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AJUNTAMENT DE BELLVER DE CERDANYA

Anunci sobre la suspensió d’atorgament de llicències relacionades amb els habitatges d’ús turístic

Per acord del Ple extraordinari, del passat 31 de març de 2023, es va aprovar la suspensió potestativa de
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats relacionades amb els habitatges d’ús turístic dintre de
l’àmbit territorial de la totalitat del municipi de Bellver de Cerdanya.

Es transcriu íntegrament el contingut de l’acord del Ple, que diu el següent: «Atès que per acord de Ple del
passat  13  d’agost  de  2020,  es  va  aprovar  la  suspensió  potestativa  de  l’atorgament  de  llicències  de
parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets per els habitatges d’ús turístic al municipi de Bellver de Cerdanya, amb
vista a procedir a l’estudi i regulació dels habitatges d’ús turístic al municipi de Bellver de Cerdanya el que
es publica a l’efecte de l’article 73.3 del  Text refós de la Llei  d’Urbanisme aprovat per  Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost.

Atès que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 13 de desembre de 2022, va
acordar  l’aprovació  inicial  de l’Ordenança municipal  reguladora dels  habitatges  d’ús  turístic  al  municipi,
publicada al Butlletí Oficial de la província de Lleida número 245, el dia 23 de desembre de 2022, atorgant
un termini de 30 dies hàbils, per a la presentació d’al·legacions (Expedient 893/2022).

Vistes les al·legacions presentades en termini i donada la gran inquietud que ha provocat aquest tema entre
el veïnatge i tenint en comte que la regulació urbanística d’aquests usos planteja l’estudi d’aspectes que es
consideren complexos i fonamentals per cercar una regulació adequada d’aquestes activitats com:
- Vista la necessitat de regular els usos en els habitatges d’ús turístic al nostre municipi.

- Vist l’informe del Tècnic municipal del qual es desprèn el següent:
“En Francesc Mas, arquitecte tècnic municipal, informa que ha estat requerit per la Il·lustre Corporació per
emetre informe tècnic en relació amb l’estudi i regulació dels habitatges d’ús turístic en el terme municipal de
Bellver de Cerdanya.

A la vista de la documentació aportada emeto el següent Informe:
Primer.  Per  acord  de  Ple  del  passat  13  d’agost  de  2020,  es  va  aprovar  la  suspensió  potestativa  de
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets per els habitatges d’ús turístic al municipi
de Bellver de Cerdanya, amb vista a procedir a l’estudi i regulació dels habitatges d’ús turístic al municipi de
Bellver de Cerdanya el que es publica a l’efecte de l’article 73.3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme aprovat
per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

La suspensió va ser justificada, segons informe del tècnic que subscriu, de data 20 de juliol de 2020 d’acord
amb el següent:
“(...) La singularitat de la comarca de la Cerdanya i, en especial del municipi de Bellver de Cerdanya per la
seva situació privilegiada com a cruïlla de les grans vies que travessen la comarca (Eix pirinenc i C/16), el
seu entorn natural, els seus valors paisatgístics i la seva llarga tradició turística converteixen el municipi en
un destí de primer ordre.

Administració Local 69



  Número 73

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 14 d’abril de 2023

La  gran afluència  de visitants  que això  suposa,  comporta  una  forta  pressió  per  a  l’ús  social  del  parc
residencial del municipi i per als usos en l’espai públic.

Atès el fort increment de visitants que any rere any es va augmentant i conscients de la importància que
aquesta activitat suposa en l’economia del municipi, considerem arribada l’hora de reconsiderar l’impacte
d’aquesta activitat sobre els usos residencials del municipi i dels seus habitants.

La tendència creixent a l’explotació turística dels edificis d’ús residencial i també la transformació continua
d’usos no residencials en habitatges, suposa un ús progressivament mes intensiu del parc mobiliari existent
al  municipi  amb augment  de densitats  d’ocupants,  augment  de necessitats  de mobilitat  i  aparcaments,
disminució d’equipaments i locals per a la seva transformació en parc residencial d’ús intensiu, etc.

La realitat comporta nombroses queixes per les molèsties produïdes per la implantació d’habitatges d’ús
turístic en comunitats o edificis en que també s’hi desenvolupa l’ús residencial així com el diferent règim de
funcionament  (Horaris,  mobilitat,  soroll)  i  més notòriament  les afeccions  al  mercat  immobiliari  en reduir
l’estoc del mercat de lloguer i provocar un considerable encariment de preus. Tanmateix cal considerar que
també aquesta activitat es generadora de recursos i creadora de llocs de treball.

Tot aquest fenomen requereix d’una presa en consideració i de la seva regulació si s’escau, inclús a nivell
comarcal.(...).”

Segon. El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 13 de desembre de 2022, va
acordar  l’aprovació  inicial  de l’Ordenança municipal  reguladora dels  habitatges  d’ús  turístic  al  municipi,
publicada al Butlletí Oficial de la província de Lleida número 245, el dia 23 de desembre de 2022, atorgant
un termini de 30 dies hàbils per a la presentació d’al·legacions (Expedient 893/2022).

Tercer. Vistes les al·legacions presentades en termini i donada la gran inquietud que ha provocat aquest
tema  entre  el  veïnatge  i  tenint  en  comte  que  la  regulació  urbanística  d’aquests  usos  planteja  l’estudi
d’aspectes  que es  consideren complexos  i  fonamentals  per  cercar  una  regulació  adequada d’aquestes
activitats com:
- La població resident i població flotant.
- El parc immobiliari residencial. Habitatges principals i secundaris.
- Els habitatges d’ús turístic actualment existents.
- Les places d’aparcament interiors i de superfície.
- Etcètera.

Conclusions
Per  tot  l’exposat  i  als  efectes  de  realitzar  els  treballs  d’anàlisi  i  diagnosi  d’una  l’Ordenança  municipal
reguladora dels habitatges d’ús turístic que resulti útil i beneficiosa pels veïns d’aquest municipi, es proposa:

Primer. Retrotraure l’expedient 893/2022, d’aprovació de l’Ordenança Municipal reguladora del Habitatges
d’Ús Turístic al moment inicial d’estudi de l’ordenança i consulta prèvia veïnal.

Segon. D’acord amb l’art. 73.1 del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per decret legislatiu 1/201, de 3
d’agost i modificat per la Llei 3/2012 , de 22 de febrer, suspendre l’atorgament de llicències, de parcel·lació
de  terrenys,  d’edificació,  reforma,  rehabilitació  o  enderrocament  de  construccions,  d’instal·lacions  o
ampliació d’activitats relacionades amb els habitatges d’ús turístic dintre de l’àmbit territorial de la totalitat del
municipi de Bellver de Cerdanya.”

Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que s’ha fixat en l’article 73 del text
refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i l’article 21.1 j) en relació
amb l’article 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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Per tot això, proposo al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Retrotraure l’expedient 893/2022, d’aprovació de l’Ordenança Municipal reguladora del Habitatges
d’Ús Turístic al moment inicial d’estudi de l’ordenança i consulta prèvia veïnal.

Segons. Suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació
o enderrocament de construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats relacionades amb els habitatges
d’ús turístic dintre de l’àmbit territorial de la totalitat del municipi de Bellver de Cerdanya.

Tercer. Publicar l’Acord de suspensió de l’atorgament de llicències en el Butlletí Oficial de la Província.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs de
reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà a la publicació del present anunci,
davant l’Alcalde d’aquest Ajuntament, de conformitat amb l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar
directament recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Lleida en el
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció Contenciosa administrativa. Si s’optés per
interposar el  recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que
aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de
què pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

L’alcaldessa, Eulàlia Serra Domingo
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