 6.077.730
1989 1.586 12.505 6.125.324
1990 1.584 12.676 6.156.632
1991 1.549 12.396 6.059.494
1992 1.540 12.423 6.082.030
1993 1.573 12.770 6.158.677
1994 1.591 12.987 6.208.581
1995 1.610 13.155 6.226.869
1996 1.535 12.757 6.090.040
1997 1.566 13.011 6.125.339
1998 1.598 13.324 6.147.610
1999 1.548 13.582 6.207.533
2000 1.614 14.055 6.261.999
2001 1.627 14.516 6.361.365
2002 1.673 15.266 6.506.440
2003 1.689 15.540 6.704.146
2004 1.738 16.065 6.813.319
2005 1.809 16.862 6.995.206
2006 1.906 17.235 7.134.697
2007 2.014 17.744 7.210.508
2008 2.132 18.658 7.364.078
2009 2.231 18.656 7.475.420
2010 2.260 18.549 7.512.381
2011 2.260 18.783 7.539.618
2012 2.300 19.047 7.570.908
2013 2.185 18.630 7.553.650
2014 2.075 18.063 7.518.903
2015 2.028 17.870 7.508.106
2016 1.995 17.704 7.522.596
2017 1.973 17.623 7.496.276  

Població. Període 1983-2016 

 

5.1.2.Composició per sexes 

La composició de la població segons el sexe manifesta un considerable equilibri, amb la peculiaritat que si ve al conjunt del territori català 
el nombre de dones és lleugerament superior al d’homes, en el conjunt de la comarca les xifres mostren una major presència d’homes 
que de dones. En tots els casos la tendència dels darrers anys ha estat la disminució del pes de les dones sobre el conjunt de la 
població.  
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Font de les dades: IDESCAT. Banc d’estadístiques de municipis i comarques Taula i gràfic: elaboració pròpia.  
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Les respectives corbes demogràfiques manifesten aquesta situació any a any i separant-les per sexe.  

 

 
 

 

 

A la Cerdanya 
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A Catalunya 

 
Font de les dades: IDESCAT. Banc d’estadístiques de municipis i comarques  

 

Les diferents corbes demogràfiques posen de manifest que mentre al conjunt de Catalunya existeix una corba piramidal amb la 
base en el grup de població entre 25 i 29 anys, en la resta d’àmbits territorials l’estructura de la població és més irregular. Tanmateix, 
tant a la Cerdanya la població entre 25 i 49 anys es manté relativament equilibrada entre els sexes, i a Bellver de Cerdanya es desequilibra 
considerablement a favor dels homes.  

5.1.3.Creixement natural i la migració 

Respecte a la taxa bruta de creixement natural es constata que el  municipi manifesta un comportament oscil·lant entre les franges 
positiva i negativa. A l'any 2008 es va produir una lleugera recuperació de la taxa de creixement natural, propiciat en tant per la 
important franja de població compresa entre els 25 i 49 anys, així com per la immigració recent, amb unes taxes de natalitat 
superiors i edat per tenir fills. 
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Tanmateix, analitzant l’evolució de la taxa bruta de creixement migratori els resultats són més dispersos. A Bellver de Cerdanya té lloc 
una taxa creixent, amb taxes de migració positives anuals fins l’any 2011. La tendència dels darrers anys ha estat negativa. 
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La repercussió del creixement migratori en el conjunt del territori català és doncs el factor fonamental de l’increment de la seva població, 
i en el cas del municipi de Bellver es veu incrementada per la migració interna de fora cap a dins que ha acompanyat al desenvolupament 
del teixit urbà, propiciat per l’activitat turística i els serveis que l’acompanyen. 

Segons es descriu al PDUC:  
“La immigració ha estat lligada a una economia estacional, com és el sector turístic i la construcció, generant un despoblament en els 
nuclis urbans més petits motivats per la falta de serveis, accessibilitat i reducció de les explotacions agrari – ramaderes; en canvi 
aquesta circumstància a mantingut i ha augmentat la població en els nuclis amb certes funcions de capitalitat. El turisme ha 
desenvolupat la creació d’un elevat parc de segona residència, amb la problemàtica de estar buit la major part de l’any, obligant al 
manteniment de serveis per a àrees del territori sense habitants”.  

En tots els casos, dins el territori català s’ha donat una profunda migració interna de la població, donada per la millora de les 
infraestructures i la qualitat de vida, així com dels hàbits socials, deslligant a gran part de la població del seu lloc de procedència i suposant 
una dispersió familiar sense precedents.  

 

5.2. Naturalesa de la població 
En aquest apartat s’analitza la població del municipi segons la nacionalitat, diferenciant la migració econòmica de la no econòmica, 
comparant els percentatges del municipi amb els de la comarca i els de Catalunya. 

 

A les taules següents s’exposa la població, per lloc de naixement i  nacionalitat (2016) 

Població. Per lloc de naixement. 2016 

   Bellver Cerdanya  Catalunya  

Catalunya 1.553 12.157 4.880.987 

Resta d'Espanya 230 2.380 1.348.713 

Estranger 212 3.167 1.292.896 

Total 1.995 17.704 7.522.596 

Població. Per nacionalitat. 2016 

Espanyola 1.831 15.394 6.499.198 

Estrangera 164 2.310 1.023.398 

Total 1.995 17.704 7.522.596 

Font de les dades: IDESCAT. Banc d’estadístiques de municipis i comarques 
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La incidència de la població estrangera, tant de l’àmbit europeu com de la resta del món, ha estat molt important al territori català. 

Al territori cerdà i pirinenc en general, els dos col·lectius estrangers majoritaris el formen el conjunt de població procedent de la resta de 
la Unió Europea i d’Amèrica del Sud.  

La presència d’immigrants procedents del continent africà en canvi manifesta una presència menor en el territori pirinenc, així com 
la immigració provinent d’Amèrica del Nord i Central, gairebé inexistent.  

 

5.3. Distribució per grups d’edat 
En aquest apartat es detallen els percentatges de grups d’edat de 0 a 15 anys, de 16 a 64 anys i a partir de 65 anys respecte el total de 
la població del municipi, comparant els percentatges del municipi amb els de la comarca i de Catalunya. 

L’estructura d’edats a Bellver de Cerdanya manifesta una estructura similar a l’existent a la comarca de la Cerdanya, i a Catalunya, amb 
un notable increment del pes de la població compresa en el grup d’edat entre 15 i 64 anys, i una disminució de la població de 65 anys i 
més, així com del tram de població entre 0 i 14 anys. Als gràfics següents (Catalunya, Cerdanya i Bellver de Cerdanya) s’observa 
aquesta situació.  
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Font de les dades: IDESCAT. Banc d’estadístiques de municipis i comarques Padró municipal d'habitants. Taula i gràfic: 
elaboració pròpia. 

 

L’evolució de la població manté una dinàmica paral·lela en el conjunt del territori català, fruit de la important transformació social i 
productiva que ha acompanyat a la implantació de la democràcia i l’obertura internacional cap a un sistema capitalista encapçalat 
per es regions econòmicament més desenvolupades.  

El tram de població més productiu, el comprès entre els 15 i els 64 anys, ha experimentat  un fort increment en el conjunt d’àmbits fins 
l’any 2008- 2009. 

5.4. Grups d’edat específics 

5.4.1.Percentatge de població de 15 a 34 anys 

En relació a la població total (1995 habitants l’any 2016)  el percentatge de població de 15 a 34 anys, susceptible d’emancipar-se és el 
16%. 

 
Homes Dones Total 

De 15 a 19 anys            44,00               35,00               79,00    

De 20 a 24 anys            32,00               36,00               68,00    

De 25 a 29 anys            31,00               40,00               71,00    

De 30 a 34 anys            56,00               54,00             110,00    

Total          163,00             165,00             328,00    

5.4.2.Percentatge de població menor a 15 anys 

En relació a la població total (1995 habitants l’any 2016)  el percentatge de població menor a 15 anys, índex de dependència juvenil  és 
el 10%. 

 

 
Homes Dones Total 

De 0 a 4 anys 46 44 90 

De 5 a 9 anys 62 47 109 

 
108 91 199 
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5.4.3.Percentatge de població a partir de 65 anys 

En relació a la població total (1995 habitants l’any 2016)  el percentatge de població a partir de 65 anys, índex d’envelliment i de 
sobreenvelliment és el 21%. 

 

 

 
Homes Dones Total 

De 65 a 69 anys 54 50 104 

de 70 a 74 anys 49 49 98 

De 75 a 79 anys 32 44 76 

De 80 a 84 anys 29 42 71 

De 85 anys i més 35 40 75 

 
199 225 424 

5.5. Col·lectius amb risc d’exclusió 
No es disposen de dades concretes relatives a la població en situació o risc d’exclusió social (sense llar, sense sostre, llars insegures, 
col·lectius vulnerables). 

Els Indicadors territorials de risc de pobresa i d’exclusió social l’any 2015 (Edició: maig 2017, Departament de treball) . en relació a la 
comarca són: 

 

5.5.1.Indicadors de renda monetària 

5.5.1.1. - Percentatge de rendes inferiors al 60% de la mediana 

 

Percentatge de rendes inferiors al 60% de la mediana. 2012 

Aquest indicador calcula la proporció de la població de 16 anys i més que percep rendes conegudes per 
l’AEAT, que té uns ingressos inferiors al 60% de la mediana de la distribució del conjunt d’ingressos 
individuals per Catalunya 

Catalunya  31,20% 
   

Cerdanya 38,10% 
   

5.5.1.2. Bretxa de les rendes inferiors al 60% de la mediana 

 

BRETXA DE LES RENDES INFERIORS AL 60% DE LA MEDIANA 

Aquest indicador mostra la distància entre la mediana de les rendes inferiors al llindar establert i aquest 
mateix llindar. S'expressa en termes percentuals en relació amb el llindar. Aquest llindar queda establert 
en el 60% de la mediana de la distribució del conjunt d’ingressos individuals per a Catalunya. 

Catalunya  37,90% 

Cerdanya 41,50% 
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5.5.2.Indicadors relatius al mercat de treball 

 

5.5.2.1. - Població en situació d'atur 

POBLACIÓ EN SITUACIÓ D’ATUR 

 Proporció d'aturats registrats sobre la població de 16 a 64 anys. Expressat en percentatge 

Catalunya  10,90% 

Cerdanya 5,60% 

5.5.2.2. - Població en situació d'atur de llarga durada 

POBLACIÓ EN SITUACIÓ D’ATUR DE LLARGA DURADA 

 Proporció d'aturats registrats sobre la població de 16 a 64 anys. Expressat en percentatge 

Catalunya  4,80% 

Cerdanya 1,90% 

5.5.2.3. - Població en situació d'atur de molt llarga durada 

POBLACIÓ EN SITUACIÓ D’ATUR DE MOLT LLARGA DURADA 

Proporció d'aturats registrats que fa dos anys o més que cerquen ocupació sobre el total de la població 
de 16 a 64 anys. Expressat en percentatge. 

Catalunya  3,10% 

Cerdanya 1,10% 

5.5.3.Indicadors relatius a la protecció social 

5.5.3.1. - Percepció mitjana dels pensionistes de 65 anys i més 

MITJANA DE PENSIONS CONTRIBUTIVES DE LA POBLACIÓ DE 65 ANYS I MÉS 

Import mitjà percebut pels pensionistes de 65 anys i més, tenint en compte que un pensionista pot rebre 
més d’una pensió contributiva. Expressat en euros. 

Catalunya                                                                        1.054,10 €  

Cerdanya                                                                        828,00 €  

5.5.3.2. - Prestacions no contributives 

PRESTACIONS NO CONTRIBUTIVES 

Proporció de prestacions no contributives percebudes sobre el total de la població. Les dades provenen 
del Departament de Benestar Social i Família. S’han comptabilitzat els ajuts per a cònjuge supervivent, els 
ajuts per a necessitats bàsiques i despeses de la llar i les pensions no contributives per jubilació i 
invalidesa. Expressat en percentatge. 

Catalunya  1,30% 

Cerdanya 0,90% 

 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya 
Memòria Social                                                                                                                                                                  Aprovació provisional_Juliol  de 2020 

                                                   20 

 

5.5.3.3. - Prestacions de desocupació 

PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ 

Proporció de beneficiaris de prestacions per desocupació sobre el total d'aturats registrats. Expressat en 
percentatge 

Catalunya  47,00% 

Cerdanya 55,30% 

5.5.4.Indicadors de demografia 

5.5.4.1. - Famílies monoparentals 

 

FAMILIES MONOPARENTALS 

 Proporció de famílies monoparentals amb fills a càrrec sobre el total de llars. Expressat en percentatge 

Catalunya  2,10% 

Cerdanya 1,40% 

5.5.4.2. - Famílies amb tres fills o més 

 

FAMILIES AMB TRES FILLS O MÉS 

Proporció de llars amb títol de família nombrosa, sobre el total de llars. Fins el 2013, els resultats corresponen al nombre de famílies 
nombroses vigents a 31 de desembre, a partir del 2014 els resultats fan referència al nombre de títols de família nombrosa vigents en algun 
moment de l’any. 

Catalunya  4,30% 

Cerdanya 3,20% 

5.5.5.Ocupació de les llars 

D’acord amb la metodologia emprada per IDESCAT, el banc d’estadístiques de municipis i comarques de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, s’obtenen les dades bàsiques següents de les estructures familiars a partir de l'arxiu normalitzat de llars i famílies 
procedent dels censos de població i de l'Estadística de població. Aquestes dades corresponen a la població enregistrada només 
en habitatges familiars.  

Una llar es defineix com el conjunt de persones (una o més) que resideixen en el mateix habitatge i comparteixen despeses comunes 
ocasionades per l'ús de l'habitatge i/o despeses d'alimentació. Per al Cens de població, una llar es defineix com el conjunt de persones 
que resideixen habitualment en el mateix habitatge.  

Una família està formada per un grup de persones (dues o més) que resideixen en el mateix habitatge familiar, comparteixen 
algunes despeses en comú i estan vinculades per llaços de parentiu. Per al Cens de població, una família està formada per un 
grup de persones (dues o més) que resideixen en el mateix habitatge familiar i estan vinculades per llaços de parentiu, siguin de 
sang o polítics, amb independència del seu grau. Les llars familiars poden estar compostes per una o més famílies.  

Com a unitat jeràrquica intermèdia entre l'habitant i la família hi ha el nucli familiar. Aquest terme correspon a una concepció 
restringida de la família, limitada als vincles de parentiu més estrets.  

Els nuclis formats per un sol progenitor es denominen monoparentals. Les parelles compostes per persones que conviuen juntes sense 
vinculació matrimonial es denominen parelles de fet.  

Les xifres aportades i representades gràficament posen de manifest els canvis estructurals de les llars i les famílies no només en 
el municipi de Bellver de Cerdanya, també en el conjunt de l’àmbit territorial de Catalunya. És rellevant posar de manifest la 
tendència creixent de la proliferació de llars no familiars, bàsicament unipersonals, que a Bellver de Cerdanya suposa fins a un 
35% de les llars a l’any 2001, mentre que a l’any 1996 en representava un 20%. 
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6.PROJECCIONS DEMOGRÀFIQUES 

En aquest apartat es descriuen les projeccions demogràfiques sobre les quals es basa el POUM per a realitzar la proposta de creixement. 

L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) elabora amb periodicitat quinquennal les projeccions de població de Catalunya, per 
tal d’avaluar les xifres, l’estructura per edat i sexe, i la distribució territorial que tindrà la població de Catalunya a mitjà i llarg termini.  

 
L'Idescat presenta les projeccions de població 2021–2051 (base 2013), que són una actualització de les anteriors projeccions de 
població.  

Sobre el creixement natural i el creixement migratori diu: 
La fecunditat ha tingut històricament una evolució amb forts contrastos entre el pic de natalitat del 1975, any que va registrar 112.000 
naixements, i la baixa natalitat dels anys noranta, quan es van registrar prop de 55.000 naixements anuals. En el primer decenni del 
segle XXI es va produir una recuperació de la xifra de naixements fins al màxim de 89.000 l’any 2008, però a partir d’aquesta data 
es va iniciar una disminució progressiva. La forta fluctuació de la xifra de naixements dels darrers 40 anys s’ha traduït en la forma de 
la piràmide de població, amb una base més estreta, i tindrà efectes en la natalitat a curt i mitjà termini. Els naixements disminuiran 
progressivament, continuant la tendència iniciada el 2009 fins a nivells semblants a la dècada dels anys noranta, quan es va registrar 
el mínim de naixements a Catalunya. El descens futur de la xifra de naixements ve determinat per la disminució del nombre de mares 
potencials, ja que arriben a l’edat fèrtil les dones de generacions menys nombroses nascudes a partir dels anys noranta i finals dels 
vuitanta del segle passat. La intensitat de la disminució varia segons l’escenari, però en qualsevol cas la davallada dels nombre de 
naixements està garantida fins més enllà del 2020, i la futura recuperació del nombre de naixements difícilment assolirà els valors 
del 2008. Només en l’escenari alt, que proposa una forta recuperació del nombre de fills per dona (superior a la registrada durant el 
primer decenni del segle XXI) i una represa de saldos migratoris sostingudament significatius, s’aconseguiria retornar a xifres de 
naixements equiparables al període més recent. 
L’esperança de vida continuarà augmentant, però l’arribada a edats avançades de generacions cada vegada més nombroses farà 
augmentar el nombre de defuncions. La incertesa sobre aquesta tendència és molt baixa i la xifra de defuncions que mostren els tres 
escenaris poblacionals és molt semblant. 

Sobre les previsions a les diferents comarques catalanes estableix criteris assimilables als criteris establerts en el conjunt del 
territori català però reconeixent les dinàmiques socioeconòmiques i els indicadors demogràfics propis de cada comarca.  

6.1. Població i creixement dels àmbits del Pla Territorial i Catalunya. Escenari mitjà (2000-2026).  
La població de Catalunya ha registrat durant el primer decenni del segle XXI un creixement històricament molt intens: la població ha 
augmentat en 1,3 milions de persones entre els anys 2000 i 2013, xifra que equival a un creixement del 21,1% de la seva població. El 
creixement ha estat de gran magnitud arreu de tot el territori: en els àmbits de l’Alt Pirineu i Aran ha estat superior al 20% de la població. 
La tendència de creixement prevista per l’escenari mitjà a curt i mitjà termini és totalment oposada a ’observada al primer decenni del 
segle XXI. El descens de la natalitat i especialment un saldo migratori que es preveu que continuï sent de signe negatiu a curt termini 
marcaran l’evolució de la població en tots els territoris. A curt termini, l’any 2018 es preveu que tots els àmbits territorials hagin perdut 
població respecte de l’any 2013. El creixement migratori serà de signe negatiu a curt termini en tots els àmbits territorials. L’àmbit de l’Alt 
Pirineu i Aran registrarà pèrdues de població importants en termes relatius. 
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6.2. Distribució de la població dels àmbits del Pla Territorial i Catalunya. Escenari mitjà (1986-2026).  
La localització de la població dins de Catalunya ha variat en els últims 25 anys, ja que s’ha produït una redistribució de la població des 
del municipi de Barcelona i la comarca del Barcelonès cap a la resta de l’àmbit Metropolità i la resta de Catalunya. L’any 1986 la població 
de l’Alt Pirineu i Aran representava el 1% de la població de Catalunya, percentatge que es va mantenir l’any 2000 i l’any 2013. El procés 
de redistribució o difusió territorial de la població no continuarà. S’espera que a mitjà termini, en un context de creixement poblacional 
negatiu o molt feble, la ciutat de Barcelona i la comarca del Barcelonès en conjunt estabilitzarien el seu pes dins de Catalunya, i la resta 
d’àmbits territorials deixarien de guanyar pes dins del total de Catalunya. Si el 2013 el 1% de la població residia a l’Alt Pirineu i Aran, el 
2026 aquest percentatge seria del 0,9%. 

 

 
 

6.3. Creixement natural dels àmbits del Pla Territorial i Catalunya. Escenari mitjà (2010-2025). 
La tendència de disminució del creixement natural es farà palesa en tots els àmbits territorials, amb una disminució dels 

naixements i un augment de les defuncions. L’any 2012 el saldo ja ha estat de signe negatiu als territoris més envellits 
com l’Alt Pirineu i Aran. A mitjà termini, tant el 2020 com el 2025, el creixement natural serà negatiu. La contribució 
negativa del saldo natural reduirà els potencials creixements de la població en els diferents àmbits territorials. 
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6.4. Creixement migratrori dels àmbits del Pla Territorial i Catalunya. Escenari mitjà (2010-2025). 
El saldo migratori de Catalunya ha passat a ser negatiu els anys 2011 i 2012. A escala territorial, l’any 2012 el saldo migratori ja va ser 
de signe negatiu en tots els àmbits del Pla territorial. La tendència prevista a Catalunya d’augment de les emigracions i disminució de les 
immigracions s’espera que afecti totes les comarques. En conseqüència, en l’escenari mitjà es preveu que a curt termini el creixement 
migratori continuï sent de signe negatiu en tots els àmbits territorials. En canvi, a mitjà termini, s’espera que entre el 2020 i el 2025 el 
creixement migratori torni a ser de signe positiu en tots els àmbits territorials. 

 

 

6.5. Població i creixement dels àmbits del Pla Territorial segons diferents escenaris (2000-2026).  
Els escenaris baix i alt ofereixen resultats territorials alternatius. En l’escenari baix, que per al període 2013- 2026 suposa una pèrdua de 
població de 589.000 persones en el conjunt de Catalunya, tots els àmbits territorials perdrien població a mitjà termini. La hipòtesi general 
és que una part considerable dels migrants que van arribar a Catalunya durant el període 2000-2013 podrien marxar. Les pèrdues de 
població serien més intenses en termes relatius a l’Alt Pirineu i Aran, que podrien perdre prop del 12% de la seva població. En aquestes 
comarques, la disminució de població és més intensa pel seu caràcter envellit i el seu saldo natural negatiu. En l’escenari alt, que per al 
període 2013-2025 suposa un guany de població de 461.000 persones en el conjunt de Catalunya, tots els àmbits territorials guanyarien 
població a mitjà termini. La hipòtesi general és que en un context de migració positiva la migració es repartiria per tots els territoris, 
contribuint al seu creixement demogràfic. En termes relatius, no s’han suposat grans diferències entre els diversos àmbits, que 
presentarien increments de població entre el 4% i el 9%. El creixement més moderat es produiria en l’Alt Pirineu i Aran que se situaria en 
el  4%. 
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6.6. Població i creixement de la comarca de la Cerdanya. Escenari mitjà (2000-2026). 
La comarca de la Cerdanya perdrà població a curt termini, ja que es tracta d’una comarca envellida i allunyada de la zona metropolitana. 

 

 

 

 

 
Font: IDESCAT. 
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− Població i creixement de la comarca de la Cerdanya. Escenari mitjà (2000-2026). 

 

 
− Població de 0 a 15 anys a 1 de gener de la comarca de la Cerdanya. Escenari mitjà (2013-2026). 

 

 
− Població de 16 a 64 anys a 1 de gener de la comarca de la Cerdanya. Escenari mitjà (2013-2026). 
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− Població de 65 anys i més a 1 de gener de la comarca de la Cerdanya. Escenari mitjà (2013-2026 

 

 
− Població de 85 anys i més a 1 de gener de la comarca de la Cerdanya. Escenari mitjà (2013-2026 

 

 

7.ESTIMACIÓ DE CREIXEMENT 

Les dinàmiques de creixement i les projeccions analitzades ens permeten, a apartir de la seva extrapolació, elaborar una hipòtesis sobre 
el creixement màxim per a dimensionar les necessitats urbanístiques del municipi. 

Per tal de fer l’estimació de creixement i preveure l’increment de població previst en el període de vigència del POUM es pren com 
a referència la projecció de la Població activa en l’Escenari alt (base 2015) de la comarca de la Cerdanya, en la qual s’observa que 
en un període de 10 anys s’estima un creixement del 10%. 

Any Homes Dones Total
2026 6.338 5.074 11.412
2025 6.281 5.031 11.312
2024 6.217 4.971 11.188
2023 6.148 4.902 11.050
2022 6.076 4.831 10.907
2021 6.000 4.763 10.763
2020 5.928 4.694 10.622
2019 5.867 4.624 10.491
2018 5.817 4.573 10.390
2017 5.788 4.543 10.331
2016 5.790 4.527 10.317  

Font: Idescat, Projeccions de població activa 2015-2051. 

8.PROJECCIONS DE NOVES LLARS A L’HORITZÓ DEL PLA 

En aquest apartat es detalla l’estimació del nombre de noves llars a partir de les projeccions demogràfiques i dels supòsits de l’evolució 
de la dimensió de la llar. 

Per estimar el procés de creació de noves llars s’utilitza la taxa de persona principal, la qual es basa en: 

−  Coneixement de l’estructura d’edats existent al municipi. 

− Projecció de l’estructura d’edats actual en funció de les dades de natalitat i de mortalitat, així com els canvis que 
provoquen els fluxos migratoris. 

− Anàlisi de les dades de formació de noves llars per grups d’edat de què es disposa al municipi. 

− Aplicació de les taxes de formació de noves llars per grups d’edat a l’estructura d’edats existent a cada moment. 

− Estimació del creixement i tipologia de les llars per migracions en base a les dades de les dinàmiques migratòries dels 
darrers anys extretes de l’apartat d’anàlisi i en funció de les previsions del planejament territorial o altres estudis dels 
fenòmens migratoris disponibles. 

En aquest sentit tenint en compte que la població l’any 2016 era de 1.995 habitants, que existeix una població que ocupa les segones 
residències que incrementa la població en un 100% en èpoques vacacionals, i que s’estima un creixement de població principal del 10% 
cada 10 anys, la població de referència a Bellver de Cerdanya en el període de temps de vigència del POUM s’estima en un màxim de 
4389 persones. 

Tenint en compte que la mitjana d’habitants per llar al municipi és de 2,48 persones /llar, s’estima que el número d’habitatges nous a 
preveure en el període de temps de vigència del POUM és de 965 habitatges. 
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9.ANÀLISI DE LES DADES SOCIO-ECONÒMIQUES 

L’anàlisi es realitza en base a les dades de les estadístiques econòmiques de la població. Inclou una breu descripció de les particularitats 
econòmiques de la població i un estudi de l’oferta d’habitatges del municipi. 

9.1. Evolució de la població activa i l’ocupació  
La població econòmicament activa està integrada per les persones d'ambdós sexes de setze o més anys d'edat que, en la setmana 
de referència del cens o padró, estava dedicada a la producció de béns i serveis, en situació d'ocupats, desocupats amb ocupació 
anterior o desocupats que busquen ocupació per primera vegada.  

La població econòmicament inactiva està integrada per aquelles persones no comptabilitzades com a població activa (jubilats, 
estudiants, feines de la llar, etc.). 

Població. Per relació amb l'activitat econòmica. 2011 (Font:IDESCAT) 

 

Població ocupada               1.014   45,31%
Població desocupada                  259   11,57%
Població activ a               1.273   56,88%

Població inactiv a                  965   43,12%
Població total               2.238   100,00%

Població de 16 any s i més               1.939   86,64%

Actius               1.273   56,88%
Ocupat o temporalment absent de la feina               1.014   45,31%

a temps complet                  890   39,77%
a temps parcial                  123   5,50%

Desocupat                  259   11,57%
ha treballat abans                  236   10,55%

buscant la primera feina                    -     0,00%
Inactius                  965   43,12%

Persona amb inv alidesa laboral permanent                    -     0,00%
Jubilat, prejubilat, pensionista o rendista                  426   19,03%

Estudiants                  338   15,10%
Una altra situació                  179   8,00%  

 

 

L’anàlisi de la distribució de la població activa per sexe dóna resultats clarament diferenciats, que pel seu anàlisi requereix valorar-
ne l’evolució recent, d’ençà a la incorporació de la dona al mercat de treball, iniciat paulatinament a les darreres dècades fins al dia 
d’avui, encara descompensat i amb tendència a seguir creixent. A les dades següents es posa de manifest aquesta realitat, a partir 
de les dades obtingudes dels diferents censos ocupacionals. 
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Font de les dades: IDESCAT. 

El pes de la població ocupada ha anat incrementant-se paulatinament i l’evolució del pes dels conjunt d’homes ocupats  en aquest període 
ha tendit a mantenir-se. En el conjunt de dones ocupades, aquesta evolució ha estat clarament positiva. 

9.2.  L’ocupació de la població segons els quatre grans sectors d’activitat  
Les diferents branques d’activitat econòmica exposen l’estructura principal de l’activitat econòmica. A l’any 2001 les xifres són les 
següents.  

 
Font de les dades: IDESCAT.  
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El gràfic posa de manifest com el pes de la indústria és notablement inferior, mentre que el sectors de l’agricultura, construcció i serveis 
estan per sobre.  

A l’àmbit el sector d’activitat econòmica principal és el de serveis, seguit de la construcció, l’agricultura i la indústria. El primer grup 
suposa més del 57% de la població ocupada. 

Als darrers anys la població dedicada a la agricultura ha anat disminuint de forma acusada però constant a diferència dels sector de la 
construcció i dels serveis que pràcticament han incrementat en un 50% el seu pes en la economia municipal. Tanmateix, el sector industrial 
ha portat a terme un creixement pendular. 

 

 

 
 

 

A les taules següents es detalla el repartiment de l’ocupació en els quatre grans grups d’activitat, per sexes, a l’any 2001.  

 
Font de les dades: IDESCAT. Taula: elaboració pròpia.  

Per sexes cal remarcar com l’ocupació principal és en tots els casos el sector serveis, amb una major incidència sobre les dones, que a 
Bellver en representa fins a un 84% de l’ocupació femenina. En els homes el sector serveis a Bellver representa fins a un 42% de 
l’ocupació. El principal diferencial entre sexes es localitza principalment al sector de la construcció, sector ocupat majoritàriament per la 
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població masculina, on a Bellver només un 8% d’aquest col.lectiu el formen dones. 

9.3. L’evolució de la població i la construcció de nous habitatges  
El ritme de construcció de nous habitatges al municipi no ha seguit la mateixa evolució que el creixement de la població, amb un 
fort creixement d’habitatges interromput a l’any 1993, coincidint amb una època de recessió econòmica global a tot Catalunya i 
Espanya, com també els anys 1998 i a partir de l’any 2008.  

 
 

Habitatges iniciats 
amb protecció 

Habitatges iniciats
Habitatges acabats 

amb protecció 
Cèdules habitabilitat 
(primera ocupació)

Habitatges acabats

2016 0 9 0 9 4
2015 0 3 0 11 14
2014 0 1 0 3 11
2013 0 1 0 11 18
2012 0 1 0 21 27
2011 0 6 12 25 53
2010 12 12 0 2 8
2009 48 1 0 36 6
2008 0 9 0 75 52
2007 0 122 0 100 79
2006 0 79 0 103 77
2005 0 143 0 108 95
2004 0 103 0 125 78
2003 0 158 24 93 105
2002 24 78 10 135 96
2001 10 107 0 88 88
2000 10 153 12 91 76
1999 12 83 0 30 36
1998 0 74 0 68 154
1997 0 85 0 41 19
1996 0 20 1 31 20
1995 0 26 0 30 24
1994 0 21 0 14 14
1993 1 17 0 22 40
1992 0 52 0 47 30  
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Habitatges iniciats 1992-2016 

 
Habitatges acabats 1992-2016 

 
Les dades relatives a l’increment de població i la construcció d’habitatges en el mateix període són les següents:  

− Increment de població. 1992-2016:  455 habitants 

− Habitatges construïts de nova planta 1992-2016: 1224 habitatges 

Convé resaltar la important devallada de la construcció als inicis dels anys noranta i la forta recuperació a partir de l’any 1995. Aquesta 
situació ve donada per el cicle de recessió general del ritme de creixement de l’activitat econòmica que donà per acabada la fase 
d’expansió econòmica dels anys vuitanta.   

Com s’observa el ritme de construcció d’habitatges a Bellver de cerdanya ha estat molt elevat.  

Segons es recull al PTPAPA, al punt 5.1, quan parla de l’evolució del parc d’habitatge,  
“Ja s’ha comentat que, durant el període 1991-2001, l’increment del parc d’habitatge en totes les comarques de l’Alt Pirineu i Aran 
ha estat per sobre de la mitjana catalana i, en el cas de la Cerdanya, els dos Pallars i la Val d’Aran, molt per sobre. Aquest increment 
tan elevat del parc d’habitatge d’algunes comarques de l’àmbit és una situació extrema que, a Catalunya, només comparteixen les 
comarques de l’Alt i el Baix Empordà, del Baix Penedès i del Tarragonès. 
El parc d’habitatge ha crescut amb més força a les comarques amb una presència més important de segona residència. Si es valoren 
conjuntament les taxes de creixement del parc d’habitatges i el percentatge d’habitatge principal, es veu clarament com les 
comarques amb predomini de l’habitatge secundari tenen creixements importants del parc, cosa que demostra una clara vocació 
turística i estacional d’aquests nous habitatges. En canvi, creixen poc les comarques amb un alt percentatge de primera residència. 
Aquest és un fet incontrovertible.  
Entre el 1994 i el 2003 el parc d’habitatge a l’Alt Pirineu i Aran es va incrementar en quasi un 24 %. Aquesta activitat edificatòria no 
es va distribuir de manera uniforme sinó que es va concentrar a la Cerdanya i a la Val d’Aran, i en menor mesura al Pallars Sobirà.  
L’anàlisi per municipis mostra diferències remarcables. Dins de comarques amb forta activitat edificatòria trobem municipis amb poc 
creixement, com ara Bausen i Canejan a la Val d’Aran i Meranges i Lles a la Cerdanya. A l’Alt Urgell i al Pallars Jussà l’activitat es 
concentra al voltant de les capitals de comarca i, a l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà, el ventall de situacions és força més divers.  
Dues qüestions, per tant, seran rellevants a l’hora de planificar les polítiques urbanístiques d’habitatge a l’Alt Pirineu i Aran: la 
desvinculació que hi ha entre l’evolució de la població resident i la demanda d’habitatge i la percepció magnificada que hi ha d’esclat 
urbanístic deguda a les petites dimensions dels nuclis de partida. En nombres absoluts, l’Alt Pirineu i Aran no té un problema ni de 
creixement del parc ni de segones residències, però en nombres relatius sí. Si analitzem la intensitat edificatòria, és a dir, el nombre 
d’habitatges acabats en un període determinat per cada mil habitants, les comarques de la Cerdanya i de la Val d’Aran es troben 
entre les tres comarques de major intensitat edificatòria a Catalunya (l’altra és el Baix Penedès) durant el període 1994-2003 i la 
resta de comarques pirinenques, excepte el Pallars Jussà, es troben per sobre de la mitjana catalana.”  

Segons es recull al Pla Director Urbanístic de la Cerdanya (PDUC), respecte les previsions de població i habitatge, per al conjunt 
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de la comarca cerdana,  
“El PTPAPA comptabilitza l’any 2001 la xifra de 14.069 habitants (en el sistema Bellver 2.849 habitants i en el de Puigcerdà 11.220 
habitants més). Pel mateix any, l’IDESCAT té censats 15.855 habitatges, del quals 4.921 habitatges corresponen a Puigcerdà, és a 
dir, un 31,03% del total.  
Segons el PTPAPA, l’increment de població prevista fins l’any 2.026, podria ser de 3.927 habitants, cosa que comportaria, segons 
aquest, la realització de 1.294 nous habitatges principals per cobrir aquestes expectatives.  
Les previsions del Pla Director Urbanístic de Cerdanya mantenen pràcticament íntegre el potencial vigent als nuclis tradicionals, 
excepte la desclassificació d’algunes àrees especialitzades no desenvolupades, inadequades i generalment ubicades exemptes dels 
nuclis històrics i amb gran impacte visual. El PDUC també dóna paràmetres d'ordenació, compleció i reducció de sòl a La Molina i La 
Masella i replanteja el creixement a Sant Julià de Pedra. Això implica que les possibles estratègies de creixement siguin de cohesió 
al voltant dels nuclis actuals i procurin de consolidar els plans parcials, sense noves extensions disperses.  
El potencial de nous habitatges en el sòl ja classificat que té actualment la Cerdanya, teòricament, és més que suficient per a donar 
cabuda a les necessitats d’habitatge que el PTPAPA indica fins el 2.026. Però s’ha de tenir en compte que aquest potencial 
d’habitatges, majoritàriament, segueix una lògica pròpia, basada en l’habitatge secundari, i no es pot preveure la seva realització o 
sortida al mercat, donat que la seva lògica és aliena a la pròpia problemàtica de la Cerdanya. Per tant, no és pot assegurar que aquest 
pugui donar cabuda a les necessitats previstes d’habitatge principal. Un altre punt a tenir en compte és que no tots els municipis 
tenen un gran potencial i, en canvi, n’hi ha que en tenen molt, com els casos d’Alp, principalment generat per La Molina i La Masella, 
i el municipi de Prats i Sansor, amb la urbanització de Prat, que manté un considerable potencial, totes dues situacions destinades 
majorment a l’habitatge secundari pel turisme estiuenc i hivernal.  
També cal destacar que la major part dels municipis tenen localitzat aquest potencial en les anomenades àrees especialitzades pel 
PTPAPA, concretament en les urbanitzacions generalment exemptes del nucli històric, o entitats rurals poc definides.  
És per això que el PDUC, d’acord amb el PTPAPA aposta pels creixements contigus als nuclis urbans històrics de Cerdanya.”  

Convé afegir la important devallada de la construcció en els darrers anys (2012-2017). Aquesta situació ve donada per la crisi del mercat 
immobiliari desprès d’una època de creixement desmesurat. 

Cal destacar que el número d’habitatges acabats l’any 2016 va ser de 4 quan l’any 1998 van ser 154 i l’any 2003, 105. 

9.4. L’evolució del mercat immobiliari.  
L’elevat ritme de construcció existent als darrers anys, mesurat en habitatges acabats, que indica la taula i els gràfics anteriors, va 
experimentar un profunt canvi al llarg de l’any 2008.  

Atentent a les xifres oficials donades per el “Ministerio de la vivienda”, el nombre d’habitatges iniciats d’ençà a l’any 2008, mes a 
mes, fins al juny de 2016, al conjunt de les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, va sofrir una paulatina reducció. 
Aquestes dades, si bé no es disposa d’informació recent específica del municipi de Bellver de Cerdanya, s’han valorat dins un 
context territorial més ampli, i aporta dades sobre la possible evolució a curt termini de l’activitat constructora, al tractar-se 
d’habitatges iniciats, no acabats com als gràfics anteriors.  

A la taula següent s’aprecïa l’evolució dels habitatges lliures iniciats l’any 2008-216, recollida mes a mes, per a cada una de les 
seves províncies.  
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Font de les dades: Ministerio de la vivienda Gràfic: elaboració pròpia.  

S’observa una caiguda acusada del nombre d’habitatges iniciats l’any 2008, i aquesta situació suposà un gir important de la 
tendència que els darrers anys havia mantingut el sector amb molta activitat.  

 
Al conjunt del territori català l’any 2008 el nombre d’habitatges iniciats va ser de 28.302 i a l’any 2015 va ser de 6.074. 

Un important baròmetre per mesurar les previsions del sector immobiliari en els propers anys, tant a curt com a mig plaç, és el 
comportament de les transaccions immobiliàries i de les transaccions de sòl. 
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Transacciones de suelo clasificadas según el tamaño del municipio. Municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes Ministerio de 
Fomento 

 

Al gràfic es posa de manifest que de les 4.463 transaccions de sòl fetes a Catalunya durant l’any 2006 es van assolir només 458 
l’any 2012 i s’han assolit només 763 transaccions de sòl a l’any 2016. Per tant, analitzant els valors obtinguts, i tenint en compte 
el canvi de tendència respecte als darrers anys, és de preveure que a curt termini, i en certa mesura també a mig termini, augmenti 
el ritme de l’activitat constructora d’habitatges. 

Al gràfic següent es fa referència a les transaccions immobiliàries d’habitatges de nova construcció i de segona mà, al municipi de Bellver 
de Cerdanya.  

 
Número Total de Transacciones Inmobiliarias de Viviendas por municipios. Ministerio de Fomento 

 

La tendència del ritme de transaccions immobiliàries a Bellver de Cerdanya va mantenir força dinàmica fins el 2006 amb 91 
transaccions aquest any, mentre que va tocar fons l’any 2012 amb només 18 transaccions i amb un cert repunt marcat per les 60 
transaccions registrades durant l’any 2016. 

 

La realitat local, amb una forta activitat turística vinculada a les segones residències i oberta a l’explotació hotelera i de serveis en 
general fan preveure que es mantindrà un increment de l’activitat immobiliària però anirà també a remolc de la tendència de les 
variacions de l’activitat constructora i del dinamisme econòmic en general. El sector turístic hoteler i el seu desenvolupament és 
fortament depenent de la salut de l’activitat econòmica i del progrés en general.  
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9.5. Oferta d’habitatges al municipi 
A la taula següent s’indica la distribució d’habitatges exixents segons el seu ús al municipi de Bellver de Cerdanya. 

Habitatges i llars Bellver de Cerdanya Cerdanya Catalunya 

Habitatges familiars. Per tipus. 2011 

Principals 1.047 7.665 2.944.944 

Secundaris 1.116 11.353 470.081 

Buits 437 2.168 448.356 

Total 2.600 21.186 3.863.381 
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. 

En relació a l’oferta, de les dades obtingudes dels portals immobiliaris de referència s’observa que al municipi es troben 42 ofertes 
de venda d’habitatges usats d’entre 50 a 186 m2 amb un preu mig de 2.300 €/m2 (1,6% del parc existent). 

Així mateix, es troben 6 ofertes de lloguer d’habitatges d’entre 50 i 105 m2 amb un preu mig de 6 €/m2. 

A continuació es detalla l’import mig dels preus de venda i lloguer al municipi: 

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

Habitatges venuts/1.000 hab.:  17.459429211 

Habitatges nous venuts:   72 

Preu euros/m2 habitatges nous:  2970.01 

Habitatges usats venuts:   240 

Preu euros/m2 habitatges usats:  2059.72 

Preus de lloguer 2016 Cerdanya (Font: Secretaria d’habitatge) 

Contractes 2016:   337 

Contractes/1.000 hab. 2016:  26.07722 

Var. contractes % 2016/2015:  0.898204 

Import mensual 2016:   686.3264 

Var. import % 2016/2015:   54.08815 

Import mensual 3r trim.16:   619.2618 

9.6. Descripció de les característiques de l’activitat econòmica del municipi 

9.6.1.Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) 

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) 

 

Base imposable 
general per declarant 
(EUROS) 

Quota resultant de 
l'autoliquidació per 
declarant (EUROS) 

2014 17.610,00 € 4.926,00 € 

9.6.2.Renda familiar disponible bruta (RFDB) de la població del municipi.  

A partir d’aquesta dada es calcula l’esforç econòmic que representa l’adquisició de l’habitatge i, per tant, les necessitats d’habitatges amb 
protecció oficial al municipi.  

Per a calcular l’Esforç Teòric per a l’Adquisició d’un habitatge (sense deduccions) comptabilitza la part dels ingressos que han de dedicar 
les persones per fer possible l’accés a l’habitatge. 
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L’objectiu d’aquests indicadors és el de calcular l’esforç financer que les persones han de realitzar amb la finalitat d’accedir a un habitatge 
ja sigui en règim de propietat o de lloguer. 

  Total 

NÚMERO DE HABITANTES 2.075 

NÚMERO DE DECLARACIONES 1.014 

NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN 1.167 

RENTA BRUTA MEDIA 23.829 

RENTA DISPONIBLE MEDIA 19.645 

Font: Agencia Tributaria 

9.6.3.Distribució personal de la renda per trams d’ingressos i grups d’edat.  

Atès que aquesta dada es calcula a partir de mostres i enquestes, les fonts disponibles no permeten disposar de dades a nivell municipal. 
A falta de dades més precises, s’obtenem dades de salari brut anual per sexe, grups d'edat i nacionalitat a nivell català de l’Idescat i  l’INE. 

 Núm. Importe Media 

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) 778 13.735.707 17.655 

Ingresos íntegros 836 17.225.026 20.604 

Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a 
mutualidades de previsión social y seguros colectivos 27 83.477 3.092 

Gastos deducibles 575 974.762 1.695 

Cotizaciones a la Seguridad Social u otras 572 962.003 1.682 

Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios 
profesionales 65 12.752 196 

Reducciones del trabajo 833 2.598.034 3.119 

Cuantía aplicable con carácter general 833 2.408.197 2.891 

Reducción adicional para trabajadores activos con 
discapacidad 12 50.308 4.192 

Resto de reducciones del trabajo 21 139.528 6.644 

RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 234 1.765.996 7.547 

Rendimiento estimación directa 160 1.123.903 7.024 

Rendimiento estimación objetiva 28 356.324 12.726 

Rendimiento neto total AAEE Agrícolas 52 285.768 5.496 

Font: Agencia Tributaria 

10.ANÀLISI DEL PARC D’HABITATGES EXISTENT 

L’anàlisi es pot realitzar a partir de les dades del cens, el cadastre, el padró, estudis ja realitzats, treballs de camp, etc. Inclourà una breu 
descripció de l’estructura urbana residencial i informació relativa a aspectes rellevants, com per exemple, entre d’altres: 
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10.1. Característiques bàsiques del parc d’habitatges existent 

10.1.1.Parc actual 

Habitatges i llars 2001 2011 

Principals 649 1.047 

Secundaris 941 1.116 

Buits 203 437 

Total 1.793 2.600 

En el període de 2001 a 2011 l’increment d’habitatges és de 807 habitatges (45%).-  

 

10.1.1.1. Ús dels habitatges 

 
 

La forta presència d’habitatges no principals posa de manifest l’orientació turística destinada a segones residències acompanyada de 
les diferents activitats de lleure i oci tant a Bellver de Cerdanya com a la resta de comarca.  

10.1.1.2. Les dimensions dels habitatges principals  

Les característiques dels habitatges, orientats a l’habitatge d’ús principal, així com les diferents tipologies edificatòries, presenten fortes 
diferències en funció de les seves dimensions. Segons els censos d’habitatges r s’obtenen les dades següents: 
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La major part dels habitatges familiars principals tenen una superfície útil d’entre 76 i 90 m2. 

10.1.1.3. Règim de tinença dels habitatges principals  

El règim de tinença dels habitatges principals, ja sigui de propietat per compra pagada o amb pagaments pendents, o bé per 
herència o donació, diferencien els habitatges en propietat d'algun dels membres de la llar, dels que es troben llogats i dels que 
facilita gratuïtament alguna institució o persona.  

 
 

Al municipi de Bellver de Cerdanya, el 67% dels habitatges principals són en règim de tinença de propietat, amb un 33% d’habitatges 
de lloguer o altres.  

10.1.2. Índex de principalitat  

Característiques dels habitatges principals (règim de tinença, any de construcció, nombre d’habitatges per edifici, superfície útil, etc) 

Habitatges i llars Bellver de Cerdanya Cerdanya Catalunya 

Habitatges familiars. Per tipus. 2011 

Principals 1.047 7.665 2.944.944 

Secundaris 1.116 11.353 470.081 

Buits 437 2.168 448.356 

Total 2.600 21.186 3.863.381 

Habitatges familiars principals. Per règim de tinença. 2011 

De propietat 699 4.509 2.188.657 

De lloguer 273 2.287 582.701 

Altra forma : 869 173.586 

Total 1.047 7.665 2.944.944 
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Habitatges familiars principals. Per superfície útil. 2011 

Fins a 60 m2 : : 538.966 

De 61 a 90 m2 503 3.534 1.476.187 

De 91 a 120 m2 262 1.728 560.379 

De 121 i més m2 : 1.313 369.412 

Total 1.047 7.665 2.944.944 

    

10.2. Tendència de producció d’habitatge lliure 
Els habitatges iniciats lliures en els darrers anys han assolitat les 6 unitats i els habitatges acabats han estat 70, segons les estadístiques 
públiques oficials. 

 
Les dades provenen de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana (SHiMU) 

La tendència del potencial d’habitatges és de 17 habitatges acabats/any. 

10.3. Parc d’habitatges destinats a polítiques socials. 
Per fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat, establert per la Constitució i per l'Estatut, i la resta de drets constitucionals connexos, 
i establir criteris per a assegurar la coherència de les actuacions públiques i privades de promoció i rehabilitació d'habitatges amb les 
polítiques públiques de desenvolupament econòmic, social i urbanístic, la legislació vigent ha apostat per la creació d’un parc específic 
d’habitatges assequibles que permeti atendre les necessitats de la població que necessita un allotjament.  

Per a impulsar la creació d'un parc específic d'habitatges a un preu a l'abast de les rendes baixes i mitjanes, la Llei regula de la manera 
més rigorosa possible l'habitatge amb protecció oficial a Catalunya, i no només aquest, sinó també altres formes d'habitatge assequible 
que permetin aconseguir, a mitjà i llarg termini, l'autèntic parc específic d’habitatges destinats a polítiques socials que la societat 
reclama.  

L’evolució del parc d’habitatges amb protecció oficial als darrers anys es recull al gràfic següent:  
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La quantitat d’habitatges de protecció oficial en els darrers anys al municipi de Bellver de Cerdanya segons dades de l’IDESCAT és d’un 
total de 59 habitatges acabats dels 117 iniciats des de 1992.  

En relació a aquestes dades podem concretar que va ser a l’octubre de 2006 quan l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya va posar en 
marxa la promoció de 48 pisos de protecció oficial del pla de Tomet per a gent del poble. 

Al 2009 a Bellver, el director de Promoció de l’Habitatge va signat un conveni de col·laboració amb l’ajuntament per a la construcció de 
12 habitatges protegits, en règim de compravenda, al Pla de Tomet. 

Així mateix al maig del 2010 es va iniciar la construcció d’un nou edifici de 12 pisos de protecció oficial que va ser impulsat arran d'una 
negociació coordinada entre l'Ajuntament, els veïns adjudicataris i les entitats d'estalvis locals. Sota aquesta fórmula, les obres es van 
iniciar a pesar de la crisi. 

En aquest mateix sentit, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya al febrer de 2012, va posar al mercat un pis amb protecció oficial de lloguer 
amb opció de compra a Bellver de Cerdanya (Cerdanya). Aquest pis formava part del Pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits de la 
Generalitat a tot Catalunya. 

En resum Bellver de Cerdanya disposa de 72 habitatges socials que cobreixen les necessitats actuals d’habitatge protegit del municipi.  

10.3.1. Reserves previstes en el planejament anterior 

En el planejament anterior no es preveuen reserves per a habitatges de protecció pública. Tot i així, resultat del desenvolupament de 
l’anterior planejament es van desenvolupar sectors urbanitzables i van generar àmbits de cessió amb aprofitament destinats a la producció 
d’habitatge assequible.  

En concret el municipi de Bellver de Cerdanya disposa d’una reserva de sòl per a 45 habitatges de protecció pública que sumats als 72 
habitatges social existents, fan una total de 117 habitatges de protecció pública. 

10.3.2.Habitatge dotacional públic i sòl qualificat per aquest sistema al POUM 

El sistema urbanístic d'habitatges dotacionals públics comprèn les actuacions públiques d'habitatge destinades a satisfer els requeriments 
temporals de colectius de persones amb necessitats d'assistència o d'emancipació justificades en polítiques socials prèviament definides. 

El POUM no preveu qualificar sòl com a sistema d’habitatges dotacionals públics ni preveu reserves de sòl per a aquest sistema en 
sectors de planejament derivat addicionals a les reserves legals obligatòries. 

Aquest sistema, definit en la legislació vigent, constitueix un sistema diferent i independent del de l'equipament. L'assignació d'un terreny 
a aquesta destinació només es podrà produir mitjançant la redacció d'una modificació del POUM que en justifiqui la proposta des d'una 
anàlisi detallada, sobre la base dels estàndards establerts en el document de modificació. 

10.4. Utilització anòmala d’habitatges o edificis d’habitatges 

10.4.1.Habitatges buits 

 

Habitatges i llars Bellver de Cerdanya Cerdanya Catalunya 

Habitatges familiars. Per tipus. 2011 

Principals 1.047 7.665 2.944.944 

Secundaris 1.116 11.353 470.081 

Buits 437 2.168 448.356 

Total 2.600 21.186 3.863.381 

 

Els habitatges buits suposen 17% del parc d’habitatges existent. 

10.4.2.Altres 

No es disposen de dades en relació a habitatges ocupats per 7 o més persones i Immobles que es destinen a habitatge tot i que no 
compten amb la cèdula d'habitabilitat ni compleix les condicions per obtenir-la. 
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11.DIAGNOSI DE LES NECESITATS SOCIALS 

Els indicadors en relació a l’habitatge assenyalen: 

− Disminució de la població estable i tendència a l’envelliment 

− Dinàmica creixent dels sectors construcció i serveis envers els sectors agricultura i indústria. 

− Existència d’oferta d’habitatges protegits i manca de demanda 

− Població ocupada majoritàriament al sector serveis 

Les principals necessitats del municipi són: 

− Potenciar els nuclis urbans 

− Revertir o frenar la tendència a l’envelliment de la població incorporant atractors de col.lectius joves. 

− Intensificar i diversificar el mercat de treball 

− Regular les implantacions en sòl no urbanitzable 

11.1. Necessitats d’habitatge social 
Les necessitats detectades orienten a establir els objectius socials del POUM. 

− Crear una oferta residencial atractiva per a col.lectius joves.  

− Garantir a l’accés a l’habitatge a les persones que tenen dificultats per accedir al mercat d’habitatge lliure. 

− Millorar els serveis i equipaments per a incentivar l’assentament de població permanent i generar activitat econòmica. 

− En relació al sòl no urbanitzable, donar resposta a les necessitats dels habitatges rurals i fer compatibles nous usos 
relacionats amb les explotacions tradicionals, la conservació del medi i els valors naturals. 

11.2. Integració social, convivència i habitatge 
La immigració ha estat lligada a una economia estacional, com és el sector turístic i la construcció, generant un despoblament en els 
nuclis urbans més petits, motivats per la falta de serveis, accessibilitat i reducció de les explotacions agrari – ramaderes; en canvi aquesta 
circumstància a mantingut i ha augmentat la població en els nuclis amb certes funcions de polaritat. El turisme ha desenvolupat la creació 
d’un elevat parc d’habitatge secundari, amb la problemàtica de estar buit part de l’any, obligant al manteniment de serveis a àrees del 
territori sense habitants. Cal fixar població en el territori, fer augmentar la població resident i cohesionar socialment els nuclis per conformar 
un teixit associatiu i afavorir l’auto - organització. 

Les dimensions i la morfologia dels nuclis facilita la cohesió social. La població en termes generals és autòctona, amb un saldo migratori 
negatiu en els darrers anys. En l’actualitat tot i que no existeixen situacions de marginalitat, la proposta d’ordenació facilita la integració 
de nouvinguts, evitant concentracions desiguals i marginals. 

11.3. Habitatge protegit i assequible 
El POUM preveu obligatòriament reserves de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública, corresponent al 30% del sostre 
de nova implantació per a ús residencial, amb la possibilitat de reduir aquest percentatge en funció de la densitat del sector i de la tipologia 
adoptada. Aquest percentatge inclou promoció pública i privada. 

Els nous creixements previstos en sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable són la base per assolir els objectius en mateia d’habitatge 
social. 

11.4. Càlcul de les necessitats d’habitatge amb protecció oficial i dotacional 
Per calcular les necessitats d’habitatges amb protecció oficial al municipi s’ha pres com a punt de partida la hipòtesis de creació de noves 
llars que s’han tingut en compte per dimensionar el creixement del POUM. Les necessitats d’habitatges amb protecció oficial són coherents 
amb el creixement previst al POUM. 

Així mateix,  el nivell de renda de la població estudiat a la diagnosi, és base per a poder establir el llindar d’accessibilitat a l’habitatge. 

En base al coneixement del nombre de llars que es crearan al municipi i la seva caracterització pel que fa al nivell de renda, l’objectiu del 
càlcul és l’estimació el nombre de noves llars que seran susceptibles d’acollir-se a un habitatge amb protecció oficial. Per efectuar aquest 
càlcul s’ha considerat: 

− Nivell de renda de la població actual mitjana és19.645€/any i existeix un 38% de la població de més de 16 anys i menor 
de 65 anys amb rendes inferiors al 60% de la mitjana (38% de 1372 persones= 521 persones) 

− Llindar d’ingressos que estableix el Pla per al Dret a l’Habitatge vigent calculats a partir de l’IRSC(’indicador de renda 
de suficiència de Catalunya) per als habitatges amb protecció oficial de règim especial, de règim general i de preu 
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concertat- Bellver de Cerdanya està inclos en la zona B: règim general, règim especial i preu concertat. 

Amb aquestes dades el número màxim de llars que es considera que tindran ingressos inferiors als màxims per accedir a un habitatge 
amb protecció oficial  és de 208 habitatges.(ocupació mitjana llar: 2,5 persones/llar) 

Aquest mètode es basa en la hipòtesi que el preu dels habitatges amb protecció oficial i el nivell de renda de la població mantindran una 
relació constant al llarg dels anys. 

Així doncs, aquest càlcul permet aproximar la quantitat de llars susceptibles d’acollir-se a un habitatge amb protecció oficial en vigència 
del POUM.  

12.PROPOSTA 

12.1. Actuacions 
Les necessitats quantitatives i de localització de sòl residencial i habitatge social, en relació amb el medi urbà en què s’insereixen, 
s’estableixen a partir de les estimacions de les necessitats detectades i les característiques socioeconòmiques de la població.  

En aquest sentit la Llei del dret a l’habitatge considera el proveïment d'habitatges destinats a polítiques socials com un servei 
d'interès general, en la línia del pronunciament del Parlament Europeu en matèria d'habitatge social. Els habitatges destinats a 
polítiques socials, són aquells destinats a satisfer les necessitats temporals de persones amb dificultats d’emancipació o que 
requereixen acolliment o assistència residencial, com ara els joves, la gent gran, les dones víctimes de la violència de gènere, els 
immigrants, les persones separades o divorciades que hagin perdut el dret a l’ús de l’habitatge compartit, les persones pendents 
de reallotjament per operacions públiques de substitució d’habitatges o per actuacions d’execució del planejament urbanístic o els 
sense llar. La superfície d’aquests habitatges és determinada per les necessitats que s’han de satisfer.  

El conjunt d'activitats vinculades amb el proveïment d'habitatges destinats a polítiques socials es configura com un servei d'interès general 
per a assegurar un habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans.  

Als efectes de l'homologació amb la normativa europea en matèria d'habitatge, tenen la condició d'habitatges socials els habitatges 
que aquesta llei defineix com a destinats a polítiques socials, tant si són resultat de processos de nova construcció o de rehabilitació 
com si s'obtenen en virtut de programes socials de mediació i cessió.  

L’actuació pública regula les actuacions dirigides a resoldre les situacions d’incompliment de la funció pública de la funció social de 
l’habitatge amb diversos instruments, en defensa dels interessos col·lectius i també dels drets individuals associats a l’habitatge.  

12.2. Directrius per a les polítiques de promoció i accés a l’habitatge 
El POUM d’acord amb l’article 57 del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, 
ha d’establir les reserves de sòl suficients per a la construcció d'HPP per al compliment dels objectius definits a aquesta Memòria Social 
i, com a mínim, el 30% del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de nova implantació,.  

Els plans d'ordenació urbanística municipal i les seves modificacions i revisions han de reservar per a la construcció d'habitatges de 
protecció pública sòl suficient per al compliment dels objectius definits en la memòria social i, com a mínim, 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. 
La Disposició final novena de la Llei 2/2014, suspèn temporalment l'exigència d'aquestes reserves durant 2 anys (prorrogables a 4), 
pels plans i polígons que en el moment de l'entrada en vigor de la Llei 8/2013 no disposin de projecte de reparcel·lació definitivament 
aprovat, si alhora el municipi disposa d'un percentatge d'HPO ja construït i sense vendre superior al 15% dels HPO previstos o 
resultants del planejament vigent, sempre i quan el municipi no està inclòs dins les àrees de demanda forta i acreditada reconegudes. 

 

En la disposició final novena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, 
s’estableix una regla per a la suspensió temporal de l’aplicació de les exigències en matèria de reserves de sòl per a habitatge de protecció 
pública:  

Novena 
Regla per a la suspensió temporal de l’aplicació de les exigències en matèria de reserves de sòl per a habitatges de protecció pública 
 
1. Resta suspesa, durant els dos anys següents a l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’aplicació de les reserves per a habitatge protegit 
que l’article 57.3 i la disposició transitòria tercera del text refós de la Llei d’urbanisme exigeixen als plans d’ordenació urbanística 
municipal i als plans urbanístics derivats, en els sectors de planejament urbanístic i polígons d’actuació urbanística que en el moment 
de l’entrada en vigor de la Llei de l’Estat 8/2013, del 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, no disposin de 
projecte de reparcel·lació definitivament aprovat, si es compleixen tots els requisits següents: 

a) El municipi disposa d’un percentatge d’habitatge protegit ja construït i sense vendre superior al 15% dels habitatges 
protegits previstos o resultants del planejament vigent i una evident desproporció entre la reserva legalment exigible i la 
demanda real amb possibilitat d’accedir a aquests habitatges. 
b) El municipi no està inclòs dins les àrees de demanda forta i acreditada que reconeix el Pla per al dret a l’habitatge, 
aprovat pel Govern, mentre no s’aprovi el Pla territorial sectorial d’habitatge. 
c) El planejament urbanístic o les seves modificacions determinen la suspensió esmentada, i els efectes temporals de 
la suspensió, pel fet d’haver quedat justificades les circumstàncies a què fan referència les lletres a i b. 
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2. D’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 8/2013, el termini de dos anys establert per l’apartat 1 pot ésser prorrogat fins a un 
termini total de quatre anys a comptar des de l’entrada en vigor de la dita llei, en el marc dels àmbits de demanda residencial forta i 
acreditada establerts pel Pla territorial sectorial d’habitatge. A aquest efecte, cal que ho determinin el planejament urbanístic o les 
seves modificacions, en els termes de la lletra c de l’apartat 1. L’existència del Pla territorial sectorial d’habitatge és una condició 
necessària per a la dita pròrroga. 
 
3. En el cas de sectors de planejament urbanístic, la suspensió a què fa referència l’apartat 1.c es pot determinar a nivell de pla 
urbanístic derivat. 
 

 

12.3. Actuacions previstes 
El POUM fa una aposta clara per a la concentració en els nuclis que en l’actualitat fan la funció de centralitat, Bellver,Talló, Pi i  Riu de 
Santa Maria,  amb el corresponent relligat de la totalitat dels assentaments urbans del terme muncipal, sense que comporti reducció de 
la població actualment assentada en dits nuclis històrics, ni abandonar una política de mantenir els teixits urbans ja consolidats. Es vol 
invertir el procés del creixement de segona residència, que comporta la creació de xarxes de serveis extenses, costoses de mantenir i 
amb un elevat consum de sòl de una baixa densitat. Aquesta opció implica la concentració, en aquests nuclis, de certs serveis i 
equipaments d’abast municipal, que siguin accessibles al conjunt i, alhora, potenciïn el creixement de primera residència fins que obtingui 
massa crítica suficient. 

Pel que fa al sòl urbà d’ús residencial i encara vacant, es mantenen les previsions del planejament urbanístic vigent respecte de l’habitatge 
principal; es tracta d’evitar el despoblament dels nuclis tradicionals i, en aquest sentit, es facilita la continuïtat de les activitats comercials 
i industrials/artesanes dels seus habitants (petits tallers, obradors, etc.). 

Pel que fa a la política d’habitatge destinat a primera residència es fa una aposta decidida pel foment de la rehabilitació del parc actual 
d’habitatge tradicional que, especialment en els petits nuclis, a vegades és obsolet i no reuneix condicions dignes d’habitabilitat; aquesta 
política pot evitar el consum de més sòl urbà.  

Uns dels problemes plantejats és la dificultat d’accés a l’habitatge per part de les famílies immigrants, així com per part del jovent autòcton. 
Bàsicament, aquesta oferta ha de primar-se als nuclis polars de  Bellver, Talló, Pi i Riu de Santa Maria, on es concentra la major part de 
la població; però també cal atendre les necessitats de la població jove dels nuclis tradicionals ceretans, per tal d’evitar la seva fugida cap 
els nuclis polars i el conseqüent abandonament i despoblament dels seus nuclis d’origen.  

El POUM qualifica i defineix noves zones de transformació i creixement residencial per tal de facilitar la formació de sòl residencial per a 
incrementar la població resident en tots els nuclis del municipi. 

Les àrees de transformació en sòl urbà contemplen la formació d’habitatges que omplin els buits existents i que millorin la consolidació 
dels teixits urbans.  

En aplicació de la legislació vigent en matèria d’habitatge el POUM reserva el sòl suficient per a la construcció d’habitatge protegit. 
Aquestes reserves estan emplaçades evitant la concentració excessiva d’habitatges per tal d’afavorir la cohesió social i evitar la 
segregació territorial dels ciutadans per raó de llur nivell de renda. 

Per tal de donar compliment a l’article 57 del TRLU i justificar que la reserva de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública 
és suficient per al compliment dels objectius definits en aquesta memòria social, i que compleix el mínim del 30% del sostre qualificat per 
a l’ús residencial de nova implantació, tant en sòl urbà no consolidat com en sòl urbanitzable delimitat, el POUM reserva sòl per a la 
construcció d’habitatge protegit en tots els àmbits que incorporen sostre residencial de nova implantació, incloent els PMU NEF-1, PMU-
RIU-1 i  PMU-SMA-1, que tot i la tipologia dels habitatges previstos en baixa densitat han d’encaixar la reserva d’habitatge protegit. 

Per al còmput de la reserva sòl per la construcció d’habitatge protegit, s’ha considerat tot el sostre residencial dels àmbits, amb les 
següents consideracions:  

- S’han exclòs els àmbits d’ajust per a la compleció de la vialitat o els espais lliures (10 PAU), la urbanització de Beders, les Unitats 
d’actuació (UA) previstes pel planejament vigent fins el moment no desenvolupades (6 PAU i el PMU-TALLO-1) i els sectors PAU-ORD-
4 i PMU-TAL-1 que correspon a àmbits de sòl urbà no consolidat que el POUM ha delimitat per a traslladar sòl no adequat i per a reduir 
la densitat prevista pel planejament anterior, respectivament. 

- S’han exclòs l’àmbit amb reparcel·lació aprovada definitivament que no preveia reserva d’habitatge protegit (PAU-RIU-1) 

- En l’àmbit PMU-RIU-1, PMU-TALLO-2 i PMU-TALLO-3 s’ha restat el sostre residencial existent i la superfícies de transferència de sòl 
urbà corresponents al compliment de les determinacions del PDUC,  ja que no es consideren de nova implantació. 

A continuació en l’apartat 12.5 es mostra el quadre justificatiu del compliment de les reserves mínimes d’habitatge protegit. 

En el quadre es resumeix el sostre reservat a l’habitatge en els diferents àmbits delimitats pel POUM, i el nombre d’habitatges resultant 
de cada tipologia (lliure i HPO). 

En base al sostre residencial computable, s’ha diferenciat el sostre reservat per a habitatge de comercialització lliure i el sostre reservat 
per a l’habitatge de protecció pública , així com els percentatges corresponents a cada tipus d’habitatge. 

En les columnes es visualitza el nombre d’habitatges resultants de cada tipologia, tant dels àmbits que computen en el càlcul de HPO 
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com de la resta d’àmbits. 

En resum dels 35 sectors residencials delimitats pel POUM,  fan reserva de sòl per a la construcció d’habitatge protegit 14. 

12.4. Potencial d’habitatges del POUM 
La situació actual de l’habitatge i la població (2017) és: 

- 1.973 habitants 

- 2.600 habitatges al municipi, dels quals: 

o 1.047 són habitages principals (40,28%) 
o 1.116 són habitatges secundaris (42,92%) 
o 437 són habitatges vacants i d’altres (16,80%) 

 

D’acord amb això, se’n desprèn una ocupació de 1,88 persones per habitatge principal, i un nombre elevat d’habitatges estacionals.  

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

 

  Sòl Espais lliures Vials Equipaments Sòl privat Sostre Habitatges 

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

SUC (directe i PAU) 1.407.038,00 106.148,00 354.433,00 65.149,00 881.308,00 824.379,00 4.673 

PAU (SUNC) 144.736,00 10.871,00 25.026,00 369,00 108.470,00 104.915,00 288 

PMU (SUNC) 38.630,00 9.778,00 6.340,00 0,00 22.512,00 11.256,00 43 

SUD 66.471,00 7.301,00 14.678,00 5.782,00 38.710,00 28.377,00 208 

Total 1.656.875,00 134.098,00 400.477,00 71.300,00 1.051.000,00 968.927,00 5.212 

 

El potencial de nous habitatges en el sòl ja classificat pel planejament anterior, teòricament, podria ser  més que suficient per a donar 
cabuda a les necessitats d’habitatge. Però s’ha de tenir en compte que aquest potencial d’habitatges, majoritàriament, segueix una lògica 
pròpia, basada en l’habitatge secundari, i no es pot preveure la seva realització o sortida al mercat, donat que la seva lògica és aliena a 
la pròpia problemàtica de la Cerdanya. Per tant, no és pot assegurar que aquest pugui donar cabuda a les necessitats previstes d’habitatge 
principal i en cap cas, les necessitats d’habitatge assequible. 

En aquest sentit, el POUM revisa el sòl urbà, preveu operacions de consolidació del teixit urbà existent i extensions dels nuclis suficients 
per a garantir la producció d’habitatge principal i habitatge de protecció pública. 

12.5. Reserva de sostre per habitatge de protecció oficial  
El POUM sintetitza les actuacions dirigides a la producció d’habitatge assequible en el quadre següent:  
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  NOM  Superfície   Sostre 

residencial Nova 
implantació  

 
Percentatge 

Hab lliure  

 Sostre 
Habitatge 

Lliure  

 Habitatge 
lliure  

Percentatge 
HPO 

 Sostre 
Habitatge  HO  

 HPO  

_Sòl urbà no consolidat 
       

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

_Sòl urbanitzable delimitat 
       

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

_Sòl urbanitzable no delimitat 
       

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

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

 

El POUM justifica la reserva de sostre d’habitatge protegit als nuclis més dinàmics i situats en l’àrea d’influència del nucli de Bellver de 
Cerdanya: Baltarga, Beders, Bellver de Cerdanya, Pi, Riu de Santa Maria i Talló.  

En total el POUM preveu la reserva de sostre per HPO de 22.365 m2 que resulta en un total de 176 habitatges d’HPO, previsions suficients 
per garantir l’accès a un habitatge assequible al conjunt de la població del municipi al llarg de la vigència del POUM, resultat de l’aplicació 
de la legislació vigent en materia d’habitatge en plans de millora urbana i sectors de sòl urbanitzable.  

En conclusió, tenint en compte les reserves existents d’habitatge assequible (117 unitats, 72 construits) i que el POUM preveu un potencial 
total de 176 habitatges de protecció pública, la reserva total de 293 habitatges en el conjunt del terme municipal és superior a les 
necessitats d’habitatges protegit de càlcul (208 habitatges). 

Pel que fa a la localització dels habitatges previstos de protecció pública, el POUM reserva sòl residencial social als àmbits de sòl urbà 
no consolidat i sòl urbanitzable de nova implantació en els nuclis amb necessitats d’aquest règim d’habitatges: Bellver, Bor, Pi, Talló, 
Baltarga, Beders, Riu de Santa Maria, Santa Magdalena i Nèfol. 

En aquest sentit s’estima la innecessiaritat de preveure reserva de sostre per habitatge protegit en els  àmbits de transformació urbanística  
que tenen per objecte completar el teixit existent i són de molt baixa densitat en la resta dels nuclis. 

Es pretén afavorir una distribució homogènia dels habitatges de protecció sobre el conjunt de nous àmbits de transformació, evitant la 
concentració dels habitatges de protecció i afavorint la cohesió social i la convergència dels diferents col.lectius socials amb diferents 
nivells adquisitius. 

La voluntat del POUM és afavorir la disponibilitat d’habitatge protegit de manera progressiva al creixement previst, evitant la proliferació 
en un període concret.  

D’aquesta manera es vol donar resposta a les necessitats d’habitatges de protecció pública d’acord amb el ritme de creixement existent 
en cada moment. 
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13.FONTS CONSULTADES 

13.1. Fons genèriques 
− Institut d’Estadística de Catalunya. (dades del cens, el padró continu...) http://www.idescat.cat 

− Instituto Nacional de Estadística. http://www.ine.es 

− Administracions locals (a través de les corresponents webs, serveis socials...)  

− Oficines locals d’habitatge 

− Preus de mercat de l’habitatge lliure: Portal immobiliari del Col·legi d’Agents de la Propietat immobiliària de Barcelona i 
província. http://www.apionline.cat (entre d’altres). 

− Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. http://www.iermb.uab.es 

− Fundació Jaume Bofill. http://www.fbofill.cat/ 

− Generalitat de Catalunya. http://www.gencat.cat/temes/cat/habitatge.htm 

− Agència de l’habitatge de Catalunya. http://www.adigsa.cat/wps/portal 

− Consejo de la juventud de España http://www.cje.org/ 

13.2. Fons específiques 
− Perfils de la població 

− Evolució de la població (dades del cens, el padró continu...) (font IDESCAT) 

− Distribució per grups edats i sexe (font IDESCAT) 

− Naturalesa de la població (font IDESCAT) 

− Percentatge població jove (font IDESCAT) 

− Percentatge població gran (font IDESCAT) (índex d’envelliment i sobreenvelliment) 

− Percentatge població estrangera (font IDESCAT) 

− Percentatge població estrangera excepte UE i EUA (font IDESCAT) 

− Projeccions demogràfiques a l’horitzó del pla (font IDESCAT (cens, padró continu, estimacions intercensals i postcensals 
/ altres estudis) 

− Llars segons tipus (font IDESCAT) 

− Col·lectius amb risc d’exclusió (font serveis socials ajuntament) 

13.3. Dades econòmiques 
− Població desocupada, taxa d’activitat (font IDESCAT) 

− Impost sobre la renda de les persones físiques, IRPF (font IDESCAT) 

− Renda familiar disponible bruta, RFDB (font IDESCAT / estudis) 

− Volum de l’oferta d’habitatge, tipologia, superfície, etc (font API) 

− Preus del mercat de l’habitatge de nova construcció (font API) 

− Preus del mercat de l’habitatge usat o preexistent (font API) 

− Preus del mercat de l’habitatge lloguer (font API) 

− Enquesta de les condicions de vida de l’INE. (font IDESCAT. Municipis de la província de Barcelona . Àmbits territorials) 

− PIB (font IDESCAT) 

− IRPF (font IDESCAT) 

13.4. Parc d’habitatges 
− Habitatges principals i secundaris (font IDESCAT) 

− Habitatges buits (font ajuntament, API, companyies subministradores) 
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− Habitatges ocupats en edificis malmesos (font IDESCAT) 

− Nombre de llars ocupades per 7 o més persones (font IDESCAT) 

− Increment d’habitatge en relació al parc 2001 (font col·legi aparelladors) 

− Immobles sense cèdula d’habitabilitat destinats a habitatge (Font ajuntament) 

− Habitatges protegits sobre el total construït a partir del 2001 (font Agència de l’Habitatge de Catalunya) 

− Altres habitatges socials: dotacionals públics, de titularitat pública, d’inserció, allotjament d’acollida d’immigrants, 
obtinguts mitjançant borses de mediació, existents concertats, etc. (font ajuntament,) 
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