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RESUM DE L'ABAST DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL:  

Marc Jurídic aplicable:  

Aquest document s'emet en compliment del principi de publicitat i participació en els 
processos de planejament urbanístic, hem d'acudir al que disposa l'article 10.U del DL 
1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, que modifica l'article 
8.5 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya:  

“Article 10 Publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió urbanístics  

U. Es modifica l'apartat 5 de l'article 8 del Text refós de la Llei d'urbanisme, que queda 
redactat tal com segueix:  

.5. La ciutadania té dret a consultar i ser informada sobre el contingut dels instruments de 
planejament i gestió urbanístics i, a aquests efectes:  

.a) En la informació pública dels instruments de planejament urbanístic, cal que, 
conjuntament amb el pla, s'exposi un document comprensiu dels extrems següents:  

.Primer. Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació 
de procediments, i concreció del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i 
tramitacions que se suspenen.  

.Segon. Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o 
modificació d'un instrument de planejament urbanístic, plànol d'identificació dels àmbits en 
els que l'ordenació proposada altera la vigent i resum de l'abast d'aquesta alteració.  

.b) Cal garantir l'accés telemàtic al contingut íntegre dels instruments de planejament 
urbanístic vigents.  

.c) Cal donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública en els 
procediments de planejament i gestió urbanístics i dels acords d'aprovació que s'adoptin en 
llur tramitació.  

.d) Es desenvolupen per reglament les formes de consulta i divulgació dels instruments 
urbanístics i els mitjans d'accés de la ciutadania a aquests instruments i la prestació 
d'assistència tècnica perquè puguin comprendre'ls correctament.  

Dos. S'afegeix una disposició addicional vintena al Text refós de la Llei d'urbanisme, amb la 
redacció següent:  

.Disposició addicional vintena. Compliment de les obligacions de publicitat per mitjans 
telemàtics  

.1. L'administració de la Generalitat i els ajuntaments han de garantir l'accés telemàtic al 
contingut íntegre dels instruments de planejament urbanístic aprovats definitivament a partir 
de l'1 de juliol de 2007 i dels instruments de planejament general vigents, amb 
independència de la data en què aquests hagin estat aprovats. Aquest accés, en els 
municipis de menys de 5.000 habitants que no disposin dels mitjans tècnics necessaris, es 
pot fer efectiu a través de la connexió amb l'instrument de divulgació telemàtica del 
planejament urbanístic de l'administració de la Generalitat.  
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.2. L'accés telemàtic a la resta d'instruments de planejament municipal vigents es farà 
efectiu progressivament, en funció dels mitjans tècnics, econòmics i organitzatius de què es 
disposi.  

.3. Els municipis de població inferior a 10.000 habitants han de donar compliment a les 
obligacions que estableix l'apartat 1 a partir de l'1 de març de 2008. L'administració de la 
Generalitat i la resta de municipis han de donar compliment a l'obligació de garantir l'accés 
telemàtic al contingut íntegre dels instruments de planejament a què fa referència l'apartat 1 
en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei.  

.4. L'obligació de donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació 
pública en els procediments de planejament i gestió urbanístics, i dels acords d'aprovació 
que s'adoptin en llur tramitació, s'ha de complir des de la data d'entrada en vigor d'aquest 
Decret llei, excepte en el cas dels municipis de població inferior a 10.000 habitants que no 
disposin dels mitjans telemàtics necessaris, els quals han de donar compliment a aquesta 
obligació a partir de l'1 de març de 2008.”  

Per la seva banda, l'article 3.2 lletra c) del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny que 
aprova el text refós de la Llei del Sòl:  

“c) El dret a la informació dels ciutadans i de les entitats representatives dels interessos 
afectats pels processos urbanístics, així com la participació ciutadana en l’ordenació i gestió 
urbanístiques.”  

L'article 4 lletra c):  

“c) Accedir a la informació de què disposin les administracions públiques sobre l’ordenació 
del territori, l’ordenació urbanística i la seva avaluació ambiental, així com obtenir una còpia 
o certificació de les disposicions o els actes administratius adoptats, en els termes que 
disposa la seva legislació reguladora.”  

L'article 11 del mateix text, addueix: “1. Tots els instruments d’ordenació territorial i 
d’ordenació i execució urbanístiques, inclosos els de distribució de beneficis i càrregues, així 
com els convenis que amb aquest objecte hagi de subscriure l’Administració competent, 
s’han de sotmetre al tràmit d’informació pública en els termes i pel termini que estableixi la 
legislació en la matèria, que mai pot ser inferior al mínim que exigeix la legislació sobre 
procediment administratiu comú, i s’han de publicar en la forma i amb el contingut que 
determinin les lleis.  
2. Els acords d’aprovació definitiva de tots els instruments d’ordenació territorial i urbanística 

s’han de publicar en el «Butlletí Oficial» corresponent. Respecte a les normes i 
ordenances que contenen aquests instruments, cal atenir-se al que disposa la legislació 
aplicable.  

3. En els procediments d’aprovació o d’alteració d’instruments d’ordenació urbanística, la 
documentació exposada al públic ha d’incloure un resum executiu en què s’expressin els 
aspectes següents: a) Delimitació dels àmbits en els quals l’ordenació projectada altera 
la vigent, amb un pla de la seva situació, i l’abast de l’alteració. b) Si s’escau, els àmbits 
en els quals se suspenguin l’ordenació o els procediments d’execució o d’intervenció 
urbanística i la durada de la suspensió esmentada.  

4. Les administracions públiques competents han d’impulsar la publicitat telemàtica del 
contingut dels instruments d’ordenació territorial i urbanística en vigor, així com de 
l’anunci del seu sotmetiment a informació pública.  

5. Quan la legislació urbanística obri als particulars la iniciativa dels procediments 
d’aprovació d’instruments d’ordenació o d’execució urbanística, l’incompliment del deure 
d’emetre resolució dins el termini màxim establert ha de donar lloc a una indemnització als 
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interessats per l’import de les despeses en què hagin incorregut per presentar les seves 
sol·licituds, excepte en els casos en què s’hagin de considerar aprovats o resolts de manera 
favorable per silenci administratiu de conformitat amb la legislació aplicable.  
6. Els instruments d’ordenació urbanística el procediment d’aprovació dels quals l’iniciï d’ofici 

l’Administració competent per fer-ne la instrucció, però l’aprovació definitiva dels quals 
competeixi a un òrgan d’una altra Administració, s’han de considerar definitivament 
aprovats en el termini que assenyali la legislació urbanística.  

7. En tot cas, en la tramitació dels instruments d’ordenació territorial i urbanística s’ha 
d’assegurar el tràmit d’audiència a les administracions públiques les competències de les 
quals puguin resultar afectades.”  

 



PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTFERRER I CASTELLBÓ  

* RESUM DE PUBLICITAT I PARTICIPACIÓ DE PLANEJAMENT DE L'ABAST DE LES DETERMINACIONS *  
* TEXT REFÓS * FEBRER 2011 * 

1.-Model de creixement:  

Les alternatives que poden plantejar-se en el planejament urbanístic de Montferrer i 
Castellbó en els pròxims 20-25 anys són diverses i varien segons el model territorial que es 
formuli. 
Des de les propostes que volen equilibrar i distribuir equitativament la urbanització pel 
conjunt del territori, a les propostes que opten per conservar i potenciar la jerarquia dels 
nuclis actuals, trobem multitud d’alternatives diferents. 
L’alternativa o model proposat opta clarament per concentrar el fet urbà i el seu creixement 
com a continuïtat dels nuclis existents, i concretament els creixements en els nuclis de major 
dimensió i dinàmica, els quals també per característiques d’accessibilitat i topografia poden 
absorbir millor nous creixements de forma sostenible (majoritàriament a la plana de 
Montferrer  i també a Aravell, Bellestar i Castellbó). 
Entre les propostes que contemplen creixements dispersos en el territori i de baixa densitat i 
aquelles que aposten per la continuïtat i compacitat del sòl urbanitzat, el POUM opta també 
per aquestes últimes coherentment a la necessitat d’acumular el teixit urbanitzat en els 
terrenys amb les característiques topogràfiques adients i a la voluntat decidida de que els 
nous creixements proposats resultin sostenibles econòmicament, tant en la seva implantació 
com en el seu manteniment.  
En el cas de la plana de Montferrer,  el POUM preveu un important creixement industrial i 
terciari amb accés des de la carretera N-260. Aquesta continuïtat es produeix  fins i tot entre 
el teixit industrial i el residencial (àmbit a l’entorn de la Trobada). Es descarta per tant, 
l’alternativa que comporta una segregació espacial clara i radical entre aquests dos teixits 
d’ús diferent per entendre que poden coexistir en continuïtat i per tal de facilitar la mobilitat 
generada entre aquests. 
En aquest àmbit de la plana de Montferrer és on el POUM preveu majors creixements que 
responen, no només a la demanda endògena del municipi, si no també a les expectatives 
generades per les noves infraestructures de caràcter territorial previstes a la zona (aeroport 
internacional, polígon industrial com a sector d’activitat de caràcter supramunicipal) i per la 
posició estratègica en el territori (condició de porta d’Andorra i proximitat a la Seu d’Urgell i 
capital comarcal i ciutat de més població de l’Alt Pirineu i Aran). 
En els nuclis d’ Aravell, Bellestar i Castellbó es mantenen i completen les previsions de 
creixement ja vigents, en base a la demanda i dinàmica existent. En aquests nuclis de major 
entitat és on s’acumula l’ús residencial extensiu i amb possibilitats d’acollir segones 
residències, vinculat majoritàriament a l’activitat esportiva del camp de golf i a les activitats 
complementàries, revisant, en algun cas puntual on es fa necessari, aquells llocs on per la 
topografia resulten innedificables. 
A la resta de nuclis més petits, s’aposta per redefinir el límit de sòl urbà ajustant-se a les 
edificacions existents, tant en aquells amb delimitació de sòl urbà vigent, com en aquells 
altres que no la tenen, tot i constituir clarament nucli urbà per la seva estructura d’espais 
públics i privats, consolidació edificatòria i existència d’elements comuns (església, plaça,..).  
Aquesta redefinició contempla en alguns casos el reompliment d’algun buit, la previsió 
d’algun petit creixement en els llocs on l’orografia ho permet, proporcionat al nucli, que 
permet incorporar elements de millora del conjunt del poble pel que fa a accessibilitat, 
aparcament, equipaments o zones verdes públiques. 
Per un altre costat, en alguns pobles es redueix el sòl urbà actual en zones ordenades de 
possible creixement per les N.N.S.S i que no han estat desenvolupats.  
Pel que fa als nuclis deshabitats s’opta per possibilitar la seva recuperació definint la figura 
de gestió adient per poder resoldre les mancances pel que fa a les infraestructures de 
serveis i espais públics, sempre a càrrec i exclusiu dels promotors que ho promoguin.  
Tot això, sempre sota el criteri de que el procés urbanitzador sigui econòmic, racional i 
sostenible, i deixant com a sòl no urbanitzable la resta del terme municipal. 
En els vint anys de vigència de la normativa urbanística del municipi, hi ha hagut canvis 
substancials com són la implantació del camp de golf al nucli d’Aravell amb l’important 
creixement residencial vinculat a aquest, així com la dinàmica actual de creixement 
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residencial dels últims temps, ha donat lloc a nombroses promocions residencials, tan 
d’important tamany com de substitució d’edificació en els diferents nuclis, destinades en 
molts casos a apartaments petits, que han fet aparèixer noves formes de creixement 
residencial en el municipi. En alguns casos, aquests han comportat disfuncions, com el cas 
de la divisió horitzontal d’antics pallers i cases pairals al bell mig de petites poblacions, que 
atès el viari estret i sinuós, té poca capacitat per absorbir aquestes transformacions. 
Aquests nous creixements descrits requereixen una proposta d’ordenació general i precisa, 
fins ara inexistent, així com l’adequació dels serveis urbans, la infraestructura i els 
instruments de gestió d’acord als nous requeriments.  
Per altra banda, l’aprovació del Pla especial de l’aeroport que possibilita la nova posada en 
funcionament d’aquesta important infraestructura d’àmbit regional, la previsió de variant de 
la carretera N-260 segons un traçat què discorre a ponent de l’actual per Montferrer, i la 
creixent dinàmica del sector industrial existent a Montferrer, propicien noves previsions de 
sòl industrial i terciari que, ubicades com a creixement amb continuïtat del polígon ja 
existent, conformin un sector amb caràcter supramunicipal destinat a aquest tipus 
d’activitats, que pugui encabir les iniciatives que puguin aparèixer en aquest nou escenari.  
Aquests fets i el canvi de legislació urbanística catalana, fan imprescindible el 
desenvolupament d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per al terme municipal de 
Montferrer i Castellbó. 
El Decret legislatiu 1/2005 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i el seu 
reglament, el DL 305/2006 no contemplen la figura urbanística de les Normes Subsidiàries, 
obligant a que els nous planejaments es formulin des dels Plans d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM). 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és el document que estableix l’ ordenació territorial 
i urbana a curt i mitjà termini fixant els sistemes de gestió urbanística què regiran els 
diferents tipus de sòl. 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal prefigura el desenvolupament futur del municipi 
basant-se en la reflexió sobre el que és la població en l’actualitat, els seus problemes i 
dèficits; a la vegada, el POUM generarà un conjunt d’expectatives i noves idees que 
marcaran el desenvolupament urbanístic futur. 
Igualment, el nou POUM suposa una reelaboració que és sensible especialment a les 
iniciatives i inquietuds sectorials, facilitant la seva resolució i fent servir la seva capacitat 
d’instrument director i de marc general d’ordenació. 
El POUM que s’inicia formula l’ordenació urbanística dels nuclis i del terme municipal, 
plantejant un model-marc pels pròxims 20-25 anys i adequant-se a les directrius del Pla 
territorial. 
El POUM regula de forma precisa de les zones i l’ordenació urbanística concreta.  
També cal dir que els nous sòls urbanitzables estan inclosos dins els sectors de creixement, 
que es desenvoluparan al seu moment mitjançant un Pla Parcial  o Plans de Millora Urbana 
que serà qui determinarà la seva ordenació, i gestionarà mitjançant reparcel·lacions entre 
tots els propietaris del sector repartint-se equitativament l’aprofitament i les càrregues 
urbanístiques. 
També s’incorporarà el Catàleg de béns protegits. 
El Catàleg de masies i cases rurals en Sòl No Urbanitzable realitzat pels serveis tècnics de 
l’ajuntament de Montferrer i Castellbó s’ha separat de la tramitació del POUM i seguéix una 
tramitació en paral·lel a aquest. 
 
Directrius per al planejament urbanístic 
Segons l’article 3 del decret legislatiu 1/2005 o llei d’urbanisme “El desenvolupament 
urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient i 
comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos 
naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la 
qualitat de vida de les generacions presents i futures.” 
Aquest objectiu comporta fer compatible les necessitats de creixement amb la preservació 
dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals. 
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PARC E L ∙L A

(C ONVENI  A.G . / AJ . ZONA  2B) (C ONVENI  A.G . / AJ . ZONA  2B)
NNS S A. PROV. POUM TR  POUM NNS S A. PROV. POUM TR  POUM

160 1 3 300 540
161 1 3 300 540
162 1 2 2 300 360 360
163 1 2 2 300 360 360
164 1 6 4 300 1.080 720
165 1 4 2 240 720 360

TOTAL : 6 22 16 1.740 3.960 2.880

Nº HAB

8 1.440

S OS TR E

Així mateix, i atès que el sòl és un recurs limitat, el desenvolupament urbanístic sostenible 
comporta també la configuració de models d’ocupació de sòl que evitin la dispersió en el 
territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació del sòl urbà, 
atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i 
consolidin un model de territori globalment eficient.  
Les directrius per al planejament urbanístic s’assenyalen en l’article 9 del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme (DL 1/2005) i són: 

-Prohibició d’urbanitzar en zones inundables i de risc 
-Preservació dels valors paisatgístics d’interès especial 
-Preservació del sòl d’alt valor agrícola 
-Preservació del patrimoni cultural                                  
-Preservació de la identitat del municipi                          
-Adaptació als diferents ambients de les construccions i instal·lacions 
-Mesures mediambientals. 

 
Propostes generals  
 
Nucli d’Albet. 
El nou planejament reajusta els límits de Sòl Urbà a la realitat física de les edificacions 
existents. S’ordenen els buits que hi ha dins la delimitació urbana actual i es preveu un petit 
creixement al cap del poble, en una zona relativament plana, mitjançant un Polígon 
d’Actuació Urbanística en SUNC amb el qual s’obté un espai destinat a equipament públic 
per al nucli d’Albet. Es delimiten també dos Polígons d’Actuació Urbanística en SUC, un al 
nord i un al sud del nucli, a efectes de garantir / completar la urbanització d’aquestes dues 
zones. 
 
Nucli d’Aravell. 
El nou planejament: 
- Al casc antic i zona urbana actual reajusta els límits de Sòl Urbà a la realitat física de les 
edificacions existents i s’ordenen els buits que hi ha dins la delimitació urbana actual. 
- Tocant al poble, just a l’entrada a ma esquerra cualifica una zona d’edificació aïllada que 
correspon a un habitatge ja existent i una petita part dels terrrenys que formaves l’antic 
Subsector C i que afronten alv vial consolidat existent.  
- Just después dels terrenys abans citats, tocant al poble, just a l’entrada a ma esquerra es 
delimita un sector de Sòl Urbanitzable Delimitat per relligar el  nucli amb els terrenys de de 
l’antic “subsector C” del marge esquerre de la carretera i els terrenys urbans.  
- A la zona de la Urbanització del camp de Golf es respecta la delimitació i zonificació del Pla 
Parcial vigent afegint precisions segons conveni entre Aravell Golf i l’ajuntament de 
Montferrer i Castellbó. 
En el marc d’aquest conveni, a lapart nord est del nucli, es justifica en canvi de tipologia 
Clau 2b pel fet que en la parecel·lació aïllada, de grans dimensions, s’hi incrementa un xic el 
sostre que es pot edificar i el nombre d’habitatges (segons desglós adjunt) mantenint la 
voluntad de proyectes unitaris que no distorsionin el conjunt. Aixa i tot, s’ha reduït les 
previsions de l’aprovació provisional per a aquesta zona acomplinta parcialment i de manera 
justificada l’acord de la CTU de 2010.12.09. 
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- L’actual “subsector B” del Pla Parcial de la urbanització del camp de golf, aprovat 
inicialment i provisionalment, desapareix en els termes del conveni entre Aravell Golf i 
l’ajuntament de Montferrer i Castellbó. Es cedeixen els terrenys per a l’execució del vial de 
comunicació amb la part alta del poble d’Aravell i la resta de terrenys es cediexen a favor de 
l’ajuntament com a zona verda. 
- A la zona del límit entre la urbanització del camp de golf i Cal Roqueta es delimita un 
Polígon d’Actuació Urbanística en SUNC per relligar les edificacions amb la urbanització del 
camp de golf i donar continuïtat i final al sòl urbà. 
- Es reconeix el conjunt d’edificacions existents de Cal Roqueta qualificant-les com a sòl 
urbà mantenint íntegrament les volumetries edificades. S’hi delimita també en aquesta zona 
una franja destinada a serveis i dotacions privats per a la posible futura ampliació de les 
instal·lacions de turisme rural existents. 
- A l’àmbit de l’antic Estudi de Detall núm.: 2, ja desenvolupat urbanísticament, es delimita 
un Polígon d’Actuació Urbanística a efectes de garantir les cessions marcades per l’Estudi 
de Detall i garantir també la seva urbanització. 
 
Nucli d’Avellanet .  
El nou planejament reajusta els límits de Sòl Urbà a la realitat física de les edificacions 
existents. S’ordenen els buits que hi ha dins la delimitació urbana actual i s’inclouen unes 
edificacions pròximes al casc antic dins del perímetre urbà. 
 
Nucli de Bellestar.  
El nou planejament reajusta els límits de Sòl Urbà a la realitat física de les edificacions 
existents. S’ordenen els buits que hi ha dins la delimitació urbana.  
- L’actual estudi de Detall núm. 5, queda desclassificat en la zona topogràficament més 
desfavorable. 
- L’actual estudi de Detall núm. 3, es reajusta i s’amplia per donar continuïtat a la vialitat, i és 
transforma en part en el Pla de Millora Urbana 1. Aquest Pla de Millora Urbana tindrà la 
càrrega d’ampliar substancialment el vial d’accés i arranjar l’entrada a la plaça. 
-S’inclouen dins del Pla de Milora Urbana 2, els terrenys del peu del poble actualment sense 
urbanitzar. El pla tindrà la càrrega de l’obertura del vial de comuicació amb el vial d’accés a 
Bellestar i la comunicació amb la zona de l’església. 
- A l’àmbit de l’antic Estudi de Detall núm.: 6, ja desenvolupat urbanísticament, es delimita 
un Polígon d’Actuació Urbanística a efectes de garantir les cessions marcades per l’Estudi 
de Detall i garantir també la seva urbanització. 
 
Nucli de Canturri.  
El nou planejament inclou el nucli al sòl urbà, limitat a la realitat física de les edificacions 
existents. Els veïns hauran de costejar a càrrec seu els serveis urbanístics que no existeixin 
o siguin deficients a través de la iniciativa privada. En cas contrari l’ajuntament podrà 
redactar un pla especial de serveis i repercutir els costos a través de contribucions especials 
als diferents propietaris. 
 
Nucli de Carmeniu. 
El nou planejament reajusta els límits de Sòl Urbà la realitat física de les edificacions 
existents. S’ordenen els buits que hi ha dins la delimitació urbana actual i s’exclouen del sòl 
urbà unes zones per motius de pendent, inaccessibilitat rodada i riscos geològics. 
 
Nucli de Cassovall.  
El nou planejament reajusta els límits de Sòl Urbà a la realitat física de les edificacions 
existents. S’ordenen els buits que hi ha dins la delimitació urbana actual. Es marquen noves 
alineacions a la part superior del poble per aconseguir un eixamplament del vial, una franja 
d’aparcament públic i l’arranjament de l’entrada al poble. En aquesta zona també es 
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reconeixen els serveis tècnics exisetnts i s’inclouen dins del perímetre urbà, completant la 
zona que queda per damunt del vial que travessa el nucli. 
S’exclouen del sòl urbà diverses zones, que no han estat desenvolupades, per motiu de forts 
pendents, difícil accés i per garantir la imatge global del nucli. La primera d’aquestes zones 
està situada unes costes i prats sota el camí que queda per sota de les edificacions 
disgregades a l’est del poble. Una altra són els prats just a sota el poble. En aquest darrer 
cas, es “traspassa” aquesta zona just al costat i afrontant a vial de manera que aquest, un 
cop es demani la llicència d’edificació s’haurà de cedir a l’ajuntament. 
  
Nucli de Castellbó.  
El nou planejament reajusta els límits de Sòl Urbà a la realitat física de les edificacions 
existents. S’ordenen els buits que hi ha dins la delimitació urbana actual.  
S’exclouen del sòl urbà una sèrie d’horts per motiu d’inedificabilitat i fort desnivell respecte el 
carrer al que afronten. 
Es preveu un nou creixement en els terrenys perimetrals al nucli a la zona de l’entrada del 
poble a la part dreta, Pla de Millora Urbana 1. 
Segons l’estudi d’inundabilitat rezlitzat en base als cabals establerts per l’ACA, la resta de 
terrenys existents al voltant del nucli resten afectats per la inundabilitat. 
 
Nucli de Les Eres.  
El nou planejament inclou el nucli al sòl urbà, limitat a la realitat física de les edificacions 
existents. Els veïns hauran de costejar a càrrec seu els serveis urbanístics que no existeixin 
o siguin deficients a través de la iniciativa privada. En cas contrari l’ajuntament podrà 
redactar un pla especial de serveis i repercutir els costos a través de contribucions especials 
als diferents propietaris. 
 
Nucli de Guils del Cantó. 
S’ordenen els buits que hi ha dins la delimitació urbana actual. S’amplia el límit actual a 
l’entrada del poble, per a l’obertura d’un nou vial d’accés a la plaça de l’església i per fer el 
gir cap al camí de Vila-rubla i Solans evitant l’entrada al poble. En aquest indret també es 
planteja una petita franja d’aparcament públic. 
S’inclouen unes edificacions pròximes al nucli dins del perímetre urbà. 
 
Nucli de Montferrer. 
El nou planejament: 
Al nucli antic (cap del poble) reajusta els límits de Sòl Urbà a la realitat física de les 
edificacions i solars existents. S’ordenen els buits que hi ha dins la delimitació urbana actual 
i es preveu un petit creixement al cap del poble, en una zona relativament plana, (al costat 
del cementiri però respectant les separacions mínimes establertes per la legislació vigent) 
amb el qual s’obté un espai destinat a aparcament. 
A la zona de la Urbanització del “Balcó del Pirineu” es respecta totalment la delimitació 
vigent. No es planteja cap tipus d’ampliació i es recull la modificació puntual de les NNSS 
aprovada definitivament. 
A la zona de l’actual polígon industrial es planteja una ampliació cap a migdia un Sector de 
Sòl Urbanitzable Delimitat. 
 
Zona de la Plana;  
- Es preveuen diversos creixements a banda i banda de La Trobada.  
- A la banda est, s’aposta clarament pel creixement residencial mitjançant dels sectors SUD 
4.1 i 4.2.  
- A la banda oest, els creixements seran destinants a activitats econòmiques en la seva 
totalitat completant el caràcter industrial a la zona de l’actual asserradora. 
En els sectors situats a la part esquerra de la trobada i afrontant a l’allau de La Trobada 
(sectors SUD 2.1 i 2.2) es deternima que la vialitat estructurant és vinculant podentse ajustar 
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en fase de Pla Parcial, i també es determina que la cesio d’espais lliures es situarà al llarg 
del torrent, en ambdós sectors per a la creació d’un important parc fluvial. 
- A la zona de la cruïlla de Montferrer es delimita una zona paral·lela a la carretera com a sòl 
urbà consolidat. 
- A la zona del peu de la vessant del nucli vell de Montferrer, s’inclouen les edificacions 
residencials dins del perímetre urbà.  
- La zona del vial que uneix la cruïlla de Montferrer i la urbanització i es vinculen els terrenys 
del marge dret a dos sectors de planejament per a aconseguir un passeig peatonal important 
que relligarà la zona de la plana i el nucli vell. 
Els terrenys actualment destinats a camp de farratge queden vinculats al sector SUD 4.1 i el 
magatzem queda vinculada al sector SUD 2.2. 
- Caldrà preveure la transformació de l’actual carretera N-260 com a eix cívic, d’estructuració 
de l’eix de la Seu-Adrall un cop s’aprovi la variant de la N-260 al seu pas pel nucli de 
Montferrer. 
 
Nucli de Pallerols del Cantó.  
El nou planejament reajusta els límits de Sòl Urbà a la realitat física de les edificacions 
existents. S’ordenen els buits que hi ha dins la delimitació urbana actual. S’inclouen una 
sèrie d’edificacions pròximes al nucli dins del perímetre urbà. 
Es delimiten un total de tres Polígons d’Actuació Urbanística en SUC, a la part alta del nucli, 
a efectes de garantir / completar la urbanització d’aquestes tres zones. 
 
Nucli de Sallent de Castellbó.  
Es tracta d’un nucli pràcticament en ruïnes i amb una sola casa habitada. El nou 
planejament proposa un Pla Especial del nucli de Sallent per a la recuperació de les masies i 
cases rurals existents.  
Aquest Pla Especial es planteja paral·lelament i/o com a complement al Catàleg de Masies i 
Cases Rurals, redactat per l’ajuntament però exclòs de la tramitació conjunta amb el POUM 
en l’aprovació provisional, per a abordar la globalitat del nucli i les seves edificacions en cas 
que sigui necessari.  
 
Nucli de Sant Andreu de Castellbó.  
El nou planejament reajusta els límits de Sòl Urbà a la realitat física de les edificacions 
existents i els solars als límits de propietat.  
A la part alta del nucli es delimita un Polígonsd’Actuació Urbanística en SUC, a efectes de 
garantir / completar la urbanització d’aquestes dues zones. 
 
Estació d’esquí nòrdic de Sant Joan de l’Erm 
Quan l’interés general ho faci necessari, l’ajuntament delimitarà un àmbit d’actuació i 
redactarà un Pla Especial per a l’ordenació dels terrenys i els usos de les instal·lacions de 
l’estació d’esquí nòrdic de Sant Joan de l’Erm i els seus voltants. 
 
Nucli de Santa Creu de Castellbó.  
El nou planejament reajusta els límits de Sòl Urbà a la realitat física de les edificacions 
existents i als límits de propietat. S’ordenen els buits que hi ha dins la delimitació urbana 
actual. 
A l’extrem est del poble, en una zona totalment plana i amb continuïtat amb la trama urbana 
existent, es delimita un petit creixement destinat a serveis i dotacions provades, atesa la 
proximitat del nucli amb l’estació d’esquí nòrdic de Sant Joan de l’Erm. 
Es delimiten també dos Polígons d’Actuació Urbanística en SUC, un a l’est i un a l’oest del 
nucli, a efectes de garantir / completar la urbanització d’aquestes dues zones. 
 
Nucli de Sarcèdol.  
El nou planejament inclou el nucli al sòl urbà, limitat a la realitat física de les edificacions 
existents. Els veïns hauran de costejar a càrrec seu els serveis urbanístics que no existeixin 
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o siguin deficients a través de la iniciativa privada. En cas contrari l’ajuntament podrà 
redactar un pla especial de serveis i repercutir els costos a través de contribucions especials 
als diferents propietaris. 
 
Nucli de Saulet. 
El nou planejament inclou el nucli al sòl urbà, limitat a la realitat física de les edificacions 
existents. Els veïns hauran de costejar a càrrec seu els serveis urbanístics que no existeixin 
o siguin deficients a través de la iniciativa privada. En cas contrari l’ajuntament podrà 
redactar un pla especial de serveis i repercutir els costos a través de contribucions especials 
als diferents propietaris. 
 
Nucli de Seix  
El nou planejament inclou el nucli al sòl urbà, limitat a la realitat física de les edificacions 
existents. Els veïns hauran de costejar a càrrec seu els serveis urbanístics que no existeixin 
o siguin deficients a través de la iniciativa privada. En cas contrari l’ajuntament podrà 
redactar un pla especial de serveis i repercutir els costos a través de contribucions especials 
als diferents propietaris. 
 
Nucli de Sendes.  
Es tracta d’un nucli pràcticament en ruïnes i deshabitat. El nou planejament proposa un Pla 
Especial del nucli de Sendes per a la recuperació de les masies i cases rurals existents. 
Aquest Pla Especial es planteja paral·lelament i/o com a complement al Catàleg de Masies i 
Cases Rurals, redactat per l’ajuntament però exclòs de la tramitació conjunta amb el POUM 
en l’aprovació provisional, per a abordar la globalitat del nucli i les seves edificacions en cas 
que sigui necessari.  
 
Nucli de Solanell.  
Es tracta d’un nucli pràcticament en ruïnes i deshabitat. El nou planejament proposa un Pla 
Especial del nucli de Sendes per a la recuperació de les masies i cases rurals existents. 
Aquest Pla Especial es planteja paral·lelament i/o com a complement al Catàleg de Masies i 
Cases Rurals, redactat per l’ajuntament però exclòs de la tramitació conjunta amb el POUM 
en l’aprovació provisional, per a abordar la globalitat del nucli i les seves edificacions en cas 
que sigui necessari. 
 
Nucli de Solans.  
El nou planejament inclou el nucli al sòl urbà, limitat a la realitat física de les edificacions 
existents. Els veïns hauran de costejar a càrrec seu els serveis urbanístics que no existeixin 
o siguin deficients a través de la iniciativa privada. En cas contrari l’ajuntament podrà 
redactar un pla especial de serveis i repercutir els costos a través de contribucions especials 
als diferents propietaris. 
 
Nucli de Turbiàs.  
El nou planejament reajusta els límits de Sòl Urbà la realitat física de les edificacions 
existents. S’inclouen unes edificacions pròximes al nucli dins del perímetre urbà. 
 
Nucli de Vila-Rubla.  
El nou planejament inclou el nucli al sòl urbà, limitat a la realitat física de les edificacions 
existents. Els veïns hauran de costejar a càrrec seu els serveis urbanístics que no existeixin 
o siguin deficients a través de la iniciativa privada. En cas contrari l’ajuntament podrà 
redactar un pla especial de serveis i repercutir els costos a través de contribucions especials 
als diferents propietaris. 
 
Nucli de Vilamitjana del Cantó.  
El nou planejament reajusta els límits de sòl urbà a la realitat física de les edificacions 
existents. S’ordenen els buits que hi ha dins la delimitació urbana actual. s’inclouen dins del 
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perímetre urbà una sèrie d’edificacions pròximes al nucli. S’amplia el límit actual a l’entrada 
del poble, per a l’obertura d’un nou vial perimetral vorejant el nucli, ja que el carrer de 
l’església  té unes dimensions molt reduïdes. 
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2.-Comunicacions:  

El sistema de comunicacions compren els espais i instal.lacions reservats pel pla per a 
garantir la mobilitat de les persones i de les mercaderies, i comprèn també les àrees de 
protecció. Dels sistemes de comunicacions, aquest pla regula bàsicament el sistema de 
comunicacions viàries, atès la inexistència d’altres mitjans de comunicació.  

L’eix viari de major jerarquia que travessa el municipi és la carretera N-260, eix pirinenc, 
sobre el que es recolza, a banda i banda, el nucli de major entitat del terme municipal, que 
es Montferrer. A partir d’aquest eix, es neix l’accés al sector industrial de Montferrer (existent 
i ampliació proposada), al teixit residencial de l’àmbit de la Trobada (existent i ampliació 
proposada), així com altres activitats existents en sòl rústic: càmping, hotel, equipaments... 
totes elles a la plana de Montferrer, en l’àmbit immediatament anterior al límit del terme 
municipal de La Seu d’Urgell. Es també des d’aquest indret d’on parteix l’accés al nucli vell 
de Montferrer i a la urbanització del “Balcó del Pirineu”, creada a partir de un Pla parcial 
aprovat el 1975 i recollida pel planejament general vigent, i també a l’àmbit de sòl rústec 
ocupat per una activitat industrial de manipulació d’àrids, que aquest Pla preveu transformar 
per tal de minimitzar l’important impacte visual i paisatgístic que comporta la seva posició 
dalt el turó. El Pla preveu relligar els diferents teixits edificatoris descrits amb nous traçats 
viaris que facilitin la mobilitat i els recorreguts entre ells, i també en l’interior de cadascun, 
salvant en lo possible les dificultats que la topografia imposa sobre una concepció de 
continuïtat del conjunt. En qualsevol cas, aquest tram del traçat de la carretera N-260, pot 
arribar a assolir un caire més de vial urbà, amb caràcter eix cívic, quan s’aprovi i executi la 
variant prevista per aquesta carretera a ponent eliminant l’efecte barrera que suposa la 
carretera actual. En la resta de nuclis, sobre tot en els més petits, la proposta viària va 
adreçada fonamentalment en procurar l’accessibilitat a totes les parts dels nuclis consolidats 
per l’edificació, per tal d’evitar la seva degradació, procurar petits espais d’aparcament quan 
la topografia i les dimensions ho possibiliten, destinats a deixar el vehicle per entrar al nucli a 
peu i, en els casos on es fa imprescindible, eixamplar mínimament els carrers existents en 
algun punt crític. Caldria potenciar itineraris i camins en el sòl no urbanitzable amb la finalitat 
del coneixement i preservació del medi, especialment els camins de ribera en la zona del 
domini públic hidràulic, com n’és un bon exemple el camí del Segre entre Alàs i Arfa.  

3.-Espais lliures:  

El POUM reconeix els espais lliures públics existents i proposa nous espais lliures en els 
polígons d’actuació, plans de millora urbana i sectors de sòl urbanitzable segons els 
estàndards fixats per la llei i segons el cas superiors. Les previsions del sistema general 
d’espais lliures públics que fa aquest POUM compleixen els estàndards mínims exigits per 
l’article 58.1.f) de la Llei d’Urbanisme, que ha de respondre, com a mínim, a la proporció de 
5 m² per cada 25 m² de sostre admès pel planejament urbanístic per a ús residencial no 
inclòs en cap sector de planejament urbanístic. El POUM en l’article 118 de les Normes 
urbanístiques defineix el sistema hidràulic, clau H, amb les mesures de protecció del seu 
entorn Els creixements urbans de Castellbó i els creixements dels sectors SUD 1, SUD 2.1 i 
SUD 2.2 de Montferrer estan en part afectats per la línia d’inundació del període de retorn 
dels 500 anys. Per tant els plans parcials hauran d'ésser informats favorablement per 
l'Agència Catalana de l'Aigua.  
 
El Pla Parcial mitjançant el seu estudi d’inundabilitat específic, haurà de propasar les 
mesures correctores. Les poblacions de Montferrer, el Balcó del Pirineu, Aravell, Bellestar, la 
Trobada i el polígon industrial ja saneja les aigües residuals a l’EDAR de Montferrer, que 
actualment està en fase de projecte d’ampliació per part de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
Tots els sectors de creixement que se’n vegin beneficiats, hauran de signar un conveni amb 
l’ACA per tal de finançar la part corresponent d’aquesta ampliació. La resta de poblacions no 
té servei de depuració (a excepció d’alguna població que gaudeix d’un sistema autònom de 
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depuració) i està a l’espera que el Pla de Sanejament de les Agües Residuals Urbanes 
(PSARU) de l’Agència Catalana de l’Aigua financiï les depuradores programades. Si un 
sector o polígon es vol desenvolupar amb anterioritat a la posta en marxa de l’EDAR de la 
població en que s’emmarca, caldrà que en les despeses d’urbanització també es contempli 
el finançament complert d’un sistema de sanejament autònom.  
 
4.-Equipaments comunitaris:  

El POUM reconeix els espais lliures públics existents i proposa nous espais lliures en els 
polígons d’actuació, plans de millora urbana i sectors de sòl urbanitzable segons els 
estàndards fixats per la llei i segons el cas superiors.  

Xarxa de sanejament. 

• La xarxa actual de col·lectors de sanejament de tipus unitari. Aquesta xarxa de tipus 
unitari, caldrà complementar-la amb una nova xarxa de col·lectors que permeti disposar d’un 
sistema de clavegueram separatiu, que faciliti conduir a la llera pública les aigües de pluja 
directament i les aigües residuals mitjançant les depuradores.  
• Les propostes de connexió a la xarxa de col·lectors actual de les futures xarxes de 
sanejament del polígon d’actuació urbanística i dels sectors de sòl urbanitzable delimitat han 
de millorar el servei general del poble, a càrrec del sector o sectors que es desenvolupin. En 
el desenvolupament futur d’aquests sectors mitjançant els plans de millora urbana o els 
plans parcials urbanístics, es concretaran els diferents elements de la xarxa de sanejament 
amb el contingut previst en l’article 82 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.  
 
Xarxa d’abastament d’aigua. 

• Els punts de captació de les aigües que abasteixen als diferents nuclis  
• La xarxa actual de canonades d’abastament i de dipòsits.  
• Les propostes de connexió a la xarxa d’abastament d’aigua de les futures xarxes 
dels polígons d’actuació urbanística, plans de millota urbana i dels sectors de sòl 
urbanitzable delimitat. En el desenvolupament futur d’aquests sectors mitjançant els plans 
parcials urbanístics, es concretaran els diferents elements de la xarxa d’abastament d’aigua 
amb el contingut previst en l’article 82 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.  
 
La xarxa actual de captació i distribució d’aigua per a l’abastament de les poblacions no 
presenta masses problemes per a satisfer la demanda actual. La concessió d’aigua de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro està ajustada, en quasi tots els nuclis, a aquesta 
demanada. Per als futurs creixements de la demanda d’aigua que es donaran amb el 
desenvolupament dels sectors de creixement plantejats en el POUM, caldrà resoldre’ls cas 
per cas i, en cas necessari, demanar una ampliació de la concessió actual. Si es planteja la 
necessitat d’alguna millora en la captació i/o potabilització de la xarxa d’abastament d’aigua, 
l’Ajuntament haurà de preveure el seu finançament, en col·laboració amb l’Agència Catalana 
de l’Aigua, si s’escau. El servei d'abastament s’ha traspassat el Server d’abastament d’aigua 
en règim de concessió a una empresa privada que, gestiona la captació, regulació, 
potabilització i distribució dels recursos hidràulics necessaris. Així mateix realitza les tasques 
de conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram del municipi.  
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Xarxa d’alta i mitja tensió. 

• El traçat de les línies aèries i soterrades de mitja tensió facilitades per PEUSA.  

La xarxa d’alta tensió del municipi corresponen o a l’empresa Red Española Elèctrica o a la 
companyia local PEUSA, que és la que dona subministrament d’energia elèctrica a tot el 
terme municipal, a excepció de la Vall de Castellbó, on una empresa local de l’EMD de 
Castellbó en té la concessió (s’està estudiant la manera que passi tot a una altra companyia 
de distribució que compti amb els mitjans necessaris).  

La xarxa de mitja tensió del municipi corresponen a la companyia local de l’Urgellet 
“PEUSA”.  

Les línies elèctriques de Mitja i Baixa Tensió que travessen el Sòl Urbà i el sòl Urbanitzable 
que es desenvolupi hauran d'ésser enterrades o desviades per no afectar la seguretat de les 
persones, del medi ambient i del paisatge.  

Xarxa de telecomunicacions. 

En el sòl urbà consolidat els vials disposen generalment de línies aèries de telefonia 
penjades en les façanes dels edificis. Cal plantejar actuacions de manteniment amb 
TELEFÒNICA de ESPAÑA SAU, coordinades amb les actuacions de millora de la 
pavimentació dels carrers, per tal de soterrar aquestes línies o com a mínim els creuaments 
de vials.  
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ANNEX 
 
 

PLÀNOLS IDENTIFICATIUS DE L'ÀMBIT DEL POUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els plànols adjunts a aquest document,  es configuren  tant sols a efectes de promoure la publicitat i 
la participació de la ciutadania. 
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