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0.  PRESENTACIÓ 
 

El present document acompanya el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de 

Montferrer i Castellbò i analitza els diferents aspectes socioambientals de les previsions que conté. 

L’objectiu principal és analitzar si el desenvolupament urbanístic que es descriu és sostenible, des del 

punt de vista de la utilització racional del territori i del medi ambient, i determinar si l’avaluació d’impacte 

ambiental del planejament urbanístic és preceptiva.  

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi de Montferrer i Castellbò ha estat realitzat per 

URBEG S.L., DOM ARQUITECTES ASSOCIATS S.L. i CLAUDINA ESQUERDA, arquitecta. 

Aquest Pla ha estat redactat d’acord amb el que disposa el Decret Legislatiu 1/2005. Llei que es 

pronuncia clarament a favor d’un desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base de la utilització 

racional del territori, per a compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmics necessaris amb la 

cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions actuals i futures.  

 

1.  OBJECTE I CONTEXT DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL  

 

En el marc de la Llei estatal 9/2006 relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes 

sobre el medi ambient s’estableix l’elaboració d’un Informe de Sostenibilitat Ambiental que ha 

d’acompanyar la documentació d’aquests plans i recollir els efectes sobre el medi ambient. 

L’Informe de Sostenibilitat Ambiental ha d’identificar, descriure i avaluar els probables efectes significatius 

sobre el medi ambient que puguin derivar-se de l’aplicació del pla, amb l’objectiu de posar de manifest 

com s’han integrat els aspectes ambientals en la redacció i elaboració del pla. 

Tal i com especifica el nou Reglament de la Llei d’Urbanisme, que va entrar en vigor l’1 de setembre de 

2007 i que aprova el Decret 305/2006 de 18 de juliol, prèviament a la presentació a tràmit del pla 

urbanístic per a la seva aprovació incial cal realizar el document de referència. Aquest, determinarà, un 

cop efectuades les consultes necessàries, l'abast de l'informe de sostenibilitat ambiental i els criteris, 

objectius i principis ambientals aplicables, i identifiqui les administracions públiques afectades i el públic 

interessat. 

Posteriorment, l’informe de Sostenibilitat Ambiental s’haurà d’enriquir amb les aportacions i suggeriments 

que es produeixin durant el període d’informació pública, per tal de disposar d’un Informe de Sostenibilitat 

Ambiental definitiu, necessari per a la tramitació i aprovació del Pla d’Actuació associat a la declaració de 

les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric establertes mitjançant el Decret 226/06, de 23 de 

maig 
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1.1.  Objectius i contingut del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

Els objectius principals del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, segons el Decret Legislatiu 1/2005, 

amb la qual es pretén la regulació de l’urbanisme en territori de Catalunya, són: 

a) Classificar el sòl, amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent. 

b) Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic, 

d’acord amb el que estableix l’article 3 del Decret Legislatiu 1/2005. 

c) Definir l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació urbanística del territori i establir les 

pautes per a fer-ne el desenvolupament. 

d) Determinar les circumstàncies que poden produir-ne la modificació o la revisió. 

Els criteris principals que s’han seguit en l’elaboració de les Normes urbanístiques són els descrits en la 

Memòria de l’ordenació urbanística. 

Segons l’article 59 del Decret Legislatiu 1/2005, aquest POUM està integrat pels documents següents: 

a) Memòria de la informació urbanística i de l’Avanç de planejament 

b) Plànols de la informació urbanística 

c) Memòria de l’ordenació urbanística 

d) Plànols de l’ordenació urbanística 

e) Normativa urbanística 

f) Informe mediambiental 

La Normativa urbanística, per la seva banda, s’estructura en quatre Títols: 

� Disposicions generals 

� Paràmetres comuns d’ordenació i d’ús 

� Règim urbanístic del sòl 

� Protecció del patrimoni 

 

1.2 Objectius i contingut de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental 

L’objectiu de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) és analitzar el conjunt d’accions que el Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal de Montferrer i Castellbò pot provocar en el medi (físic, biòtic, 

perceptual i socioeconòmic) per identificar, caracteritzar i avaluar els impactes (positius i negatius). A 

partir d’aquestes dades l’objectiu és determinar la millor alternativa, és a dir, justificar l’ordenació 

proposada en base al planejament superior i els criteris de sostenibilitat, per a finalment, establir mesures 

per minimitzar aquells impactes. 
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Entre els objectius secundaris adreçats a la consecució dels objectius principals cal esmentar els 

següents: 

a) obtenir, analitzar i contrastar les dades documentals disponibles sobre el marc d’estudi, 

b) descriure la situació actual del medi afectat mitjançant la caracterització del medi físic, biòtic, 

perceptual i socioeconòmic, 

c) descriure i avaluar les principals pertorbacions sobre els sistemes naturals que es derivaran de les 

actuacions previstes, 

d) concretar i pressupostar mesures preventives, correctores o compensatòries per minimitzar les 

afeccions, 

El contingut de l’ISA es basa en els requisits que formula el Decret Legislatiu 1/2005.  Així, ha de contenir: 

- Esbós del contingut, objectius principals del pla i relació amb altres plans pertinents 

- Aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient i la seva probable evolució en cas de 

no aplicació del pla. 

- Característiques mediambientals de les zones que puguin veure’s afectades de manera 

significativa 

- Qualsevol problema mediambiental existent que sigui important pel pla i els objectius de 

protecció ambiental fixats en  àmbit internacional, comunitari o estatal que guardin relació amb al 

pla així com la manera com aquests s’han tingut en compte durant la elaboració del POUM. 

- El probables efectes significatius en el medi ambient (biodiversitat, població, fauna, flora, sòl, 

aigua, aire, clima, béns materials, patrimoni cultural, paisatge i la interrelació entre aquests 

factors.     

- Mesures previstes per prevenir, reduir i compensar qualsevol efecte negatiu important en el medi 

ambient de l’aplicació del pla. 

- Criteris per al planejament urbanístic sostenible: Avaluació de les alternatives, justificació de 

l’ordenació proposada i expressió de les mesures ambientals d’aplicació directa adoptades, així 

com recomanacions i condicionats que es proposen.  

- Resum de caràcter no tècnic. 
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2. MARC LEGAL . OBJECTIUS DE PROTECCIÓ QUE GUARDEN RELACIÓ AMB 

EL PLA . 

 

La legislació que estableix objectius de protecció aplicables al terme municipal de Montferrer i Castellbó, 

independentment del seu àmbit geogràfic (internacional, comunitari, estatal o català), queda recollida en 

la Taula 1, en la qual també s’indiquen els elements a protegir en cada cas. Aquests requisits han de ser 

recopilats i integrats pel Pla d’Ordenació Urbanística del Municipi. 

 

TAULA 1. Legislació que estableix objectius de protecció aplicables al municipi de Montferrer i 

Castellbò 

Àmbit Normativa Objectius de protecció 

Conveni de Berna relatiu a la conservació de la vida silvestre i 

del medi natural a Europa (Berna, 1979) 

Les espècies llistades als annexos de Flora i de 

Fauna de l’esmentat conveni presents al municipi 

In
te
rn
ac
io
na
l 

Convenció Europea del Paisatge (Florència, 20 d’octubre de 

2000) 

Tipus de paisatges rellevants de cada regió i 

estat (pendents de definició) 

Directiva 79/409/CEE, de 2 d’abril, relativa a la conservació 

dels ocells silvestres.  

Directiva 94/24/CEE del Consell, de 8 de juny, per la qual es 

modifica l’annex II de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la 

conservació de les aus silvestres. 

Espècies llistades a l’annex corresponent. 

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació 

dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres 

Hàbitats d’interès comunitari, i espècies llistades 

a l’annex corresponent.  

Directiva 85/337/CEE del Consell, de 27 de juny, relativa a la 

avaluació de les repercussions de determinats projectes 

públics i privats sobre el medi ambient, modificada per la 

Directiva 97/11/CE. 

Regula les afeccions medi ambientals dels 

projectes tant públics com privats. 

C
om

un
ita
ri 

Directiva 2000/60, de 23 d’octubre, per la qual s’estableix un 

marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües 

Aigües continentals 

Ley 2/2002, de 21 de marzo, de Urbanismo Per la qual es desenvolupa el present informe 

Ley 10/2004, de 24 de diciembre, de modificación de la Ley 

2/2002, del 14 de marzo, de urbanismo,  

Foment de l'habitatge assequible, de la 

sostenibilitat territorial i de l'autonomia local 

Es
ta
ta
l 

Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei d'urbanisme 
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Llei estatal 9/2006, de 28 d´abril, sobre avaluació dels efectes 

de determinats plans i programes en el medi ambient. 

 

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de protección de los espacios 

naturales y la flora y fauna silvestres 

Regula els espais naturals protegits i les espècies 

amenaçades 

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula 

el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 

Espècies incloses al Catàleg, especialment les 

que tenen un grau d’amenaça més elevat 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se 

establecen medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres 

Transposa la Directiva d’Hàbitats a l’ordenament 

jurídic  de l’Estat 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos Aplicable a tot tipus de residus, amb excepció de 

les emissions a l’atmòsfera, residus radiactius I 

abocaments a les aigües 

Ley 11/1997, del 24 de abril, de envases y residuos de 

envases. 

Mesures destinades a la prevenció de residus 

d’envasos, a la seva reutilització, al reciclat i 

altres formes de valoritzar-los. 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba 

el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH), que 

desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI i VII de la Ley 

29/1985. 

Regula la definició de RDPH i el seu ús i 

protecció. 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Aprova el text refós de la Llei d'Aigües 

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, que modifica el 

RDPH 

 

Real Decreto Legislativo 1302/1986, del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo, de 28 de junio, de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

 

Ley 6/2001, de 8 de mayo, de Impacto Ambiental. Modifica el RDL1302/1986 d’EIA 

 

Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de octubre, que modifica el RD 

Legislativo 1302/1986 de EIA. 

Determina els projectes que requereixen d’EIA. 
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Decret 305/2006, de 18 de juliol Pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

d'urbanisme 

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció 

de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

Determina l’adopció de criteris d’ecoeficiència en 

els edificis, per tal de continuar el procés de canvi 

social endegat pels municipis, en la manera de 

concebre, dissenyar, construir i utilitzar els 

edificis, des de la perspectiva de la sostenibilitat 

ambiental. 

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 

l’administració ambiental, i normes que la modifiquen i 

desenvolupen. 

Estableix el procediment per a l’autorització 

d’activitats amb efectes ambientals negatius 

Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte 

ambiental. 

Regula les activitats que s’han de sotmetre al 

procediment d’avaluació d’impacte ambiental 

Llei 13/2001, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 3/1998.  

Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient 

atmosfèric, i normes que la desenvolupen. Llei 7/1989, de 5 

de juny, de modificació parcial de la Llei 22/1983. Llei 6/1996, 

de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983. 

Protecció de la qualitat de l’aire 

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Protecció del medi nocturn enfront de 

l’enllumenat excessiu 

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica 

Protecció dels ciutadans contra la contaminació 

acústica 

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus Regula el model de gestió de residus català 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la llei 6/93, de 

15 de juliol, reguladora dels residus. 

 

Decret 92/1999, de 6 d’abril de modificació del Decret 

34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de 

residus de Catalunya. 

Catàleg de residus. 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de 

residus 

Adequa l'activitat empresarial i/o industrial, pel 

que fa a la gestió dels residus 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 

201/1994, de 26 de juliol, regulador de les runes i altres 

residus de la construcció. 

Regula runes i residus de la construcció 

Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen 

noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de 

nitrats procedents de fonts agràries 

Regula els nitrats provinents de l’agriclutura i la 

ramaderia 

C
at
al
à 

Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals Regula la conservació dels espais naturals 
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Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals Llista d’espècies protegides 

Ordre de 6 de juliol de 2000, de declaració d’arbres 

monumentals i d’actualització de l’inventari dels arbres i les 

arbredes declarats d’interès comarcal i local de modificació 

del decret 12/89 de 17 d’abril. 

Actualment no hi ha cap arbre o arbreda 

catalogat/da al municipi 

 

Ordre 5/11/1984 sobre protecció de plantes de la flora 

autòctona amenaçada de Catalunya. 

Llista espècies de flora protegides 

Ordre de 16 de març de 1993, per la qual s’amplia la relació 

d’espècies protegides a Catalunya. 

Llista d’espècies protegides. 

Llei 9/1995 de 27 de juliol de regulació de l’accés motoritzat al 

medi natural 

Normes generals i pecífiques per a la circulació 

motoritzada en grup en els espais naturals. 

Resolució MAH/534/2005, d'1 de març, per la qual es fa públic 

l'Acord del Govern de 8 de febrer de 2005.  

Es designen com a zones d'especial protecció 

per a les aus (ZEPA) alguns dels espais 

proposats a la Xarxa Natura 2000 com a llocs 

d'importància comunitària (LIC). 

Decret 194/2003, de l’1 d’agost, de declaració del Parc 

Natural de l’Alt Pirineu. 

Declaració, objectius i normativa bàsica del Parc 

Natural de l’Alt Pirineu. 

Llei 6/1999 de 12 de juliol d’ordenació, gestió i tributació de 

l’aigua.  

Directrius de Planificació dels Espais Fluvials 
(Domini Públic Hidràulic i Zona de Policia de rieres ) 

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova 

el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de 

Catalunya. 

Ordenar les competències en matèria d'aigües i 

obres hidràuliques. Establir un nou règim de 

planificació del cicle hidrològic 

Llei 9/1993, de 30 de setembre, Patrimoni Cultural Català.  

Decret 78/2002, de 5 de març, de Reglament de protecció del 

patrimoni Arqueològic i Paleontològic. 

 

Llei 19/2000, de 29 de desembre, d'aeroports de Catalunya  

 Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme  

M
U

N
IC

IP
A

L
 ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I 

VIBRACIONS 

 

 

L’existència de les diferents normatives descrites a la Taula 1, així com dels elements d’especial interès 

que defineixen, s’ha tingut en compte al llarg del procés d’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística de 

Montferrer i Castellbó, i ha estat la base per a la definició d’algunes de les diferents zones de sòl no 

urbanitzable.  
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>> Legislació ambiental a la que es fa referència explícitament a la Normativa urbanística  

La regulació ambiental en la Normativa urbanística es contempla amb l’aplicació de la Llei 3/1998, de 27 

de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, i del seu reglament, aprovat pel Decret 

136/1999, de 18 de maig, quant a la intervenció en l’edificació i ús del sòl, regulació d’usos i activitats i 

regulació i desenvolupament de sistemes. 

Quant a la regulació dels efectes del desenvolupament del pla sobre la xarxa hidrogràfica, es regula amb 

la Llei 6/1999 de 12 de juliol d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua, i la Directiva 2000/60, de 23 

d’octubre, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. 

El POUM ha determinat les zones inundables del riu al seu pas pel municipi  per un període de retorn de 

10, 100 i 500 anys. Als rius icursos fluvials del municipi s’ha de respectar l’establert per la Llei 

d’Urbanisme en el punt 2 de l’article 9: “Es prohibit d’urbanitzar i edificar en zones inundables i en zones 

de risc per a la seguretat i el benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la protecció i la 

prevenció dels riscs”.  

Segons els criteris marcats per l’ACA no es permet cap ús dins la Zona Fluvial (zona ocupada pel cabal 

de 10 anys de període de retorn), només es permet  la realització de tasques de manteniment de la 

vegetació per tal d’afavorir-ne un creixement equilibrat i alhora mantenir una capacitat hidràulica mínima. 

Les intervencions en aquest espai han d’estar autoritzades per l’ACA. 

Els usos permesos en el Sistema Hídric (zona ocupada pel cabal de 100 anys de període de retorn), són 

els següents: 

- Es desaconsella expressament qualsevol construcció o moviment de terres que modifiqui 

sensiblement el perfil natural del terreny: 

- Ús industrial-comercial: zones verdes. 

- Usos recreatius públics i privats sempre i quan no suposin l’alteració de les condicions 

naturals dels terrenys afectats. 

- Les estacions de bombament, tant d’aigües residuals com potables, sempre que els 

accessos es localitzin a una cota en la que no es produeixi la condició d’inundació greu per a 

l’avinguda de 500 anys de període de retorn. 

- Les infraestructures canalitzades soterrades degudament protegides front a l’erosió en 

avinguda només podrien autoritzar-se de forma excepcional i prèvia justificació com a única 

alternativa viable.  
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També es regulen els usos establerts dins la Zona Inundable que correspon a la franja delimitada per la  

línia de cota d’inundació de l’avinguda de període de retorn de 500 anys. 

- Les futures edificacions de caràcter comercial-industrial es situen fora de la condició 

d’inundació greu amb l’avinguda de 500 anys. 

- Aquestes mateixes condicions s’haurien d’aplicar per les estacions depuradores d’aigües 

residuals (E.D.A.R) de caràcter convencional, en canvi per les de tipologia “verda” l’únic 

condicionament serà trobar-se fora del Sistema Hídric.  

Per la resta de torrents, rieres i barrancs la protecció afecta a un àmbit definit per una línia als dos costats 

del llit o del límit superior del barranc a una distància de 25 m en la qual no es permet cap tipus de 

construcció privada. En el cas que es defineixin zones de ribera amb un vegetació ben desenvolupada la 

protecció lineal es mesurarà des del límit exterior de la vegetació de ribera. Es prohibeixen també les 

obres de canalització dels mateixos. 

Es defineix una zona de policia com l’àmbit d’influència de 100 metres a banda i banda del domini públic 

hidràulic en el que qualsevol tipus d’obra precisa autorització administrativa de l’Agència Catalana de 

l’Aigua. 

Queden protegides les diverses fonts d’ús públic del terme municipal, prohibint-se el seu tancament. Així, 

en les fonts d’ús col�lectiu es mantindrà una protecció radial d’un mínim de 50 metres de tot tipus de nova 

edificació en sòl no urbanitzable. 

Finalment, el pla tracta el sòl no urbanitzable forestal d’acord amb la Llei 6/1988, forestal del Catalunya. 
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3. RELACIÓ AMB ALTRES PLANS O PROGRAMES  

3.1 Plans i programes de competència territorial i urbanística. 

>> Pla Territorial General de Catalunya 

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) planteja com a objectius principals el desenvolupament, 

l’equilibri del territori i la promoció de l’ordenació en el creixement amb l’aplicació del model territorial 

global per a cada un dels àmbits funcionals territorials (AFT), que defineix com a àmbits de planificació i 

d’aplicació dels plans territorials parcials (PTP), que desenvolupen i concreten la planificació integral 

d’una part del territori de Catalunya. 

El PTGC estableix que cal dissenyar i aplicar polítiques i mesures sòcioeconomiques concretes pels 

territoris de muntanya, derivades del reconeixement de la seva especificitat geomorfològica i territorial. 

En aquest darrer aspecte el PTGC inclou Montferrer i Castellbò en el sistema de proposta de reequilibri 

territorial, com a sistema per el reequilibri territorial núm 3. Aquests es basen en polaritats febles del 

territori, de capacitat reequilibradora global reduïda però molt rellevant en el seu àmbit territorial. Aquests 

municipis actuen coma nuclis d’agomeració en zones desfavorides o com a centres de prestació de 

serveis. En el cas de Montferrer i Castellbò, el municipi queda inclòs en el sistema existent a l’entorn 

immediat de la Seu d’Urgell, capital comarcal.  

 

>> Pla territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran 

El Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran (en endavant, el Pla) comprèn el territori delimitat pel Pla 

territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, modificat per la Llei 24/2001, 

de 31 de desembre, de reconeixement de l’Alt Pirineu i Aran com a àrea funcional de planificació. Aquest 

àmbit conté les comarques de l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà, l’Alt Urgell, la Vall 

d’Aran i la Cerdanya. El Pla va ser aprovat definitivament per acord de Govern en GOV/78/2006 del 26 de 

juliol. 

Per a aquest àmbit el Pla estableix determinacions que han de ser respectades i desenvolupades per les 

actuacions territorials, en especial les urbanístiques, les d’infraestructures de mobilitat, i les derivades de 

les polítiques de protecció del patrimoni ambiental, cultural, social i econòmic. Estableix les pautes 

espacials per a un desenvolupament del territori que compleixi les següents condicions: 

a) 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. 

b) 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. 
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c) 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. 

d) 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. 

e) 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: 

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

2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de 

l’ordenació del territori. 

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

4. Moderar el consum de sòl.  

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

6. Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori. 

7. Facilitar un política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada. 

8. Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació 

de polígons industrials o terciaris. 

9. Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència. 

10. Vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements. 

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

12. Fer de la mobilitat un dret i no una obligació. 

13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i compacitat dels sistemes 

d’assentaments. 

14. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments urbans. 

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

 

El Pla Territorial defineix i delimita sistemes i subsistemes dins de l’àrea considerada pel PTP. El Pla 

caracteritza tots i cadascun dels sistemes i subsistemes que identifica i delimita, com també els municipis 

que els integren, i ho fa a partir dels valors disponibles més recents de diferents variables bàsiques, 

lligades a les seves respectives dimensió, evolució demogràfica, capacitat de renovació generacional, 

parc d’habitatge, dinàmica de formació de llars, ocupació i activitat i especialització econòmica sectorial.   

Pel que fa als assentaments, a partir de la seva realitat física actual –i no la planejada–, el Pla 

n’assenyala per a tots i cadascun dins de cada sistema o subsistema la seva respectiva estratègia de 

desenvolupament urbanístic d’acord amb el paper territorial que els reconeix i a partir de la caracterització 

feta a través de l’anàlisi de les mateixes variables emprades per als sistemes, subsistemes i municipis 
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quan aquestes es troben desagregades, a les quals s’hi afegeix el grau d’accessibilitat a les xarxes 

ferroviària i viària estructurant primària i la disponibilitat de sòl amb aptitud per a ésser urbanitzat.  

Montferrer i Castellbò està inclòs dins del sistema de la Seu d’Urgell, definit geogràficament per la vall 

principal del riu Segre i les petites valls secundàries que hi conflueixen. El sistema està vertebrat per l’eix 

que formen el Segre i la C-14. El municipi de Montferrer i Castellbò forma part d’una plana al centre del 

sistema, anomenada l’Urgellet, on conflueixen els rius Segre i Valira (procedent d’Andorra).  

La Seu d’Urgell, és la ciutat més important de l’Alt Pirineu i Aran, concentra un 68% de la població 

total d’aquest sistema i manté importants relacions funcionals amb altres municipis de la plana de 

l’Urgellet comportant-se, en conjunt, com un sistema urbà que incorpora a la plana de Montferrer sòl 

per activitats, i en els nuclis més enlairats de Bellestar i Aravell zones residencials de qualitat. També 

cal destacar el seu paper de porta d’Andorra. 

La Seu és un municipi que creix lentament però que no perd població, amb el percentatge de població 

infantil més alt de la comarca. Concentra, juntament amb Montferrer, els llocs de treball localitzats, tot 

i que la Seu va perdent força en favor de Montferrer. Els nuclis d’una certa entitat situats al seu entorn 

immediat van perdent població. 

El Pla proposa per a cadascun dels nuclis de població i per a l’escenari 2026 un paper territorial 

determinat. I per aconseguir els seus objectius assigna a cadascun dels nuclis de població l’estratègia de 

desenvolupament urbanístic que es detalla a continuació: 

La Seu d’Urgell, que junt amb Montferrer funciona com una única unitat urbana, ha d’acollir el 

major potencial de creixement, no tan sols d’aquest sistema si no de tot l’àmbit, i així consolidar una 

posició dins la xarxa de ciutats mitjanes de Catalunya. 

 

Es proposa una estratègia de creixement pel polígon industrial de Montferrer, recolzada amb la 

creació d’una nova àrea logística a l’Urgellet. 

Es proposa una estratègia de reequilibri per als altres nuclis situats a la plana de l’Urgellet, 

Adrall, Arfa, Bellestar, Aravell i Anserall; per a la Parròquia d’Hortó i Castellbó, que fan la funció de 

nucli principal al començament de les valls laterals que ocupen; per als nuclis propers a la frontera 

amb Andorra, Arcavell a la dreta de la vall i Civís a l’esquerra, que acumulen població o activitat. 

Per als altres nuclis de població allunyats de la vall principal es proposen estratègies de millora i 

compleció de l’edificació existent. 
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>>Normes Subsidiàries de Planejament 

La figura urbanística de la que gaudeix Montferrer i Castellbò són les Normes Subsidiàries de 

Planejament és de l'any 1991, amb Delimitació del Sòl Urbà, que actualment encara és vigent. Aquesta 

figura va ser modificada l’any 2005.  

>> Pla especial del futur aeroport de la Seu d’Urgell  

Amb l’objectiu de potenciar l’aeròdrom actual de la Seu  i construir un sistema general aeroportuari amb 

tots els serveis necessaris tant per a aeronaus, com pels passatgers, la Comissió d'Urbanisme de Lleida 

ha aprovat inicialment el Pla especial del futur aeroport de la Seu d’Urgell, situat entre els termes 

municipals de Montferrer i Castellbó i Ribera d’Urgellet. 

Aquest document té com a finalitat delimitar el seu àmbit i legitimar la reserva de sòl per a la seva 

ubicació futura. A més, avança en la garantia que aquesta infraestructura es desenvolupi amb una 

integració adient en el territori i una optimització de les comunicacions d’acord amb el desenvolupament 

de l’entorn.  

El Pla qualifica de sistema general aeroportuari, en zona de servei, una superfície total de 198,1 

hectàrees de sòl no urbanitzable i no preveu àrea de reserva. Així mateix, es determinen a cada 

capçalera àmbits de servitud aeronàutica, zones que tenen com a objectiu afavorir la seguretat i la 

regularitat de les operacions en els aeroports i de les possibles afeccions al seu entorn. La zona de 

servitud nord es preveu de 51,3 hectàrees i la sud de 117.  

D’acord amb allò previst al Pla d’aeroports de Catalunya, l’aeroport de la Seu d’Urgell ha de ser un 

aeroport d’aviació regional, que ha de facilitar l’accés al transport aeri des d’aquesta infraestructura a 

qualsevol altre aeroport d’abast regional europeu. Així els paràmetres que estableix el Pla especial 

calculen les previsions per a aquest nivell d’aeroports. 

 
3.2 Plans i programes territorials sectorials. 

>>Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) 

La llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de la Llei 

12/1985, d'espais naturals, té la finalitat de dotar a certs espais d’un major grau de protecció, i estableix 

diferents figures de protecció entre la que en destaca el Parc Nacional. 
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El municipi de Montferrer i Castellbò es troba inclòs dintre de l’àmbit del Parc Natural de l’Alt Pirineu, amb 

3.095,43 ha, el 17,52% de la superfície total del parc.  

El Parc Natural de l’Alt Pirineu (PNAP), creat pel Decret 194/2003, d’1 d’agost, es troba situat a les 

comarques del Pallars Sobirà i el nord de l’Alt Urgell i comprèn bona part del Pirineu axial català.  

La doble condició d’espai d’alt valor natural i alhora escenari d’uns aprofitaments que tradicionalment han 

contribuït a modelar el paisatge i a crear i conservar aquests valors, ha fet que es consideri que la figura 

del parc natural és la que millor pot garantir la protecció del patrimoni natural i cultural inclòs en el seu 

àmbit i l’establiment d’un règim d’ordenació i de gestió adreçat al desenvolupament sostenible d’aquest 

territori. 

L’objectiu del parc és el de fer compatible la conservació del patrimoni naturals i cultural amb el 

desenvolupament econòmic i el manteniment d’activitats tradicionals com la ramaderia extensiva. 

 

>>Pla d’Espais d’Interes Natural (PEIN) 

El PEIN és un instrument de planificació territorial, amb categoria de pla territorial sectorial, va ser 

redactat i tramitat d’acord amb el que disposava la Llei 12/1985, d’espais naturals, actualment llei 

12/2006. El seu abast comprèn tot el territori de Catalunya i les seves disposicions normatives són 

d'obligatori compliment per a les administracions públiques de la mateixa manera que per als particulars. 

En el context de la planificació territorial del país, el PEIN s'incardina amb el Pla territorial general de 

Catalunya (aprovat pel Parlament de Catalunya l'any 1995), del qual esdevé un instrument de 

desplegament, de manera que les seves determinacions tenen caràcter vinculant per a tots els altres 

instruments de planificació física 

El terme municipal de Montferrer i Castellbò té 3095,43 ha a l’espai del PEIN “Alt Pirineu” i 0,29 ha al de  

“Serra de Prada-Castellàs”, sumant un total de 3095,72 ha incloses dins el Pla d’espais d’interès natural 

de Catalunya, aprovat pel Decret 328/1992.  

 

>>Xarxa Natura 2000 

En el municipi de Montferrer i Castellbò hi trobem dos espais inclosos a la Xarxa Natura 2000. El que 

ocupa més superfície del municipi és el de l’Alt Pallars (Codi ES5130003), amb 3.093,6 ha, el 17,5% del 

territori del municipi i el 4% del total de l’espai. L’espai de la Serra de Prada-Castellàs (Codi ES5130026) 

comprèn 0,3 ha del municipi. 

Aquests dos espais són també Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), d'acord amb la Directiva 

79/409/CEE, i Llocs d'Importància Comunitària (LIC), d'acord amb la Directiva 92/43/CEE. 
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>>Pla General de Política Forestal (2007-2016) 

Com a Pla Territorial Sectorial, el pla general de política forestal permetrà: 

- la integració de la planificació forestal en la planificació territorial i urbanística 

- l’articulació entre diferents PTS aprovats o futurs (PEIN, PTS espais agraris, de connectivitat) i 

amb altres documents de planificació (Plans comarcals de muntanya,...) 

- millorar aspectes transversals de la política forestal. Per exemple, en relació amb el paisatge 

(Llei 8/2005), a l’article 21 de les normes del Pla s’estableix que els PORF, els IOF i les diferents 

actuacions en terrenys forestals integraran els objectius dels catàlegs de paisatge, que alhora 

prendran en consideració els objectius i directrius del PGPF. 

L’objectiu principal és establir les directrius per fomentar la gestió sostenible dels terrenys forestals: 

- Garantint la conservació o l’increment de les seves funcions ambientals 

- Potenciant els seus valors socials i econòmics 

- Afavorint el desenvolupament sostenible i l’equilibri territorial 

Els impactes ambientals positius més importants es donen en la reducció del risc d’incendi forestal, la 

reducció en la pèrdua de boscos madurs i d’ecotons, mosaics i boscos de ribera. 

El Pla no reforça cap situació desfavorable al medi ambient, però cal vetllar per evitar que altres polítiques 

sectorials interfereixin amb el Pla i les reforcin. 

 

A partir del PGPF com a marc general s’han de desenvolupar Plans d’Ordenació Forestal que, en un 

segon nivell de concreció sobre el territori, han de regular els usos que es fan dels recursos.  

 

A Montferrer i Castellbò hi ha 5  forests catalogades dins el Catàleg de Forests d’Utilitat Pública, amb les 

següents propietaris: 

• Entitat Municipal Descentralitzada de Vila i Vall de Castellbò 

o Sant Joan de l'Erm. Superfíce 1719 ha, CUP núm. 86. Amb Projecte d’Ordenació 

Forestal aprovat l’any 2003. 

o Vall i Vila. Superfície 1302,7 ha, CUP núm. 89. Amb Projecte d’Ordenació Forestal 

aprovat l’any 2003. 

o Obaga de Sant Andrés i Reguerals.  Superfície 259.1 ha,  CUP núm. 87. Amb Projecte 

d’Ordenació Forestal aprovat l’any 2003. 

• Ajuntament de Montferrer i Castellbó 

o  Serra Morral. Superfície 135,8 ha, CUP núm. 30. Sense Projecte d’Ordenació Forestal 

aprovat. 

• Generalitat de Catalunya 

o Tosal i Sant Magí, Castell i Abad. Superfície 2166,5 ha, CUP núm. 12. Sense Projecte 

d’Ordenació Forestal aprovat. 
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Existeix també una forest comunal, propietat del municipi de Montferrer i Castellbò, no inclosa al Catàleg d’Utilitat 

Pública. Té el Projecte d’Ordenació Forestal aprovat l’any 2003. Aquesta forest es trobava en consorci amb la 

Generalitat de Catalunya, ja rescindit,  per a la realització d’una restauració forestal. 

 

http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/participacio_publica/PGPF.jsp 

 

>>Pla de l’Energia a Catalunya (2006-2015) 

El Pla pretén donar solucions a les necessitats energètiques catalanes a través de la millora de les 

infraestructures, el foment de l’eficiència energètica i les energies renovables, i la protecció del 

consumidor. 

Objectius: 

- Desenvolupar fonts pròpies i renovables 

- Acostar les infraestructures als llocs de consum 

- Fer una definció de les línies de transport i distribució de l’electricitat 

- Invertir en recerca i desenvolupament 

- Estalviar energia 

No es coneix a nivell municipal o comarcal cap Pla d’estalvi energètic. 

http://www.gencat.net/economia/ambits/energia_mines/energia/pla_energia/  

 

>>Pla per al dret a l’habitatge (2004-2007) 

Aprovat pel Decret 454/2004, de 14 de desembre, de desplegament del Pla per al dret a l’habitatge. El 

Govern Català, el dia 12 de desembre de 2006, va aprovar el Projecte de Llei del dret a l'habitatge a 

Catalunya i així s'inicien els tràmits parlamentaris.  

Pretén donar resposta a les necessitats de la població en matèria d’habitatge i proposa una decidida 

participació local, i un decidit suport a les iniciatives locals, mitjançant la fòrmula de convenis Generalitat-

Ajuntaments, amb aportació important de recursos per ambdues parts. 

>>Pacte Nacional per a l’Habitatge (2007-2016) 

El Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016 parteix d’una diagnosi rigorosa de les necessitats 

actuals i de les estimades per a l’horitzó de referència en els camps següents: Sòl i construcció; 

Protecció social; Rehabilitació; Parc desocupat; i Infrahabitatge. I s’estructura en 5 reptes 
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fonamentals, l’ordenació dels quals no pressuposa cap jerarquia d’importància i transcendència 

social, sinó que respon a l’amplitud de persones o llars a les quals fa front cada un d’aquests. Els 

reptes són els següents: 

1) Millorar l’accés a l’habitatge, especialment del joves 

2) Millorar les condicions del parc d’habitatges 

3) Millorar l’allotjament de la gent gran i de les persones amb diversitat funcional 

4) Prevenir l’exclusió social residencial 

5) Garantir un habitatge digne i adequat per a les llars mal allotjades 

http://mediambient.gencat.net/Images/43_127253.pdf  

 

>>Pla de Rehabilitació d’habitatges 

El Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya, aprovat pel Decret 455/2004, de 14 de desembre de 

regulació del Pla d’habitatges de Catalunya, constitueix un dels eixos bàsics del Pla pel dret a l’habitatge. 

El Pla es compon de dues línies bàsiques d'actuació: la primera, el Programa per a l'estudi i el 

coneixement del parc d'habitatges de Catalunya, de caràcter preventiu, informador i director de les 

actuacions que s'haurien de dur a terme en aquest àmbit en el conjunt del territori de Catalunya; i la 

segona, el Programa de rehabilitació pròpiament dit, de caràcter operatiu, de foment selectiu de les obres 

que es considerin necessàries i prioritàries per a ser protegides. 

http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio/habitatge/regulaajuts/DECRET_45

5_2004.jsp?ComponentID=48796&SourcePageID=26072#1 

 

>>Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 

El 13 de novembre de 2001, el Consell de Direcció de la Junta de Residus (ara Agència de residus de 

Catalunya) va aprovar el nou Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 2001-2006 

(PROGREMIC). 

El Programa estableix uns objectius generals i uns objectius quantitatius per l’any 2003 i 2006, 

determinant una sèrie d’actuacions que agrupa en cinc eixos: la prevenció de la generació dels residus, la 

valorització dels residus (del vidre, paper, envasos lleugers i altres fraccions, de la fracció orgànica, així 

com la valorització energètica), la disposició del rebuig en dipòsit controlat, la divulgació i comunicació, i la 

gestió dels residus comercials. 
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Montferrer i Castellbò té un servei de recollida selectiva de matèria orgànica, la qual és traslladada a la 

planta de compostatge de la Mancomunitat de Recollida d’Escombraries de l’Urgellet  (municipi de La 

Seu) que dóna servei a tota la regió nord de l’Alt Urgell (l’Urgellet), amb un total de 9 municipis 

mancomunats. 

Aquesta mancomunitat té dona servei al municipi amb les següents instal�lacions que gestiona: 

1.     dipòsit controlat de residus municipals de Benavarre 

2.     dipòsit controlat de residus de la construcció de Benavarre 

4.     deixalleria de La Seu 

La superfície que ocupa el dipòsit controlat de residus sòlids urbans es distribueix entre el termes 

municipals de Montferrer i Castellbò i La Seu d’Urgell. El complex de tractament de residus té una 

Avaluació Ambiental Verificada de l’any 2005 i està en tràmit per a la Llicència Ambiental. 

 

>>Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

El Consell de Direcció de la Junta de Residus (ara Agència de Residus de Catalunya) va aprovar el 28 de 

juny de 2001 el Programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya (PROGROC), programa que 

cobreix el període comprès entre els anys 2001 i 2006. 

Aquesta nova etapa de planificació té com a objectiu estratègic assolir un alt nivell de gestió 

mediambiental dels residus de la construcció, en compliment dels objectius de la Comissió Europea en 

matèria de reciclatge i seguretat ambiental de les instal�lacions, de forma que en qualsevol projecte on es 

generin residus de la construcció es tinguin en compte els costos derivats d'una gestió ambientalment 

sostenible. 

El dipòsit controlat de residus de la construcció de Benavarre, al municipi de la Seu d’Urgell, és el destí de 

la runa i els residus de la construcció generats al municipi. 

 

>>Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) 

El Consell de Direcció de la Junta de Residus (ara Agència de Residus de Catalunya) de l'11 de maig de 

2001, va aprovar el Programa de gestió de residus industrials (PROGRIC), programa que cobreix el 

període comprès entre els anys 2001 i 2006. 

Els objectius generals del programa tendeixen a optimitzar i flexibilitzar la gestió actual dels residus 

industrials i fomenten la col�laboració entre tots els agents implicats en el cicle de gestió dels residus. 

Aquests objectius s'han d'assolir mitjançant l'aplicació d'una sèrie d'actuacions que s'han agrupat en els 

següents set grans eixos, anomenats eixos d'actuació: minimització, valorització, disposició del rebuig, 
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sòls contaminats, directrius i criteris per a la gestió dels envasos comercials i industrials, col�laboració, 

flexibilitat, informació i comunicació i tecnologia i recerca 

http://www.arc-cat.net/ca/publicacions/pdf/agencia/progric.pdf 

 

>>Programa de gestió de dejeccions ramaderes 

Aprovat el 23 de desembre de 1996 pel Consell de Direcció de la Junta de Residus (ara Agència de 

Residus de Catalunya). Aquest Programa estableix les línies bàsiques per racionalitzar la gestió 

d’aquesta tipologia de residus. Així, es preveu equilibrar la generació de productes orgànics residuals en 

relació amb les extraccions que en fan els cultius, a fi d’evitar l’acumulació al sòl de substàncies que 

poden perjudicar la productivitat agrícola i evitar la contaminació de les aigües pels excessos de nitrogen i 

fòsfor. 

http://www.gencat.net/darp/c/ramader/dejecram/dejec16.htm 

 

>>Pla de Sanejament 

El Pla de sanejament, aprovat per la RESOLUCIÓ de 21 de juny de 1996, marca les directrius per al 

sanejament d’aigües residuals orientades a: 

- Preveure la contaminació d’aigües superficials, subterrànies i marines posant especial èmfasi a la 

prevenció en origen. 

- Restituir el caràcter potable i natural de les aigües subterrànies i superficials. 

L’objectiu principal era aconseguir un nivell de qualitat de l’aigua que asseguri els usos definits al Pla, 

abans del 31/12/2005. 

 

>> Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU 2005) 

El Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005) és un instrument de la 

planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de Catalunya aprovat pel Govern de la 

Generalitat, en data 7 de novembre de 1995, que té com a objecte la definició de totes les actuacions 

destinades a la reducció de la contaminació originada per l'ús domèstic de l'aigua, que permetin 

l'assoliment dels objectius de qualitat de l'aigua. 

Té per objecte definir totes les actuacions destinades a reduir la contaminació originada per l'ús domèstic 

de l'aigua, que permetin assolir els objectius de qualitat de l'aigua en el context del Pla de sanejament de 

Catalunya. 
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En aquest sentit, el PSARU 2005 estableix en termes generals un doble escenari d'actuació: un primer 

escenari per a la programació dels sistemes de sanejament per a poblacions o nuclis de més de 2.000 

habitants (2006-2008) i un segon escenari per a la programació dels sistemes de sanejament per a nuclis 

o poblacions de menys de 2.000 habitants (2009-2014), d'acord amb les directives europees 91/271/CEE 

i 2000/60/CE. 

 

TAULA  2.  Sanejament de les aigües residuals del municipi de Montferrer i Castellbò. 

Nucli 
Tipus de 
tractament 

Descripció 

Albet Secundari 

L’abocament de l’aigua depurada es produeix al barranc 
d'Albet, que correspon a la Conca del Segre des del 
naixement fins a l'embassament de S. Llorenç. 

El disseny de l’edar és per a 75 hab. eq. 

Avellanet Secundari 

L’abocament de l’aigua depurada es produeix al barranc 
d'Avellanet, que correspon a la Conca del Segre des del 
naixement fins a l'embassament de S. Llorenç. 

El disseny de l’edar és per a 37 hab. eq. 

Cassovall Secundari 

L’abocament de l’aigua depurada es produeix al torrent de 
Pallerols, que correspon a la Conca del Segre des del 
naixement fins a l'embassament de S. Llorenç. 

El disseny de l’edar és per a 65 hab. eq. 

Castellbó Secundari 

L’abocament de l’aigua depurada es produeix al riu de 
Carmeniu, que correspon a la Conca del Segre des del 
naixement fins a l'embassament de S. Llorenç. 

El disseny de l’edar és per a 258 hab. eq. 

Guils del Cantó Secundari 

L’abocament de l’aigua depurada es produeix al riu de Guils, 
que correspon a la Conca del Segre des del naixement fins a 
l'embassament de S. Llorenç. 

El disseny de l’edar és per a 262 hab. eq. 

Pallerols del 
Cantó 

Secundari 

L’abocament de l’aigua depurada es produeix al torrent de 
Pallerols, que correspon a la Conca del Segre des del 
naixement fins a l'embassament de S. Llorenç. 

El disseny de l’edar és per a 65 hab. eq. 

Sant Andreu de 
Castellbó 

Secundari 

L’abocament de l’aigua depurada es produeix al barranc de 
Sant Andreu, que correspon a la Conca del Segre des del 
naixement fins a l'embassament de S. Llorenç. 

El disseny de l’edar és per a 43 hab. eq. 

Turbiàs Secundari 

L’abocament de l’aigua depurada es produeix al torrent de 
Comellet, que correspon a la Conca del Segre des del 
naixement fins a l'embassament de S. Llorenç. 

El disseny de l’edar és per a 68 hab. eq. 

Vilamitjana del 
Cantó 

Secundari 

L’abocament de l’aigua depurada es produeix al torrent del 
Riquer, que correspon a la Conca del Segre des del 
naixement fins a l'embassament de S. Llorenç. 

El disseny de l’edar és per a 103 hab. eq. 

 

http://mediambient.gencat.net/aca/ca//planificacio/sanejament/psaru2005.jsp 
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>>La Comissió Europea presenta el Sisè Programa d’acció en matèria de medi ambient 

La Comissió Europea ha adoptat recentment una proposta per a un nou programa mediambiental que 

recull les prioritats d’actuació per al període 2000-2010. El Sisè Programa de medi ambient, “Medi 

Ambient 2010: el nostre futur, la nostra elecció”, se centra en quatre importants àrees d’actuació: 

 ::canvi climàtic, 

 ::natura i biodiversitat, 

 ::salut i medi ambient, i 

 ::utilització sostenible dels recursos naturals i gestió dels residus. 

 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/newprg/index.htm    

 

>> Plans de Protecció Civil 

Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i l'organització dels 

recursos humans i materials per millorar la resposta davant d'emergències o risc greu. Els plans de 

protecció civil poden ser territorials, especials (Plans d’Actuació Municipal, Neucat, Infocat, Inuncat, 

Sismicat, Transcat) i d'autoprotecció. 

El municipi ´no té un Pla de protecció civil municipal. 

En resum, per les fonts consultades, el municipi té les següents opcions o recomanacions de planificació 

municipa: 

Risc Pla / titular Afectació al municipi 

Incendis forestals Pla INFOCAT, titular Generalitat de Catalunya Sí 

Inundacions Pla INUNCAT, titular Generalitat de Catalunya Sí 

Risc químic 
Per a instal�lacions industrials afectades per l'article 9 del Reial Decret 
1254/99, Plans d'Emergència Exterior, titular Generalitat de Catalunya. Per a 
d'altres instal�lacions, es considera com a específic. PLASEQCAT 

No és obligatori 

Risc de nevades Pla NEUCAT, titular Generalitat de Catalunya. Sí 

Risc en el transport de 

mercaderies perilloses 
Pla TRANSCAT, titular Generalitat de Catalunya No és obligatori 

Risc sísmic Pla Sismicat en elaboració, titular Generalitat de Catalunya Recomanat 

Risc nuclear Pla PENTA, titular l'Estat No és obligatori 

Font: Ajuntament i pròpia. 

http://www.gencat.net/interior/esc/docs/esc_planspc.htm 

En el cas del PLASEQCAT, la indústria de risc més propera es troba a La Seu d’Urgell. És de risc baix i 

és recomanat l’elaboració d’un Pla d’actuació municipal per al municipi que acull l’activitat de risc. 



INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DE L POUM DE MONTFERRER I CASTELLBÒ    

 

    

    

24 

>>Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre 

L'objectiu principal del Pla és assegurar que hi hagi aigua disponible, en prou quantitat i en qualitat 

adequada, per als diferents sectors i àrees demandants, sempre que aquesta demanda vagi d'acord amb 

l'ordenació del territori i en harmonia amb el medi ambient i la resta de recursos naturals. 

El Pla Hidrològic actual va ser aprovat l’any 1998. El Pla conté la normativa específica desenvolupada per 

articles d'obligat compliment dins les conques de l'Ebre. 

http://mediambient.gencat.net/aca/ca//planificacio/plans_gestio/phc_ebre.jsp 

http://oph.chebro.es/planh.htm 

>>Pla de Carreteres de Catalunya 1995 

Aprovat pel Consell Executiu de la Generalitat pel Decret 311/1985, de 25 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Pla de Carreteres de Catalunya. 

Es va dur a terme una primera revisió d’aquest Pla al 1995, per tal d’adaptar-lo al nou marc normatiu 

vigent i a les necessitats actuals; necessitat que queda recollida en la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de 

carreteres. 

http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/sectors/placar1995.jsp 

 

>>Pla d'infraestructures de transport de Catalunya (PITC) 

La Secretaria per a la Mobilitat ha elaborat el Pla d'infraestructures de transport de Catalunya (PITC) amb 

l'objectiu de definir de manera integrada la xarxa d'infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques 

necessàries per a Catalunya amb l'horitzó temporal de l'any 2026, i té el propòsit d'ampliar-lo amb la resta 

d'infraestructures, portuàries i aeroportuàries a curt termini, per tal de constituir un pla complert 

d'infraestructures de Catalunya. 

El PITC té caràcter de pla territorial sectorial, d'acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política 

territorial, i de pla específic a l'efecte d'allò que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 

http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/sectors/pitc.jsp 
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>>Pla de transport de viatgers de Catalunya (PTVC) 

El PTVC és un pla director que defineix les directrius i les accions que articularan la política de transport 

públic col�lectiu del Govern de la Generalitat fins al 2005. 

Té per objecte la definició de la xarxa de serveis i equipaments de transport de viatgers completa i 

coordinada de tots els modes, a la qual s'haurà de tendir mitjançant els instruments definits en la Llei 

12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor. 

http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/sectors/plaviatgers.jsp 

 

>>Programa de desenvolupament rural (PDR) 

La política de desenvolupament rural està situada dins del marc de la política agrària comuna (PAC); a 

partir de l’Agenda 2000, aquesta política de desenvolupament rural es va portar a terme mitjançant els 

programes de desenvolupament rural. 

Els tractats de la Unió Europea no estableixen cap política forestal general comuna; però, la gestió, la 

conservació i el desenvolupament sostenible dels boscos són temes essencials dins de les polítiques 

comunes vigents, com la PAC i les polítiques de desenvolupament rural, entre d’altres. 

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el nou Programa de desenvolupament rural (PDR) 

per al període 2007- 2013 a dia 22 de maig de 2007, que s'ha elaborat des de el Departament 

d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) i que té com a objectius centrals la modernització del camp 

i la incorporació de joves al sector. 

S'ha tramès a la Comissió amb data de 23 de maig de 2007 el text proposat. Un cop aprovat per la 

Comissió es facilitarà la traducció oficial al català. 

Les prioritats establertes pel nou PDR són les següents: 

• Millora de la competitivitat dels sectors agrari i silvícola 

• Millora del medi ambient i l’entorn rural 

• Millora de la calitat de vida en les zones rurals i foment de l’economia rural 

http://www.gencat.net/darp/c/serveis/pdr/cpdr01.htm 

>> Programa de conservació de fauna 

El municipi es troba dins l’àmbit territorial d’aplicació dels Programes de conservació de 2 espècies 

protegides per normatives tant autonòmiques com estatals, comunitàries i internacionals: la llúdriga i el 
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trencalòs. No obstant, la repercussió sobre el POUM de Montferrer i Castellbò d’aquests programes 

s’engloba en la designació de les dues ZEPA esmentades. 

 

>> Catàleg dels espais d’Interès Regional i Comarcal del Pla Territorial de l’Alt Pirineu i 

Aran  

Segons el Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran es consideren tres categories de sòl de protecció especial. 

Els primers són els sòls de valor natural i de connexió,  els segons són els sòls d’alt valor agrícola i els 

altres els que formen part del Pla d’Espais d’interès Natural i/o Xarxa Natura 2000: 

 

Espais d’Interès Regional 

17B. Urdossa - Juverri - Romadriu. 

Espai amb molta diversitat de vegetació, amb presència de fauna associada. Important paper en la 

connectivitat ecològica entre diversos espais. Interès regional. 

22C*. Riu Segre.  

Eix connector d’importància regional que interconnecta nombrosos espais d’interès entre la Seu d’Urgell i 

Organyà. Funcionalitat actualment moderada per la seva fracturació deguda a la presència 

d’infraestructures viàries, embassaments, nombroses activitats extractives i nuclis urbans. Interès 

regional. 

28C. Ras de conques  

Espai amb una bona representació dels ambients propis de la regió alpina a Catalunya. La presència 

d'espècies pròpies d'aquests ambients i la seva espectacularitat paisatgística són bons motius per a la 

seva preservació. Bàsicament es tracta d'una extensa obaga de pi roig amb abundant presència d'ocells 

excavadors. A les zones culminals destaquen diferents tipus de prats alpins i subalpins alternats amb 

pinedes de pi negre. L'indret acull una excel�lent representació de la fauna i flora subalpines dels Pirineus. 

Interès regional. 

34C. Paleozòic del dom de l'Orri a Castellbò.  

Es tracta d'un espai de gran interès geològic, ja que inclou la geozona del Paleozoic del Dom de l'Orri a 

Castellbó, inventariada pel seu interès científic i didàctic en l'estudi dels processos tectònics. A més el riu 

de Castellbò conserva, en aquesta zona, un continu de vernedes que cal preservar.  Interès regional. 
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39C. Port del Cantó.  

Interessant espai connector entre els ambients pirinencs i els prepirinencs que representa una extensió 

cap al sud de l'espai del PEIN de la Vall de Santa Magdalena. El paisatge està format per un seguit de 

carenes ondulades amb petites tarteres. La vegetació està dominada per importants masses forestals, 

especialment pinedes de pi roig que a les parts més altes s'alternen amb diferents tipus de prats i 

pastures. La fauna presenta tant elements típicament pirinencs, com alguns de tendències més 

mediterrànies. Així entre els grans mamífers, es constata la presencia d'exemplars d'isard i de cérvol. 

Interès regional. 

Espais d’Interès Comarcal  

33C*. Vall de Castellàs.  

Espai dominat bàsicament per prats i pastures, amb algunes pinedes de pi roig que s'alternen amb 

matollars submediterranis i freixenedes, situades bàsicament a les fondalades i vora els cursos d'aigua. 

Pel que fa a la fauna, cal citar l'àliga calçada (Hieratus pennatus), com a colonitzador recent destacat. 

Constitueix una connexió de nord a sud entre la Serra de Taús – Serra del Bosc i del Port del Cantó. 

Aquest fet és important per evitar l'aïllament d'espècies forestals com el gall fer, amb poblacions ubicades 

tant al nord com al sud de l'espai. Alhora, permet la connexió transversal amb el Pallars Sobirà, a partir de 

la vall i el riu de Castellàs. Interès comarcal. 

35C*. Conca del Riu de Solanell.  

Espai definit per garantir la connexió fluvial i paisatgística entre l'espai del PEIN de la Vall de Santa 

Magdalena i la geozona del Paleozoic del Dom de l'Orri a Castellbò. Inclou tota la conca del riu Solanell, 

zona pràcticament deshabitada, i té valors propis prou interessants, com la presència de diversos 

carrascars (Quercus ilex rotundifolia) ben formats i força extensos, en un indret molt septentrional de la 

comarca i del conjunt de Catalunya. Interès comarcal 

36C*. Riu de Castellbó.  

El riu de Castellbò presenta un continu de prats de dall i camps de conreu ben conservats en el 

recorregut entre Castellbò i el Segre de. gran interès paisatgístic, lligat a la geozona de Castellbò, tram on 

el riu destaca per la qualitat de la vegetació de ribera (verns, freixes...), a més es tracta d'un corredor 

fluvial d'elevada funcionalitat, que té continuïtat cap al nord per la conca del riu de Solanell. Interès 

comarcal 
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23C. Capçalera del riu de Castellbò  

Espai delimitat per la conca natural del riu de Castellbò dominat per pinedes de pi roig i carrascar, que 

aquí presenta un dels límits septentrionals de la comarca . Cal citar la presència de balegars i d’espècies 

de flora interessants, com Gentiana lutea. Entre la fauna, a les parts més altes destaca la nidificació del 

gall fer i el picot negre. Interès comarcal 

3.3 Elements del patrimoni natural i cultural inclosos en catàlegs i inventaris territorials 

 

 >> Patrimoni cultural català: Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Inventari del Patrimoni 

Arqueològic 

El patrimoni cultural és un dels testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i d'identitat d'una 

col�lectivitat nacional. Els béns que l'integren constitueixen una herència insubstituïble, que cal transmetre 

en les millors condicions a les generacions futures. La Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni 

Cultural Catal té com objecte la protecció, la conservació, l'acreixement, la investigació, la difusió i el 

foment del patrimoni cultural català. 

L'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya el gestiona la Secció d’Inventari del Patrimoni Cultural 

Immoble de l’Àrea de Coneixement i Recerca de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Es va iniciar 

l'any 1982 i des d'aleshores s'ha anat perfilant fins a assolir una visió força completa del patrimoni 

construït monumental d'arreu de Catalunya. S'hi inclouen edificis i construccions d'interès artístic, 

arquitectònic o històric, sectors i elements d'edificis, elements arquitectònics aïllats, petits conjunts i nuclis 

d'interès historicoartistic, tant de caràcter monumental com popular i tradicional. L'Inventari del Patrimoni 

Arquitectònic de Catalunya forma part de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català, definit a la Llei 9/1993 

de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. A Montferrer i Castellbò hi trobem 50 elements 

catalogats en l’Inventari del Patrimoni arquitectònic. 

L'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, iniciat a finals de 1982, recull informació sobre els 

jaciments arqueològics documentats a Catalunya, i també, des de l'any 2001, els llocs que han donat 

resultat negatiu en les intervencions arqueològiques i que, malgrat no ser jaciments, amb al seu 

inventariat faciliten l'ordenació del territori i el desenvolupament de recursos i infraestructures. Dins del 

municipi de Montferrer i Castellbò hi ha 30 elements catalogats en l’Inventari del Patrimoni arqueològic. 

http://cultura.gencat.net/invarquit/cerca.asp  http://cultura.gencat.net/invarque/index.asp  

>> Memorial democràtic  

El segon gran front de la Guerra Civil a Catalunya –el primer va ser el de l’Ebre– s’estenia al llarg dels 

cursos del Segre i la Noguera Pallaresa. Tot i els anys passats, encara s’hi poden veure, més o menys 
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conservats, búnquers, casamates, llargues esteses de trinxeres i diversos escenaris de disputades 

batalles i escaramusses. 

Des de la Direcció General de la Memòria Democràtica s'estudia la possibilitat de recuperar els refugis i 

fortificacions fronterers del Pirineu, i el camí de la llibertat des de Sort, amb la intenció de conformar uns 

Espais de Frontera. 

Cal destactar que el 23 d’octubre del 2007, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei del Memorial 

Democràtic, pendent de la seva publicació al DOGC. Entre els objectius de la llei es troba el de “la difusió 

del patrimoni democràtic i dels espais de la memòria”. 

http://www10.gencat.net/drep/AppJava/cat/Memorial/index.jsp 

>> Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya  

Es considera Patrimoni Geològic el conjunt de recursos naturals no renovables de valor científic, cultural o 

educatiu que permeten reconèixer, estudiar i interpretar l’evolució de la història de la Terra i els processos 

que l’han modelada. 

L’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya (IEIGC) és una selecció d’afloraments i llocs 

d’interès geològic que en conjunt testimonien l’evolució geològica del territori català, i que cal preservar 

com a patrimoni geològic. 

Dintre del terme de Motferrer i Castellbò es troba inclòs un Espai d’Interès Geològic (EIG) o geozona, “El 

Paleozoic del dom de l'Orri a Castellbó” núm. 113. Aquest EIG o geozona inclou quatre geòtops. 

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/natura/sistema_informacio/inventari_interes_geologic/ 

 

>> Inventari de les Zones Humides a Catalunya 

Les zones humides són uns dels ecosistemes més diversos i rics biològicament però, alhora, 

particularment fràgils i vulnerables. Cal, doncs, conèixer la seva localització, extensió i característiques i 

particularitats per tal de fomentar-ne una gestió adequada. 

En aquest context i en aplicació de les funcions que té encomanades, la Direcció General de Boscos i 

Biodiversitat ha elaborat el present Inventari de les zones humides de Catalunya. 

Dintre del municipi de Montferrer i Castellbò no es troba cap element inclòs en aquest catàleg. 

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/natura/sistema_informacio/inventari_zones_humides/inventari_de_Zones_

Humides_de_Catalunya.jsp?ComponentID=37850&SourcePageID=38731#1 

>> Catàleg d’Elements d’Interès Local  

Dins del municipi de Montferrer i Castellbò no hi ha cap exemplar arbori ni arbreda catalogat o catalogada 

com a monumental ni com a arbre o arbred d’interès comarcal o municipal.Tanmateix es palesa la 
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conveniència d’inventariar els exemplars individuals i les agrupacions d’arbres de més rellevància per a 

facilitar la protecció d’aquesta part del patrimoni natural tan associada a la identitat local. 

Existeix un inventari comarcal que inclou tots els camins del terme municipal de Montferrer i Castellbò, on 

es classifiquen segons els seu tipus, vialitat, estat de conservació, ús ramaderi d’altres dades d’interès. 

Respecte als Béns Culturals d’Interès Local, existeixen un total de 48 elements catalogats, dels quals 2 es 

troben catalgats com a Béns Culturals d’Interès Nacional, el Castell de Castellbò i els Colomers Medievals 

de Castellbò. 

El Consell Comacal disposa també de l’ ”Inventari del patrimoni natural rellevant de la meitat nord de l'Alt 

Urgell”  de Dalmau i Ausàs, J. 2002 en el qual es recullen els elements del patrimoni natural més 

destacats per que sigui emblemàtic d’un ecosistema, rar a Catalunya, rar al Pirineu i/o espectacular. Els 

elements s’han classificat en cinc tipus: geologia, flora, grans arbres, fauna i hàbitat. 

 

4. ASPECTES BÀSICS SOBRE EL CONTINGUT I OBJECTIUS 
PRINCIPALS DEL PLA 
4.1 Descripció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal  

El POUM que s’inicia es formula com l’ordenació general de la vila i el seu terme municipal, plantejant un 

model-marc per als propers 20 anys.  

Segons l’article 3 de la Llei 1/2005 d’Urbanisme el principi general de l’actuació urbanística, per tal de 

garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures, es dóna compliment a l’objectiu del 

desenvolupament urbanístic sostenible, que es defineix com la utilització racional del territori i el medi 

ambient. 

Aquest objectiu comporta fer compatibles les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos 

naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals. Així mateix, i atès que el sòl és un 

recurs limitat, el desenvolupament urbanístic sostenible, comporta també la configuració de models 

d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 

rehabilitació i la renovació en 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 de la Llei d’Urbanisme i són: 

1. Prohibició d’urbanitzar en zones inundables i de risc. 

2. Preservació dels valors paisatgístics d’interès especial. 

3. Preservació del sòl d’alt valor agrícola 

4. Preservació del patrimoni cultural 

5. Preservació de la identitat del municipi 
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6. Adaptació als diferents ambients de les construccions i instal�lacions 

7. Informe mediambiental 

8. Criteris funcionals de distribució dels espais lliures i equipaments. 

 
 
4.2 Propostes generals 

Les propostes generals del Pla d’ordenació urbanística municipal són les següents: 

-Com a objectiu principal del planejament és la conservació i manteniment del model urbà i territorial 

actual, concentrant l’edificació en els pobles actuals, activant la seva rehabilitació i conservació, i no 

permetent la densificació ni la seva transformació, que comportaria una devaluació del valor cultural i 

paisatgístic de Montferrer i Castellbò. 

-Buscar una bona relació dels pobles amb el camp, el paisatge i el territori. 

-El Pla, en cada poble, proposarà una estructura viària, d’equipament i d’espais lliures que conservant 

l’estructura actual, permeti millorar els serveis i possibiliti, en alguns casos, alguns creixements, 

especialment en els pobles de major tamany i més pròxims a les carreters principals. 

En general el pla proposar completar la xarxa de carrers, augmentant la continuïtat, i si és possible 

l’accessibilitat a les parts amb menor accessibilitat dels nuclis vells, el que ha ocasionat el deteriorament 

de les mateixes. 

-Els estudis d’inundabilitat dels rius i torrents condicionaran els futurs creixements, havent-se de respectar 

les parts més fondes o baixes dels pobles, així com els prats del costat dels rius. 

-Els creixements residencials es produiran per sectors de tamany petit o mitjà, i que s’hauran de 

cohesionar adequadament amb el poble, buscant un creixement continu i d’extensió. 

-Els creixements seran pensats des de la seva continuïtat amb el poble existent i aportant una millora en 

la qualitat de vida del conjunt del poble, especialment respecte als equipaments, aparcaments i espais 

lliures. 

Els nous sectors de creixement s’hauran de desenvolupar assumint la totalitat de despeses dels serveis 

d’urbanització, sense suposar costos addicionals al conjunt del poble existent. 

Els nous creixements residencials proposats es basaran en l’habitatge tradicional del poble que és 

l’habitatge unifamiliar entre mitgeres, completant-se amb edificacions plurifamiliars destinats a 

apartaments, però imposant un promig d’entorn dels 100 m² per apartament, evitant la densificació 

excessiva. També es controlarà l’edificabilitat bruta dels nous sectors, fixant-se els mes densos, entorn 

dels 0,60 m² st / m² sòl, que és l’adequada per respectar els nuclis actuals. 

Els sectors són definits com àrees d’un ús predominant. Aquesta separació per tipus d’ús predominant, 

disminueix els conflictes ambientals i de relació, així com certa racionalitat en els serveis que suposarà 
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certa economia de creixement. 

-Millorar la continuïtat dels camins principals, els de poble a poble i amb la potenciació dels rius, torrents i 

boscos. 

-Protecció de patrimoni arquitectònic, cultural i paisatgístic per remarcar els elements d’identitat del poble i 

del conjunt del terme, com són les masies, bordes, restes arqueològiques, els boscos, els arbres 

singulars, etc... 

-Millorar considerablement els serveis urbans, que han de permetre entendre els serveis com xarxes 

homogènies, que serveixin al conjunt del poble, i solucionant la depuració de les aigües, els dipòsits 

d’aigua potable, la situació de les antenes, i les diferents xarxes. 

En els plànols es diferencien diferents zones o tipus de cases que corresponen al nucli vell, les cases 

alineades entre mitgeres, l’edificació aïllada, les edificacions industrials i de magatzem, els horts o espais 

lliures privats, els serveis i dotacions privats. 

En la zona 1 de nucli vell, es potenciarà la conservació de l’edificació existent, permetent la reconstrucció 

de les edificacions enrunades, però potenciant la conservació de les edificacions existents. També es 

permetrà la reconstrucció de les masies i cases rurals. 

Així mateix s’assenyalen els diferents tipus de sòl, com son el sòl urbà directe (consolidat per les 

edificacions i els serveis), els Polígons d’Actuació Urbanística (PAU) on és necessari efectuar les 

cessions dels carrers, equipaments i espais lliures i el 10% de l’aprofitament mitjà del polígon, realitzant 

una reparcel•lació entre els veïns, i assumint conjuntament als costos d’urbanització, i els sectors de Sòl 

Urbanitzable Delimitat (SUD), on a més cal fixar prèviament l’ordenació proposada mitjançant l’aprovació 

d’un Pla Parcial. També s’hi inclouen els Plans de Millora Urbana (PMU), que tenen per objecte 

desenvolupar les determinacions del planejament urbanístic general en els diferents àmbits d'actuació del 

sòl urbà, en aquest cas del sòl urbà no consolidat. 

 

Extractes de Pla Territorial i descripció de l’actuació a cada nucli. 

Cal tenir en compte, a més a més, que des  del 25 de juliol de 2006 és d’aplicació la normativa del Pla 

Territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran.  

 

El Pla Territorial determina una sèrie d’objectius específics que son els següents: 

- Concentrar els creixements per a crear la xarxa de petites ciutats pirinenques que han de portar 

la massa crítica i els serveis al territori amb el mínim impacte. 

- Potenciar i relligar més i millor cada sistema d’assentaments per a garantir el reequilibri intern i 

l’atenció a les necessitats dels petits nuclis de població. 
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- Alentir la classificació de nou sòl urbanitzable residencial. 

- Reconduir la desproporció actual entre sòl residencial i sòl per activitat econòmica. 

- Fomentar teixits urbans més rics en primera residència i activitat econòmica i socialment més 

saludables. 

- Permetre un nombre determinat de polígons d’activitat turística i industrial supramunicipals. 

- Conservar l’estructura territorial evitant l’efecte passadís per anastomosi dels teixits urbans. 

- Preservar l’elevat valor patrimonial dels petits nuclis pirinencs. 

 

Es reconeixen 13 sistemes urbans inclosos dins l’àmbit d’aquest pla; sistema de Vielha, subsistema del 

Baish Aran, sistema de Sort, subsistema de les valls d’Àneu, sistema de la Pobla de Segur, sistema de 

Tremp, subsistema de Conca Dellà, sistema de la Seu d’Urgell, sistema d’Organyà, sistema d’Oliana, 

sistema de Puigcerdà i sistema de Bellver de Cerdanya. El municipi de Montferrer i Castellbò està inclòs 

dins del sistema de la Seu d’Urgell. 

El sistema de la Seu d’Urgell està definit des d’un punt de vista hidrogràfic, es troba dins la conca del riu 

Segre i abraça tant la vall principal com les estretes i petites valls secundàries que hi conflueixen. El 

sistema està vertebrat per l’eix format pel Segre i la C-14. 

Les estratègies de desenvolupament que es proposen a cada nucli o àrea urbana són les següents; 

- Creixement potenciat. El Pla assigna aquesta estratègia de creixement a aquelles àrees que haurien 

d’augmentar, o consolidar, el seu rang com a nodes territorials. Es tracta de centres que exerceixen 

capitalitats clares, que han assolit una significació urbana remarcable, que tenen un pes demogràfic 

rellevant dins l’àmbit, que gaudeixen d’unes condicions excel•lents d’accessibilitat i connectivitat en el 

territori i que disposen de prou sòl amb aptitud per a absorbir aquest creixement d’una manera sostenible 

i que, per tant, poden adoptar un paper significatiu en l’estructuració de la xarxa de ciutats catalanes i en 

el reequilibri poblacional del conjunt de Catalunya. 

- Creixement mitjà o moderat. El Pla assigna aquesta estratègies en aquells nuclis o àrees de mitjana o 

petita dimensió urbana que, sense l’objectiu d’augmentar el seu pes relatiu en el territori, per les seves 

condicions de sòl i de connectivitat, poden tenir un creixement proporcionat a la seva realitat física com a 

àrees urbanes. 

- Creixement de reequilibri. El Pla assigna aquesta estratègia en aquelles àrees i nuclis de poca extensió, 

on el creixement ha d’adequar-se a les dinàmiques demogràfiques i econòmiques pròpies del municipi i a 

la consecució d’un millor equilibri de la piràmide d’edats.  

- Canvi d’ús i reforma interior. El Pla assigna aquesta estratègia per a fomentar la mixticitat d’usos de les 

àrees urbanes, afavorir l’equilibri entre habitatges i llocs de treball i alhora mantenir i reforçar el paper que 
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han assolit com a polaritats urbanes algunes àrees que tenen poques possibilitats físiques d’expandir-se. 

- Millora urbana i compleció. El Pla assigna aquesta estratègia en aquells nuclis que per la seva petita 

dimensió no tenen capacitat per a estructurar extensions urbanes, no disposen de gaire sòl apte per a la 

urbanització o tenen un baix nivell d’accessibilitat per raons de posició territorial.  

- Manteniment del caràcter rural dispers. El Pla assigna aquesta estratègia a aquelles entitats formades 

per agrupacions d’edificacions rurals i estableix que caldrà que es mantingui la configuració de 

l’assentament, el seu caràcter estrictament rural i el règim de sòl no urbanitzable. 

Els nuclis deshabitats en el moment d’aprovació definitiva del Pla o que es despoblin en el futur podran 

ser recuperats i incorporats al sòl urbà, amb la conformitat de l’ajuntament, si l’establiment dels serveis 

urbans –inclosa la integritat dels accessos des de la xarxa viària existent– es sufraga mitjançant 

contribucions especials o altres instruments que garanteixin l’autosuficiència de la propietat per fer front a 

la seva urbanització. En tot cas, el Pla no considera aquesta una prioritat d’actuació ni una obligació per a 

les administracions supramunicipals ni un objectiu de les seves polítiques de suport. També podran ser 

recuperats i incorporats al sòl urbà si esdevenen una polaritat turística no residencial de les que preveu el 

Pla i el promotor finança tots els serveis urbans i accessos. La incorporació d’aquests nuclis al sòl urbà 

amb les condicions enunciades, s’haurà de desenvolupar mitjançant l’estratègia de millora urbana i 

compleció.  

Segons el Pla Territorial, al nucli d’Albet es proposa una estratègia de desenvolupament urbanístic de 

millora i compleció de l’edificació existent.  

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 es preveu un petit creixement al cap del poble, en 

una zona relativament plana, amb el qual s’obté un espai destinat a equipament públic per al nucli d’Albet 

Segons el Pla Territorial, al nucli d’Aravell es proposa una estratègia de reequilibri al fer la funció de nucli 

principal al començament de la vall.  

El nou planejament: 

- Al casc antic i zona urbana actual reajusta els límits de Sòl Urbà 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 dreta es delimita un Pla de Millora Urbana per relligar el nucli amb 

els terrenys de de l’antic “subsector C” del marge esquerre de la carretera. 

- 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. 

- 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 
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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. 

- Al marge desquerra del nucli es delimita un Polígon d’Actuació Urbanística en l’àmbit ocupat actualment 

per una sèrie d’edificacions agrícoles, i que dona continuïtat al vial perimetral del Pla de Millora Urbana 

núm. 1 

- A la zona del límit entre la urbanització del camp de golf i Cal Roqueta es delimita un segon Pla de 

Millora Urbana 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. 

Segons el Pla Territorial, al nucli d’Avellanet es proposa una estratègia de desenvolupament urbanístic 

de millora i compleció de l’edificació existent.  

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’inclouen unes edificacions pròximes al casc antic 

dins del perímetre urbà. 

Segons el Pla Territorial, al nucli de Bellestar es proposa una estratègia de reequilibri al fer la funció de 

nucli principal al començament de la vall.  

- 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 mitjançant la figura dels Polígons 

d’Actuació Urbanística. 

- 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 Polígon d’Actuació Urbanística (nº 3). Amb aquest Polígon tindrà la càrrega d’ampliar 

substancialment el vial d’accés i arranjar l’entrada a la plaça. 

- Es crea un nou Polígon d’Actuació Urbanística (nº 5) a la zona dels dipòsits de l’aigua per a l’ampliació 

d’aquesta zona de serveis. 

Segons el Pla Territorial, el nucli de Canturri es pot incorporar al Sòl Urbà (amb les condicions abans 

enunciades) desenvolupant-se mitjançant l’estratègia de millora i compleció de l’edificació existent.  

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. 
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Segons el Pla Territorial, al nucli de Carmeniu es proposa una estratègia de desenvolupament urbanístic 

de millora i compleció de l’edificació existent.  

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 es desafecten unes zones per motius de pendent, 

inaccessibilitat rodada i riscos geològics. 

Segons el Pla Territorial, al nucli de Cassovall es proposa una estratègia de desenvolupament urbanístic 

de millora i compleció de l’edificació existent.  

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. S’amplia el límit actual a la part superior del poble per 

aconseguir un eixamplament del vial, una franja d’aparcament públic l’adecentament de l’entrada al poble. 

Es desafecten tres 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 entre el nucli i el torrent, 

la segona són els prats just de sota el poble i la tercera, unes costes i prats sota el camí que queda per 

sota de les edificacions disgregades de la dreta del poble. 

Segons el Pla Territorial, al nucli de Castellbò es proposa una estratègia de reequilibri al fer la funció de 

nucli principal al començament de la vall.  

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.  

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 banda i 

banda de la carretera, Pla de Millora Urbana 1. 

Es preveu un nou creixement en els terrenys situats al marge dret del riu a la sortida de Castellbó en 

direcció a Sant Joan de l’Erm, ocupats per edificacions agrícoles. Aquest sector es planteja per a la 

ubicació de petits talles i activitats terciàries (a definir en el Pla de Millora Urbana i els habitatges vinculats 

a aquests).  

L’ISA considera, tal i com defensa el Pla Territorial i el DPTOP, que potenciar el nucli de Castellbò com a 

base del creixement de la vall i com a dinamitzador turístic i econòmic bàsic de la resta de nuclis 

superiors. 

Segons el Pla Territorial, el nucli de Les Eres es pot incorporar al Sòl Urbà (amb les condicions abans 

enunciades) desenvolupant-se mitjançant l’estratègia de millora i compleció de l’edificació existent.  

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 
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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. 

Segons el Pla Territorial, al nucli de Guils del Cantó es proposa una estratègia de desenvolupament 

urbanístic de millora i compleció de l’edificació existent.  

S’ordenen els buits que hi ha dins la delimitació urbana actual. S’amplia el límit actual a l’entrada del 

poble, delimitant un Pla de Millora Urbana, 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 sector també es 

planteja una franja d’aparcament públic i un espai per a equipament públic. S’inclouen unes edificacions 

pròximes al nucli dins del perímetre urbà. 

Segons el Pla Territorial, el nucli de Montferrer, juntament amb la Seu d’Urgell funciona com una única 

unitat urbana. Aquesta ha d’acollir el major potencial de creixement, no tan sols d’aquest sistema sinó de 

tot l’ambit, i així consolidar una posició dins la xarxa de ciutats mitjanes de Catalunya. Per tant proposa 

per Montferrer una estratègia de creixement potenciat. 

El Pla territorial, també proposa una estratègia de creixement del polígon industrial 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) 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 de caràcter industrial a la zona de l’actual asserradora i mixtes 

(industrial-terciari-residencial) a la part esquerra de la trobada i afrontant a l’allau de La Trobada (sectors 

SUD 2.1 i 2.2) situant-se la zona residencial a la part que toca a la trobada i deixant la part industrial 

lligada a la zona de l’asserradora. 

- A la zona de la cruïlla de Montferrer es delimita una zona paral�lela a la carretera com a sòl urbà 

consolidat, que restarà condicionada a l’informe favorable per part del de la Demarcació de Carreteres de 
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l’Estat. 

- 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. 

Segons el Pla Territorial, al nucli de Pallerols del Cantó es proposa una estratègia de desenvolupament 

urbanístic de millora i compleció de l’edificació existent.  

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. S’inclouen una sèrie d’edificacions edificacions 

pròximes al nucli dins del perímetre urbà. 

Segons el Pla Territorial, el nucli de Sallent de Castellbò es pot incorporar al Sòl Urbà (amb les 

condicions abans enunciades) desenvolupant-se mitjançant l’estratègia de millora i compleció de 

l’edificació existent.  

Aquest nucli quedarà inclòs al Catàleg de Masies i Cases Rurals i per tant no es contempla com a sòl 

urbà. 

Segons el Pla Territorial, al nucli de Sant Andreu de Castellbò es proposa una estratègia de 

desenvolupament urbanístic de millora i compleció de l’edificació existent.  

El nou planejament reajusta els límits de Sòl Urbà la realitat física de les edificacions existents i als límits 

de propietat. S’ordenen els buits que hi ha dins la delimitació urbana actual mitjançant la figura dels 

Polígons d’Actuació Urbanística. 

A l’estació d’esquí nòrdic de Sant Joan de l’Erm Nou , 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. 

Segons el Pla Territorial, al nucli de Santa Creu de Castellbò es proposa una estratègia de 

desenvolupament urbanístic de millora i compleció de l’edificació existent. 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) es 

delimita un nou creixement mitjançant un Pla de Millora Urbana. 
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Segons el Pla Territorial, el nucli de Sarcèdol es pot incorporar al Sòl Urbà (amb les condicions abans 

enunciades) desenvolupant-se mitjançant l’estratègia de millora i compleció de l’edificació existent.  

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. 

Segons el Pla Territorial, el nucli de Saulet es pot incorporar al Sòl Urbà (amb les condicions abans 

enunciades) desenvolupant-se mitjançant l’estratègia de millora i compleció de l’edificació existent.  

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. 

Segons el Pla Territorial, el nucli de Seix es pot incorporar al Sòl Urbà (amb les condicions abans 

enunciades) desenvolupant-se mitjançant l’estratègia de millora i compleció de l’edificació existent.  

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. 

Segons el Pla Territorial, el nucli de Sendes es pot incorporar al Sòl Urbà (amb les condicions abans 

enunciades) desenvolupant-se mitjançant l’estratègia de millora i compleció de l’edificació existent.  

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 al Catàleg de Masies i Cases Rurals, redactat per l’ajuntament, per a abordar la 

globalitat del nucli i les seves edificacions. 

Segons el Pla Territorial, el nucli de Solanell es pot incorporar al Sòl Urbà (amb les condicions abans 

enunciades) desenvolupant-se mitjançant l’estratègia de millora i compleció de l’edificació existent.  

Es tracta d’un nucli pràcticament en ruïnes i deshabitat. El nou planejament proposa un Pla Especial del 

nucli de Solanell  per a la recuperació de les masies i cases rurals existents. Aquest Pla Especial es 

planteja paral�lelament al Catàleg de Masies i Cases Rurals, redactat per l’ajuntament, per a abordar la 

globalitat del nucli i les seves edificacions. 

Segons el Pla Territorial, el nucli de Solans es pot incorporar al Sòl Urbà (amb les condicions abans 

enunciades) desenvolupant-se mitjançant l’estratègia de millora i compleció de l’edificació existent.  
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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. 

Segons el Pla Territorial, al nucli de Turbiàs es proposa una estratègia de desenvolupament urbanístic de 

millora i compleció de l’edificació existent.  

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. 

Segons el Pla Territorial, el nucli de Vila-rubla es pot incorporar al Sòl Urbà (amb les condicions abans 

enunciades) desenvolupant-se mitjançant l’estratègia de millora i compleció de l’edificació existent.  

El nou planejament inclou el nucli al sòl urbà mitjançant un Pla de Millora Urbana de compleció dels 

serveis urbanístics, limitat a la realitat física de les edificacions existents. 

Segons el Pla Territorial, al nucli de Vilamitjana del Cantó es proposa una estratègia de 

desenvolupament urbanístic de millora i compleció de l’edificació existent.  

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 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.  

 

4.3 Objectius ambientals del planejament 

Atès els principis de sostenibilitat generalment acceptats i reconeguts en multitud de tractats, declaracions 

i legislacions internacionals, així com més concretament d’acord amb l’article 3 de la Llei 2/2002 

d’Urbanisme, on es defineixen els principis generals de l’actuació urbanística, s’hi estableix que l’exercici 

de les competències urbanístiques ha de garantir, d’acord amb l’ordenació territorial, l’objectiu del 

desenvolupament urbanístic sostenible.  

Per altre banda i de forma sintètica, els objectius ambientals aplicables citats pel Pla Territorial per ser 

integrats en els principis rectors o objectius específics en relació als tres sistemes (sistema d’espais 

oberts, sistema d’assentaments i sistema d’infraestructures de mobilitat i transport) són els següents: 

- Concentrar els creixements per crear la xarxa de petites ciutats pirinenques que han de portar  la 

massa crítica i els serveis al territori amb el mínim impacte.  

- Potenciar i relligar més i millor cada sistema d’assentaments per garantir el reequilibri intern i  

l’atenció a les necessitats dels petits nuclis de població.  
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- Alentir la classificació de nou sòl urbanitzable residencial. 

- Reconduir la desproporció actual entre sòl residencial i sòl per activitat econòmica.  

- Fomentar teixits urbans més rics i socialment més saludables.  

- Permetre un nombre determinat de polaritats turístiques supramunicipals.  

- Conservar l’estructura territorial evitant l’efecte passadís per anastomosi dels teixits urbans.   

- Preservar l’elevat valor patrimonial dels petits nuclis pirinencs. 

 

Pot afirmar-se que un model territorial tendirà cap a la sostenibilitat en la mesura que sigui 

energèticament eficient; permeti l’estalvi i l’ús sostenible dels diversos recursos naturals (entre ells el sòl); 

minimitzi la producció de totes les formes de contaminació i les assimili; conservi la diversitat biològica; i 

garanteixi la qualitat de vida de la població. 

A partir d’aquests principis poden definir-se unes pautes generals que poden ser considerades com els 

elements fonamentals que han d’orientar la planificació dels models d’ocupació del sòl, des de la 

perspectiva de la sostenibilitat ambiental: 

#  Compactació dels assentaments urbans. 

Els models urbans expansius, dispersos o difusos impliquen un consum elevat de recursos naturals amb 

una destrucció més gran de sòls rurals i d’hàbitats naturals, un malbaratament energètic i, 

conseqüentment, uns nivells més alts de contaminació. 

Conseqüentment cal centrar el desenvolupament urbà en les ciutats existents, prioritzant el reciclatge 

d’àrees interiors sobre l’extensió, sens perjudici quan resulti necessari de l’ocupació prudent d’espais 

intersticials o perifèrics. 

# Optimització dels teixits urbans existents. 

Cal, doncs, posar l’èmfasi de la gestió urbana, la revitalització dels barris antics, la recuperació de zones 

degradades i la renovació d’àrees obsoletes. 

#  Adopció de densitats raonablement altes. 

Les tipologies urbanes de baixes densitats edificatòries impliquen més consum de recursos, costos de 

manteniment molt més elevats i no afavoreixen la cohesió social. Cal adoptar densitats raonablement 

elevades que, sense caure en la congestió, permetin tipologies urbanes més eficients i fomentin una 

riquesa i diversitat més grans en les relacions socials i econòmiques. 
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# Assignació flexible i mixta dels usos del sòl. 

L’optimització funcional de la ciutat requereix evitar una excessiva especialització de les seves parts. Una 

coexistència en l’espai urbà dels diversos usos que resultin compatibles permet millorar el seu 

funcionament, evitar l’ocupació innecessària de més sòls per acollir els nous usos i redueix les 

necessitats de mobilitat obligada. 

# Mobilitat sostenible i integrada amb els usos del sòl. 

La mobilitat sostenible és a Europa un dels grans reptes en els plantejaments sostenibilistes. El transport 

motoritzat és la principal font de l’efecte hivernacle i un gran consumidor de recursos energètics fòssils. El 

models urbans expansius, difusos i/o de baixes densitats i les distribucions rígides dels usos del sòl en els 

teixits urbans comporten més necessitats de desplaçaments i obliguen sovint a l’adopció d’alternatives 

individuals. Cal, per tant, una planificació integrada dels usos del sòl i del transport que cerqui minimitzar 

la mobilitat obligada, el que condueix també a models urbans compactes, densos, policèntrics i amb 

mixtura d’usos, en els que és possible prioritzar el transport públic i altres alternatives al transport 

motoritzat com els itineraris per a vianants i bicicletes. Paral�lelament, caldrà situar els usos que 

requereixin més desplaçaments en indrets altament accessibles pels mitjans públics. 

Cal tenir en compte que la modificació de la Llei 2002 estableix que els propietaris de sòl urbà no 

consolidat hauran de participar en els costos d'implantació de les infraestructures de transport públic per 

donar resposta a la mobilitat generada pels futurs desenvolupaments, com ara centres comercials i 

polígons industrials. 

#  Estalvi, ús eficient i reciclatge del sòl i altres recursos naturals. 

Òbviament aquests models són els que comporten un menor consum de sòl i un estalvi més gran d’altres 

recursos naturals. D’altra banda, cal també atendre a la possibilitat de reciclatge dels recursos consumits 

o no utilitzats (reutilizació d’aigües residuals i de pluja, cogeneració, etc.) i impulsar la implantació 

d’energies netes.  

Pel que es refereix a l’aigua és important protegir les espais vitals per a la recàrrega dels aqüífers i 

integrar el màxim la planificació hidrològica amb la dels usos del sòl. 

# Prevenció i correcció de totes las formes de contaminació. 

Un model d’ocupació d’aquestes característiques és el més adequat per a prevenir i corregir la 

contaminació. En qualsevol cas, la reducció els diversos tipus de contaminació (de les aigües, de 

l’ambient atmosfèric –substàncies, acústica, lumínica, electromagnètica, dels sòls, etc.) ha de ser un dels 

elements a considerar en la planificació del territori. 

# Prevenció de riscs naturals i tecnològics. 
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Cal considerar adequadament les àrees de riscs en l’assignació dels usos del sòl: zones inundables, 

inestables, amb risc d’incendi, etc., i també regular de forma acurada la implantació d’activitats de risc. 

# Permeabilització i desfragmentació del territori. 

És important mantenir la permeabilitat ecològica del territori, evitar la formació de barreres i prevenir els 

processos de fragmentació dels teixits i paisatges rurals. 

# Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural en general. 

La conservació de la diversitat biològica és un dels requisits de la sostenibilitat. És important garantir la 

conservació en xarxes d’espais protegits, de mostres suficients i ecològicament viables de la diversitat 

d’ecosistemes, hàbitats i espècies i dels àmbits de connexió necessaris per a la dispersió de les espècies. 

Igualment és important introduir el concepte de biodiversitat en la planificació i el tractament dels espais 

lliures urbans. Cal també protegit altres elements del patrimoni natural com els elements d’interès 

geològic, paisatgístic, etc. 

#  Manteniment i millora de la identitat i la qualitat paisatgística dels ambients rurals i urbans. 

Cal fixar us objectius de qualitat paisatgística per a tots els tipus de paisatge presents en el territori i 

protegir les mostres i els elements més excepcionals i els que donen identitat al territori  

# Foment de la construcció sostenible. 

És important introduir la sostenibilitat en la construcció pública i privada amb l’adopció de projectes de 

baix impacte ambiental, la utilització de materials d’escàs impacte ambiental en la seva producció, 

reciclats o reciclables, la utilització de solucions constructives adequades, la introducció d’energies 

renovables, etc. En general, es tracta de minimitzar l’impacte ambiental en el conjunt del cicle de vida dels 

materials. 

# Reducció i valorització dels residus. 

A més del que ha estat exposat al respecte en el punt anterior, cal preveure en els edificis i en els espais 

urbans, espais adequats, per a les operacions i instal�lacions de recollida selectiva, valorització, etc. 

# Cohesió social i millora de les condicions de vida de les poblacions rurals i urbanes. 

La configuració del models urbans, la previsió d’infrastructures i d’equipaments i espais lliures, el 

tractament dels espais públics, etc. han d’anar adreçats a garantir uns nivells suficients de qualitat de vida 

en els ambients urbans i rurals, i a fomentar la cohesió tot evitant la segregació social en els teixits urbans 

i propiciant la integració i les relacions i activitats col�lectives. 
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4.4 La classificació del sòl  

El POUM pretén mantenir l’estructura dels nuclis urbans de manera equilibrada potenciant el nucli i les 

zones industrials i cohesionant-hi els nous creixements.  

>>  Sòl urbà 

Pel que fa referència al sòl urbà, el Pla classifica com a sòl urbà, el sòl que ja ha sigut sotmès al procés 

d'integració al teixit urbà i que, en conseqüència, o bé compta amb xarxa viària que permet l'accés rodat i 

amb abastament d'aigua, evacuació d'aigües residuals i subministrament d'energia elèctrica, o bé està 

comprès en àrees consolidades per l'edificació al menys dues terceres parts de la seva superfície 

edificable. 

Dintre d’aquesta classificació es diferencien, segons l’establert en la nova llei d’Urbanisme entre el sòl 

urbà consolidat, que és aquell que tingui la condició de solar, llevat que hagi estat inclòs pel planejament 

general en un polígon d'actuació o bé en un Pla de millora urbana i llevat també del supòsit que, per a 

edificar-lo, s'hagin de cedir terrenys per a carrers i vies. Per la seva part, té la condició de sòl urbà no 

consolidat la resta del sòl urbà. 

El sòl urbanitzable delimitat es concentra al nucli de Monferrer. 

Per altra banda el pla determina 7  plans de millora urbana als nuclis d’Aravell, Bellestar, Castellbó, Guils i 

Santa Creu;  així com 3  polígons d’actuació urbanística a Albet, Aravell i Cassovall.  

El sòl urbà no perd la condició de consolidat per raó de la seva inclusió en un polígon d'actuació o en un 

Pla de millora urbana, l'única  finalitat dels quals sigui la de completar o acabar la urbanització. 

 

>> Sòl no urbanitzable 

La coherència de les conclusions de l’informe mediambiental i les propostes del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal rau en la regulació de les qualificacions del sòl no urbanitzable com un instrument 

ajustat i atent als valors ecològics i mediambientals avaluats en el mateix estudi mencionat. 

Segons el Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran, dins el sistema d’espais oberts, cal diferenciar tres 

categories bàsiques de sòl no urbanitzable segons el grau de protecció que els atorga davant les 

possibles transformacions: 

Sòl no urbanitzable de protecció especial 

Aquesta categoria inclou el sòl no urbanitzable amb figura de protecció, els espais amb valors ecològics 

rellevants i/o bé que juguen una funció de connectivitat ecològica i els espais inclosos en catàlegs o pla 

de conservació. S’inclouen en aquesta categoria: 
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- Xarxa Natura 2000: Alt Pallars (Codi ES5130003) i Serra de Prada-Castellàs (Codi ES5130026) 

3.093,9 ha 

- Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i LIC: “Alt Pallars” i “Serra de Prada-

Castellàs” 3.093,9 ha  

- Zones d’especial interès regional i comarcal:  

o 22C. Riu Segre.  

o 17B. Urdossa - Juverri - Romadriu. 

o 28C. Ras de conques  

o 34C. Paleozòic del dom de l'Orri a Castellbò.  

o 39C. Port del Cantó.  

o 33C. Vall de Castellàs.  

o 35C. Conca del Riu de Solanell.  

o 36C. Riu de Castellbó.  

o 23C. Capçalera del riu de Castellbò 

- Altres zones connectivitat ecològica entenent com a tal el conjunt de rius, torrents, fonts 

naturals i el subsòl de les diverses capes freàtiques. 

- Hàbitats d’Interès Comunitari 

 

 

El sòl no urbanitzable de protecció especial ha de romandre lliure de transformacions urbanes i restar 

sotmès al règim de sòl no urbanitzable. En qualsevol cas, els nous elements, com ara edificacions o 

infraestructures, que s’hagin d’ubicar en aquest tipus de sòl requeriran necessàriament un estudi 

d’impacte i integració paisatgística. 

 

 Sòl no urbanitzable de protecció territorial 

 

D’entre les raons que la normativa del Pla territorial preveu que poden comportar la inclusió d’uns terrenys 

dins la qualificació de protecció territorial, en l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran se n’han tingut en compte dues: 

el valor paisatgístic, identitari, d’estructuració territorial o d’interès social i el valor potencial per activitats 

econòmiques estratègiques compatibles amb el sòl no urbanitzable.  

 

El Pla Territorial de l’Alt Pirineu iAran no defineix cap superfície com a protecció territorial per a Montferrer 

i Castellbò. 
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Sòl no urbanitzable de protecció preventiva 

 

Aquesta categoria inclou la resta d’espais oberts i el sòl agrícola que no es troben en cap de les dues 

anteriors categories. 

 

A Montferrer i Castellbò la major part del terme municipal és sòl forestal, amb un baix aprofitament 

productiu.  

 

Tanmateix, és d’aquest sòl d’on, llevat d’operacions estratègiques excepcionals d’interès general que 

hagin de tenir lloc en el sòl no urbanitzable de protecció territorial, el planejament urbanístic ha de 

detreure l’estrictament necessari per al creixement dels assentaments d’acord amb l’estratègia de 

desenvolupament que el Pla assigna a cada nucli o àrea. Aquest tipus de sòl es protegeix de la nova 

urbanització destinada a les edificacions residencials o industrials així com de parcel�lacions no agràries. 

Amb les consideracions d’aquest POUM queden preservades les diferents zones que cal protegir per la 

seva rellevància ambiental. 
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Figura 1. Plànol del sòl no urbanitzable al municipi de Montferrer i Castellbó (en vermell, límit municipal). 
Font: PTAPA
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5. ANÀLISI AMBIENTAL  
 
5.1. Àmbit d’estudi de l’informe de sostenibilitat ambiental 

El municipi de Montferrer i Castellbò té una superfície de 177 Km² i és el més extens de la comarca de 

l’Alt Urgell. Esta format per un total de 25 nuclis, que inclouen l’Aeròdrom de la Seu d’Urgell: Albet , 

Aravell, Avellanet, Bellestar, Canturri, Carmeniu, Cassovall , Castellbò, Guils del Canto, Les Eres, 

Pallerols del Canto, Sallent, Santa Creu, Sant Andreu, Sàrcedol, Saulet, Seix, Sendes, Solanell, Solans, 

Turbiàs, Vilamitjana i Vila-rubla. 

El terme municipal de Montferrer i Castellbò limita al NE amb el municipi d'Anserall. A llevant ho fa amb el 

municipi de la Seu d'Urgell, al SE amb el Pla de Sant Tirs i al SW amb el de Noves de Segre. Pel seu 

sector de ponent voreja amb Soriguera, Llavorsí i Farrera, tots ells del Pallars Sobirà. Aquest municipi és 

integral a la depressió del Segre, riu que tanmateix només en rega una petita part, ja que actua de límit al 

sector SE del municipi. En realitat, els nuclis de poblament es reparteixen en tres valls que aboquen les 

aigües del Segre o d’alguna vall subsidiària. La vall principal, centre històric del vescomtat de Castellbò, 

és la vall del riu de Castellbò, la més àmplia, que aboca les aigües directament al Segre. Més petites són 

les valls del riu de Pallerols (afluent del riu de la Guàrdia, dins el terme de Noves de Segre) i la vall del riu 

de Guils, subsidiària del riu de Castellàs, que a la vegada ho és del riu de la Guàrdia. 

L'estructura de les valls i el fet que aquestes conflueixin a la vall del Segre (SE del municipi) fan que 

aparegui un relleu molt determinat, segons el qual el terreny és cada cop més accidentat a mesura que 

ens dirigim cap a ponent i cap al NW. Així, apareixen considerables diferències d'altitud que van des dels 

600-700 m a la plena vall del Segre fins als 2 091 m del pic de les Mongetes, al sector nord occidental del 

terme. El sector orogràfic més destacat de tot el terme és la serralada que envolta la capçalera de la vall 

de Castellbò, la qual resta tancada al NW pel Romadriu o riu de Santa Magdalena, el qual actua en bona 

part com a límit amb el Pallars Sobirà. 

El nucli més important és el de Montferrer de Segre.  

La distribució dels nuclis és la següent: 

Grup 1: nuclis més propers a la vall del Segre, accessibles directament des de Montferrer  

- Montferrer de Segre. A la part SE del terme, vora el Segre, hi ha el poble de Montferrer de Segre, 

capital del municipi. El poble antic és emplaçat dalt d'un petit serrat (732 m) arran del riu, que és 

continuació del de Castellciutat. Aquí hi hagué l'antic castell de Montferrer. L'església parroquial de Sant 

Vicenç de Montferrer també és en aquest lloc. Rectangular, té un alt campanar de torre. La majoria de 

cases d'aquest sector són construïdes de pedra i amb teulats de llicorella. Al peu del serrat, prop de la 

carretera, s'han construït a partir del decenni dels seixanta algunes cases noves i també restaurants. 240 

habitants constaven al cens de l’any 2005. 
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- Aravell: Aravell (738 m) és situat en un pla lleugerament ondulat i conreat a la riba dreta del riu 

d'Aravell. L'església parroquial de Sant Esteve, rectangular, sobre l'angle del sud-oest de l'edifici s'alça un 

campanar de torre, quadrat. Fins el 1970 Aravell fou el centre d'un municipi de petites dimensions (20,81 

km²). En aquesta data li fou annexat el terme de Castellbò i la capitalitat del nou terme passà a 

Montferrer. L’any 2005 hi tenia 88 habitants.  

- Bellestar: Vora el riu de la Mare de Déu de la Trobada, a la seva dreta, hi ha el poble de Bellestar (793 

m), damunt una petita elevació. L'església parroquial és dedicada a Sant Pere i té un campanar de torre 

adossat. Aigua amunt de Bellestar, a la dreta del riu de la Mare de Déu de la Trobada, hi ha el despoblat 

de Campmajor, amb l'església, antiga sufragània, de Sant Joan (d'origen romànic), avui arruïnada, i les 

restes del castell de Campmajor. L’any 2005 a Bellestar hi habitaven 97 persones. 

- Aeroport: terrenys adquirits per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de l’adequació de l’aeròdrom 

actual com a aeroport de La Seu d’urgell.  

 

Grup 2: nuclis a la Vall de Castellbò 

El nucli de Castellbò i els de la Vall de Castellbò (Albet, Avellanet , Carmeniu, Sallent de Castellbò, Sant 

Andreu de Castellbò, Santa Creu de Castellbò, Saulet, Seix, Sendes, Solanell, Turbiàs i Vilamitjana del 

Cantó) formen l’Entitat Municpal Descentralitzada de la Vall i Vila de Castellbò, depenent de l’Ajuntament 

de Montferrer i Castellbò.. 

- Vilamitjana del Cantó:   Vilamitjana, el més meridional de la Vall de Castellbò, a 958 m d'altitud, 

envoltat en part pels antics termes d'Aravell i la Parròquia d'Hortó. Es comunica per pistes amb la 

carretera de Montferrer a Castellbò i amb els llogarets o veïnats de Castellnovet i Cercedol. Forma un 

petit nucli entorn de l'església parroquial, un edifici molt renovat i de façana estreta per dues finestres 

rectangulars, desproporcionades. 41 habitants l’any 2005. 

- Sarcèdol: nucli accessible des de Vilamitjana o Castellbò. 3 habitants l’any 2005. 

- Castellbò: Castellbò fou el centre històric del vescomtat del mateix nom i fins el 1970 centrà el terme 

municipal de Castellbò (105,99 km²), data en la qual fou annexat a Aravell. La vila de Castellbò es troba 

en un lloc engorjat, a 802 m d'altitud, entre el serrat de la Borda (1 150 m) i els estreps de Roca Redona. 

Lloc de pas obligat pels antics camins que relligaven la Seu d'Urgell amb el Pallars Sobirà, la vila és 

enfilada en un replanet del puig on hi ha les ruïnes de l'antic castell de Castellbò. Avui es conserva una 

torre de la muralla d'angles arrodonits, esmotxada, i també algun fragment dels antics murs. Els carrers 

de la població, estrets i tortuosos, desemboquen en la placeta presidida per la gran església col�legiada. 

Bé que l'aspecte general de la vila és més aviat rònec, conserva encara moltes cases dels segles XV i 

XVI, algunes amb les típiques parets o envans de guix i lloses, reforçats per bigues de fusta en forma 

d'aspa amb balcons de galeria i baranes de fusta. L’any 2005 Castellbò hi tenia 94 habitants. 
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Des de Castellbò s’accedeix, als nuclis situats al nord-est del terme municipal: 

- Solanell:   a 1 219 m d'altitud. El 1857 Solanell tenia 107 h, 26 el 1960 i 8 el 1970; en 

l'actualitat és despoblat. Presideix el nucli, citat en l'acta de consagració de la catedral d'Urgell, 

l'església de Sant Julià, antiga parroquial, un edifici del segle XVIII amb campanar de torre. Té 

també les ruïnes d'una capella dedicada a Sant Domingo. Encara es pot reconèixer el vell camí 

medieval que anava de Solanell a Albet i que unia tots els pobles de la part alta de la vall de 

Castellbò. El camí és en part excavat a la roca.Montclar: Situat a 8 km. de Montferrer i Castellbò. 

S’hi troba el magnífic Castell, que és una fortificació de la Reconquesta (s.XI), reconstruïda al 

s.XVII. Va ser declarat monument Historicoartístic de caràcter nacional l’any 1979. 

- Sendes: Sendes, a 1243 m d'altitud, al N de la vila de Castellbò, és sobre el barranc del seu 

nom. Era un lloc important i cap d'una extensa. L'església de Sant Vicenç, un edifici del segle 

XVIII amb campanar de torre, tenia un retaule gòtic de Sant Feliu dels segles XIV-XV, que el 

1972 es va portar a la casa del comú de Montferrer per dur-lo al Museu Diocesà d'Urgell. 2 

habitants l’any 2005. 

- Sallent de Castellbò: Sallent de Castellbò era antigament un punt fortificat, amb unes quantes 

cases entorn de l'església i uns pocs masos, Can Damians, Can Tomàs, Mas d'en Roca, etc., 

entorn seu. És a 1243 m. La seva esglesiola de Sant Serni és un edifici rectangular, amb façana i 

campanaret a ponent, cobert de llosa. 2 habitants l’any 2005. 

Al Nord de Castellbò, a la carretera en direcció a Sant Andreu de Castellbò, s’hi troben els següents 

nuclis: 

- Carmeniu: Carmeniu és al coster del serrat de Roca Redona, a 1 135 m, a l'obaga de la vall de 

Castellbò, sobre el barranc del seu nom. Es comunica amb Castellbò per una bona pista i l'antic 

camí de Pallerols.  L'església, dedicada a Sant Fruitós, és a l'inici del carreró que forma el poble. 

És un edifici del segle XVII, ben proporcionat, amb porta lateral, que no guarda vestigis de la 

construcció anterior. Conserva una taula del gòtic tardà, amb una pintura de santa Llúcia. 2 

habitants l’any 2005. 

- Turbiàs: La pista que surt de Castellbò vers Carmeniu es troba amb Turbiàs en una petita 

confluència de barrancs, a 1223 m d'altitud, al vessant oriental de la Serra Plana. Presideix el 

poble una notable església del segle XVIII, dedicada a Sant Iscle i Santa Victòria, amb un 

campanar de torre amb coberta piramidal, que va ser restaurada al principi dels noranta. Les 

cases, grisoses i amb teulades de llicorella, s'apinyen sota seu. 6 habitants l’any 2005. 

- Les Eres: El poblet de les Eres, un xic més amunt per la carretera de Castellbò a Carmeniu, a 

1258 m, és ara un despoblat. En els seus millors temps, però, no va passar de sis famílies. 

Encara tenia 4 habitants el 1970. La seva petita capella de Sant Vicenç era sufragània de la de 

Turbiàs. 
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- Sant Andreu de Castellbò: Sant Andreu de Castellbò es troba a un parell de quilòmetres més amunt de 

les Eres, a 1329 m d'altitud, passat el barranc de Sant Andreu i el vessant oriental del turó de l'Orri. 15 

habitants l’any 2005. 

Des de Sant Andreu de Castellbò, la carretera continua cap als nuclis de Sant Joan de l’Erm i Santa Creu. 

Des d’aquest últim s’hi té accés als nuclis de Seix, Albet i Solanell.  

- Santa Creu de Castellbò: Des del poble de Sant Andreu, la pista de Castellbò continua vers Santa 

Creu de Castellbò, on s'arriba per un curt brancal. El poble és a l'extrem d'un serrat o sortint de la vall, a 1 

290 m d'altitud. El poble és molt visible de tot arreu. L'església de Santa Creu és un edifici rectangular, 

poc característic, amb campanar d'espadanya. Les cases habitades, amb llum i aigua, com tots els 

poblets de la vall, han sofert modificacions que sovint desdiuen del to gris i característic de les cases de la 

contrada. 21 habitants l’any 2005. 

- Albet: poble a 1 178 m d'altitud, enfront de Santa Creu, entre dos barrancs. El 1991 tenia 19 

habitants i 48 el 1960, però havia arribat a 119 el 1857, quan era el tercer nucli més poblat de la 

vall. L'església de Sant Martí, antic monestir ja ruïnós és un edifici tardà (del segle XVII) amb el 

presbiteri arrodonit i un modern campanaret sobre seu. La imatge de Sant Martí és una notable 

talla barroca. Era sufragània de Sendes i ara ho és de Castellbò. L’any 2005 hi habitaven 22 

persones.  

- Seix: Seix és a 1260 m d'altitud, en un coster entre el barranc de Graoris i el del Prat Nou i té 

una església, dedicada a Sant Sadurní. És un edifici romànic, de nau, absis llis amb finestretes i 

porta a ponent amb un campanaret d'espadanya. Té un petit clos davant seu. 6 habitants l’any 

2005. 

 

- Sant Joan de l’Erm: Nucli al nord de la Vall de Castellbò, que ja no pertany a l’EMD de la Vall i Vila de 

Castellbò, Sant Joan de l'Erm és un lloc amarat d'història i de llegenda. El vell santuari i hostatgeria és ara 

un munt de ruïnes a 1700 m d'altitud, al vessant de la Ribalera, a l'extrem nord-oest del terme, al peu del 

camí que unia l'Alt Urgell amb el Pallars Sobirà per Montenartró. El vescomte d'Urgell, Guillem, senyor de 

Castellbò, li fa ja donacions el 994. És tradició que el 1208 el vescomte Arnau de Castellbò hi va portar el 

Sant Greal, que abans es guardava a Besiers. L'església es va reedificar al segle XVII i tenia una gran 

casa i hostals a l'entorn que formaven com un carrer pel mig del qual passava l'esmentat camí ral antic. 

En tenien cura un sacerdot i donats, i els darrers temps, una família. Impressiona pel seu volum el munt 

de ruïnes que forma encara, després de l'incendi provocat de què fou víctima el 20 de desembre de 1936. 

Modernament, el 1959, es va inaugurar un nou santuari, aquest al vessant que mira a Castellbò, a 1690m 

d'altitud, prop de la font del Bosc i a tocar d'un bosc centenari de pins roigs i avets. Sant Joan de l'Erm 



INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DE L POUM DE MONTFERRER I CASTELLBÒ    

 

    

    

52 

Nou és un edifici modern i escaient, amb un teulat de doble vessant, pronunciat, i un campanar triangular 

que s'aferra amb agudesa darrere seu. Uns 300 m darrere la capella hi ha el coll de la Basseta o del Prat, 

en un extens pla de pins, arranjat per a l'acampada, amb un xalet-refugi d'ICONA, regentat pel Centre 

Excursionista de Catalunya, amb 40 places d'allotjament, obert tot l'any. Des del principi dels setanta hi ha 

instal�lada en aquesta zona la pista d'esquí nòrdic de Sant Joan de l'Erm. 

 

Grup 3: nuclis al voltant de la Carretera N-260, Port del Cantó 

- Avellanet: Avellanet, a 1159 m d'altitud, al pendent de la vall de Pallerols, i al peu de la carretera 

d'Adrall a Sort pel coll del Cantó. L'església, dedicada a Sant Joan, és un petit edifici romànic de nau i 

absis, amb campanar de cadireta refet al mur de ponent. Té la porta a migdia i una sagristia afegida. El 

poblet és en un coster amb cases separades, però formant un nucli. 5 habitants l’any 2005. 

- Canturri: Aigua amunt de Pallerols, a l'esquerra del riu, hi ha l'antic poble de Canturri. L'església de 

Sant Vicenç de Canturri és sufragània de la de Pallerols. 3 habitants l’any 2005. 

- Pallerols del Cantó: El poble de Pallerols del Cantó (1248 m) és situat a l'esquerra del riu de Pallerols, 

esglaonat als vessants de Roca Redona. Les cases són de pedra i tenen teulades de llicorella. L'església 

parroquial de Sant Romà i Sant Marc ha estat molt reformada; té un campanar de torre d'època moderna 

acabat en teulat piramidal amb ràfec. 16 habitants l’any 2005. 

- Cassovall: Prop de Pallerols, al mateix vessant de Roca Redona però un xic més avall, hi ha el 

poble de Cassovall (1122 m). L'església de Sant Pere de Cassovall és sufragània de la de 

Pallerols. 16 habitants l’any 2005. 

 - Saulet: Saulet (933 m) amb accés des de Cassovall, és situat aigua avall del riu de Pallerols, a 

la seva dreta. L'església de Sant Climent de Saulet és pre-romànica.  3 habitants l’any 2005 

- Guils del Cantó: El poble de Guils del Cantó (1407 m) és situat a l'esquerra del riu de Guils, al 

vessant meridional de la serra de Sant Magí. Les cases, de pedra rogenca, són esglaonades en 

el pendís i la majoria tenen teulats de llicorella. Al mig de la caseria hi ha l'església parroquial de 

Sant Fruitós, amb campanar de torre, i una alta nau, orientada a tramuntana i amb tres capelles 

laterals a llevant. Bé que d'origen antic, aquesta església ha estat reconstruïda força 

modernament. 22 habitants l’any 2005. 

- Vila-rubla: A ponent de Guils hi ha la població de Vila-rubla (antigament Vila-rúbia) (1455 m), a 

l'esquerra del riu de Solans. És una cruïlla d'antics camins: del de Guils a Biscarbó amb el de 

Castellàs al coll del Cantó. L'església de Sant Sadurní de Vila-rubla, rectangular i d'origen 

romànic, ha estat restaurada recentment. 4 habitants l’any 2005. 

- Solans: Aigua avall, també a l'esquerra del riu de Solans, hi ha Solans (1298 m). L'església de 
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Sant Joan i Sant Miquel de Solans és pre-romànica, amb un absis rectangular, és situada un xic 

aigua amunt del lloc.  

 

>> CLIMA 

El clima varia ostensiblement en virtut de la topografia. Els cims més elevats presenten un clima d’alta 

muntanya, mentre que a les valls el clima té característiques més mediterrànies, marcades per una 

profunda influència continental. L’índex màxim de pluges es registra durant la primavera i la tardor, i 

l’hivern hi és l’estació més seca. La mitjana anual de precipitació se situa al voltant dels 600mm, a partir 

de les dades de l’estació meteorològica ubicada a l’abocador comarcal, dintre del terme de Montferrer i 

Catellbò. Els estius són frescos, excepte a les valls, on el dia acostuma a ser calorós i els hiverns són 

freds i on es registren temperatures molt baixes durant la nit. 

< -40 a -20 Semiàrid (D)

-20 a 0 Sec subhumit (C1)

0 a 20 Subhumit (C2)

20 a 40 Humit (B1)

40 a 60 Humit II (B2)

60 a 80 Humit III (B3)

80 a 100 Humit IV (B4)

> 100 Perhumit (A)
 

Figura 2. Tipus de clima segons l'Índex d'humitat de Thornthwaite. Font : l'Atles Climàtic de Catalunya  
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>> QUALITAT DE L’AIRE 

Emissions: A la zona d’estudi, es detecten nivells mitjans d’emissions provinents de les activitats 

domèstiques i del trànsit. El principal focus d’emissió de contaminants a l’atmosfera és la carretera N-260, 

amb un trànsit moderat. Per altra banda no s’ha observat en la zona d’estudi cap activitat industrial amb 

destacables emissions a l’atmosfera. 

Immissions: L’estació de la XVPCA que correspon al municipi és la de Bellver de Cerdanya, de la zona de 

qualitat de l’aire del Pirineu Oriental. Els paràmetres que mesura són NO2, O3, PA, Nox i NO.  

Pel que fa als nivells d’ozó troposfèric mesurats, són superiors als valors objectiu de protecció de la salut 

humana i de protecció de la vegetació d’aplicació l’any 2010 i als valors objectiu a llarg termini de 

protecció de la salut humana i de protecció de la vegetació que no s’han de superar a partir de l’any 2020. 

S’ha superat 15 hores el llindar d’informació a la població i no s’ha excedit en cap ocasió el llindar d’alerta. 

Els estudis del comportament de l’ozó troposfèric en aquesta zona indiquen que el contaminant limitant en 

la seva formació són els òxids de nitrogen que provenen bàsicament de l’àrea metropolitana de 

Barcelona. El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig, de 

declaració de zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric, està tramitant un pla d’actuació per a 

reduir les emissions dels òxids de nitrogen d’aquesta àrea que contribuirà a la disminució dels nivells 

d’ozó troposfèric. 

 

>> XARXA HIDROGRÀFICA 

 

El riu Segre es troba al límit Sud del terme municipal, proper a l’urb de Montferrer. A tot el municipi hi han 

dos afluents del Segre, el Riu de Castellbò i el Torrent de la Guàrdia. El riu de Castellbò té a més dos 

afluents, el Riu d’Aravell i el Riu de Quer. 

D’altres cursos fluvials són el riu de Pallerols, que desemboca al riu de La Guàrdia al terme de Les Valls 

d’Aguilar. En aquest municipi s’uneix també el riu de Guils al riu de Castellàs. Al riu de Guils se li uneix 

abans el riu de Solans. Per últim, el riu d’Aravell, afluent del riu Castellbò. 
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Torrent de la Guàrdia

Riu de Pallerols

Riu de Guils

Riu de Castellbò

Riu d'Aravell

El Segre

 

Figura 3. Xarxa hidrogràfica. Rius. Font: DMAH  

 

Per tal d’analitzar l’estat actual del sistema hidrològic del municipi s’ha consultat el document IMPRESS 

de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). A partir d’aquest document s’obté la informació classificada per 

masses d’aigües, amb el seu corresponen codi, nom i una sèrie d’informacions d’interés. 

A la taula 3 apareixen els resultats obtinguts de les masses d’aigües del municipi que es troben incloses 

al IMPRESS, amb la informació corresponent a l’estat ecològic en que es troben, a partir de l’anàlisi de 

les pressions i els impactes que pateixen. El resultat per a ambdós casos és d’un estat ecològic bo, amb 

cap impacte ni pressió considerable en un dels rius estudiats i amb un impacte baix en l’altre. 
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Taula 3. Descripció bàsica i de l’estat ecològic de les masses d’aigua al municipi de Montferrer i Castellbó. 

Dades generals 
Codi de l'ACA  E0140 E0160 
Nom Riu de Castellbò Riu de Pallerols i llau del Poador 

Categoria  Riu   Riu   

Tipologia segons el MMA 26 27 

Tipologia  Rius de muntanya humida calcària Rius de muntanya humida calcària 

Conca o subconca  Intercomunitaries Intercomunitaries 

Àrea que drena la massa d'aigua (ha)  9709,52 4444,18 

Àrea de la subconca acumulada (ha)  9709,52 4444,18 

És potencialment de referència  No Sí 

Observacions    
Masses d'aigua de referència, 
validades per criteri d'expert. 

És fortament modificada (FM)? No No 

FM per endegaments? No No 

FM per minicentrals? No No 

FM per estar sota d'embassaments?  No No 

És recuperable? No procedeix No procedeix 

És artificial? No No 

Tipus de protecció 
per abastament No Sí 

per espècies d'interès econòmic Sí Sí 

per usos recreatius No No 

per nutrients Sí Sí 

per hàbitats (Xarxa Natura 2000) No No 

per espècies autòctones Sí Sí 

per reserva genètica de truita No No 

per hàbitats (altres) No No 

    
Analisi de Pressions i Impactes 

Excedents de nitrogen, agricultura i 
ramaderia Baixa 0,93 Baixa 0,85 
Risc d'incompliment d'objectius de la 
Directiva Baix Nul 
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Taula 4. Descripció bàsica i de l’estat ecològic de les masses d’aigua subterrànies al municipi de Montferrer i 

Castellbó. 

Dades generals 
Codi massa d’aigua subterrània 40 42 
Nom Massís Axial Pirinaic Alt Urgell 

Àrea hidrogeològica 
101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 
108; 109; 112; 113 

10; 13 

Superfície total (Km2) 3253 101 

Superfície aflorant (Km2) 3253 101 
Característiques hidràuliques 
principals 

Aqüífers lliures i confinats associats 
amb predomini del lliure 

Aqüífers lliures i confinats associats 
amb predomini del lliure 

Tipologia litològica dominant  Granit i paleozoic Al�luvial  

Tipus de circulació dominant  Càrstic Porós 

Piezometria 

Piezometria coherent amb la 
topografia superficial i coincident 
amb la direcció del flux superficial, 
excepte a les zones càrstiques on 
no guarden cap relació. 

Piezometria coherent amb la 
topografia superficial i convergeix 
cap a l'eix del riu que és efluent. 

Tipologia predominant de relació 
superficial   

Cursos predominantment efluents Cursos predominantment efluents. 

Masses d'aigua superficials 
dependents   

Estany de Montcortés 
No es coneixen zones humides 
depenents significatives 

Fàcies hidroquímiques Bicarbonatada càlcica Bicarbonatada càlcica 

Tipus de protecció 
Captacions d’aigua destiades a 
consum humà? 

Sí Sí 

Extracció per abastament (hm3/any) 2,9 0,8 
Zones vulnerables per nitrats d’origen 
agrari? 

No No 

Analisi de Pressions i Impactes – Risc d’incompliment 
Risc sobre l'estat químic   
 No No 
Risc sobre l'estat quantitatiu   
 No No 

Risc total 
No No 

 

Tan sols existeix una pressió moderada sobre la massa d’aigua subterrània núm. 40 a consequència de 

l’aplicació de biosòlids. 

 

A la massa núm 42 existeixen pressions moderades a causa de l’agricultura intensiva, l’aplicació de 

biosòlids, els abocaments industrials i una pressió alta per extracció d’àrids (cantera). A 

conseqüència d’aquestes pressions existeix un impacte potencial alt respecte a la vulnerabilitat de la 

massa d’aigua i un impacte moderat respecte al potencial de l’estat químic. 
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>>  GEOLOGIA 

Els materials predominants a la zona són de l’era del Paleozoic,  període cambroordovicià. La litologia es 

correspon amb gresos, però també hi poden ser presents lutites. Als fons de les valls s’hi troben dipòsits 

al�luvials, amb graves o còdols. És en aquestes zones on s’hi troben els sòls més fèrtils per a l’agricultura 

i la ramaderia i traicionalment més explotats. 

 

Des del punt de vista geomorfològic, hi predominen les zones amb relleu abrupte, que contrasten amb la 

plana del riu Segre al sud del municipi. 

 

>> PAISATGE 

Montferrer i Castellbò disposa d’un patrimoni paisatgístic d’alta qualitat i elevat interès. Una orografia 

complexa, amb un gradient altituinal elevat i un municipi extens afegeixien diversitat i quantitat d’indrets 

d’interès per les seves característiques paisatgístiques. 

La presència humana al municipi en la història ha moldejat un paisatge que conjuga un ric patrimoni 

arquitectònic amb valors naturals destacats. Les activitats tradicionals lligades al sector primari i 

l’existència secular d’un aprofitament ordenat dels recursos naturals, principalment la ramaderia, és el que 

ha fet possible l’existència, pervivència i conservació de gran part dels valors ecològics i paisatgístics de 

Montferrer i Castellbò. 

D’entre els elements més destacats del municipi, calen destacar: 

• Els set inferns 

Localitzat dins el municipi de Montferrer i Castellbò, entre Aravell i Bellestar. Zona de Bad-lands fortament 

erosionada. La manca o escassetat de vegetació, junt amb el pendent i la naturalesa de sòl, propicien tals 

fenòmens de pèrdua de terra i formació de còrrecs més o menys profunds. Quan l’àrea afectada és 

extensa, com és el cas dels Setinfers que comprèn algunes ha, l’indret pren un relleu espectacular i 

laberíntic. La majoria de còrrecs que s’hi ha format són superficials, però també n’hi ha de profunds que 

han arribat a ser torrents estrets. Les argiles dels Setinferns són de color molt taronjós i daten de l’era 

terciària. 

• Boscos de Sant Joan de l’Erm 

Els boscos des de les rodalies de sant Joan de l’Erm fins a l’obaga de sant Joan Fumat sumen unes 

60120 ha. 

La gran massa forestal que conforma aquest element patrimonial està emmarcada per serres que no 

depassen els 2.200 m. La majoria de boscos inclosos en aquesta unitat són obagues, mentre que les 
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respectives solanes són molt menys exuberants de vegetació. Els fons de vall són estrets i pràcticament 

no hi ha presència humana en tota la zona.  

• Vall del Segre 

Tot i que només es tracta d’una superfície limitada dintre del municpi, la gran vall oberta formada pel pas 

del Segre, amb conreus i pastures, contrasta amb les muntanyes que ocupen gran part del territori. 

• Patrimoni arquitectònic 

La gran majoria dels nuclis del municipi poseeixen algun element arquitectònic que afegeix valor al 

paisatge de muntanya on es troba ubicat. Dintre d’aquest apartat caldria incloure les bordes, cabanes de 

pastor i d’atres construccions ramaderes representatives de l’evolució del paisatge. 

 

>> VEGETACIÓ 

Gran part de l’àmbit de l’estudi es localitza dins la regió biogeogràfica eurosiberiana, que comprèn la 

muntanya mitjana, entre els 800 i 1500 m aproximadament, i es caracteritza per presentar un clima humit 

amb hiverns freds. Són característics d’aquest àmbit els boscos de caducifolis com les fagedes o les 

rouredes, en molts casos substituïdes per pi roig en zones de clima més sec iper influència humana, com 

és el cas de Montferrer i Castellbò. L’eurosiberià és un àmbit que abasta la major part de les comarques 

del nord de Catalunya que no formen part de l’àmbit boreoalpí.  

 

L’àmbit boreoalpí correspon a les cotes més altes del terme municipal, a més de 1500 m d’alçada, les 

zones més fredes de les muntanyes de caràcter alpí. Són característics d’aquests àmbit els prats alpins, 

les pinedes de pi negre i les avetoses. Aquest àmbit es troba principalment a les parts culminals de l’alta 

muntanya pirinenca i prepirinenca. Els espais que formen l’àmbit boreoalpí són els més ben conservats 

de Catalunya, principalment per la seva difícil accessibilitat.  

 

Els carrascars, formant boscos o màquies de Quercus rotundifolia ocupen gairebé 2000 ha del municipi, 

esdevenint un dels hàbitats principals. Tot i ser un tiipus de vegetació típica de l’estatge montà o 

submontà, a Montferrer i Castellbò es poden trobar fins a més de 1300 m en algunes solanes, gairebé a 

l’estatge alpí. A les zones més accesibles, planes i fèrtils, per sota dels 900 m s’hi troben els prats 

dalladors amb fromental (Arrhenatherum elatius) típics dels estatges submontà i montà. En cotes més 

altes, els prats que trobem en el domini del carrascar passen a estar composats per Agrostis capillaris, 

Seseli montanum, Festuca ovina i Dichanthium ischaemum. En aquest estatge també s’hi poden trobar, 

en zones més obagues, boscos mixts de roure martinenc (Quercus humilis) i pi roig (Pinus sylvestris). Els 

balegars (matollars de Genista balansae), substiueixen als carrascars sobre els terrenys rocosos de més 

altitud. 
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El riu de la Val de Castellbò representa el canvi entre la la solana i l’obaga del terme. A les parts més 

baixes de l’obaga, a l’oest del riu de Castellbò hi trobem rouredes de Quercus humilis i Q. x cerrioides, 

que apareixen també puntualment en zones més ombrívoles de la solana. Les pinedes de pi roig (Pinus 

sylvestris) són les protagonistes principals entre els estatges montà i subalpí de l’obaga, barrejant-se en 

zones més altes i fresques amb avet (Abies alba) i amb el pi negre (Pinus uncinata).  El pi negre és qui 

domina a les cotes superiors, bé amb la presència de neret (Rhododendron ferruginium) a les parts 

obagues o bé sense al solell.  S’hi poden trobar també alguns boscos en que el pi negre es barreja amb 

l’avet.   

 

Al municipi existeix un contrast de vedgetació marcat per l’orientació: a les zones de solana, des del 

fons de la vall del Segre fins a  garirebé 1300m hi dominen els carrascars. Més amunt, els balegars 

substitueixen a la carrasca en el domini de la vegetació. 

A l’obaga, els boscos de pi roig són predominants, barrejat amb avet i pi negre en zones més altes. A 

les cotes altes de l’estatge subalpí hi predominen els boscos de pi negre, en alguns punts més humits 

també barrejat amb avet. 
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Figura 4. Hàbitats al municipi de Montferrer i Castellbó. Font: DMAiH. 

Hàbitats

Altres boscos mixts de caducifolis i coníferes

Argelagars (matollars densos de Genista scorpius) calcícoles, de terra baixa i de la muntanya mediterrània

Avellanoses (bosquines de Corylus avellana), mesohigròfiles, d'ambients frescals de la muntanya mitjana

Avellanoses (bosquines de Corylus avellana), mesòfiles o mesoxeròfiles, d'ambients secs de la muntanya mitjana

Avetoses calcícoles de l'estatge montà

Balegars (matollars de Genista balansae), silicícoles, d'indrets secs, sovint solells, de l'estatge montà

Balegars (matollars de Genista balansae), silicícoles, de vessants solells de l'alta muntanya

Bedollars (de Betula pubescens, B. pendula), amb sotabosc de megafòrbies, dels estatges altimontà i subalpí dels Pirineus

Bedollars higròfils, acidòfils, dels Pirineus

Bedollars secundaris, pirinencs

Boixedes (matollars de Buxus sempervirens), de la muntanya mitjana (i de les contrades mediterrànies)

Boscos caducifolis mixts, sovint amb tells (Tilia spp.), higròfils, dels engorjats i dels vessants ombrívols, pirinencs

Boscos mixts d'avet (Abies alba) i pi negre (Pinus uncinata)

Boscos mixts d'avet (Abies alba) i pi roig (Pinus sylvestris)

Boscos mixts de carrasca (Quercus rotundifolia) i pins (Pinus spp.)

Boscos mixts de carrasca (Quercus rotundifolia) i roures (Quercus faginea, Q. x cerrioides, Q. Pubescens), de terra baixa i de l'estatge submontà

Boscos mixts de roure martinenc (Quercus humilis) i pi roig (Pinus sylvestris), silicícoles, de la muntanya mitjana

Bosquines de salzes de muntanya (sobretot Salix bicolor), amb un estrat inferior de megafòrbies, de les vores de torrents de l'estatge subalpí

Camps condicionats com a pastura intensiva

Carrascars (boscos o màquies de Quercus rotundifolia)

Cingles i penyals calcaris de muntanya

Cingles i penyals silicis de muntanya

Conreus abandonats

Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses

Conreus herbacis extensius de secà

Estepars d'estepa de muntanya (Cistus laurifolius), de la muntanya mitjana, dels Pirineus i dels territoris ruscínic i catalanídic septentrional

Freixenedes dels Pirineus i de les muntanyes catalanídiques septentrionals

Gespets (prats de Festuca eskia), sovint esglaonats, acidòfils, dels vessants solells de l'alta muntanya  pirinenca

Grans parcs i jardins

Joncedes i prats, sovint emmatats, d'Aphyllanthes monspeliensis, -i timonedes associades- calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa i de terra baixa

Landes de bruguerola (Calluna vulgaris), acidòfiles

Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa
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>> FAUNA 

Pel que fa a les aus presents als boscos del terme, cal destacar el gall fer (Tetrao urogallus), ocell forestal 

que habita als boscos de les cotes més altes del municipi, juntament amb la becada (Scolopax rusticola). 

L’àguila daurada (Aquila chrysaetos) i el trencalòs (Gypaetus barbatus) són dues espècies en risc greu 

d’extinció també presents a la zona. 

 

Pel que fa als mamífers, es poden observar sis espècies d’ungulats: isard, mufló, cabirol, cérvol, daina, i 

senglar.  Al terme de Montferrer i Castellbò els més freqüents són el cabirol i el senglar. 

 

Els rius del terme són l’hàbitat d’una gran quantitat de truites (Salmo trutta) i la llúdriga (Lutra lutra).  

  

>> USOS DEL SÒL 

Els boscos de pins i els carrascars són les dues formacions que caracteritzen les cobertes del sòl 

al municpi. Els camps de conreu es limiten cultius herbacis ferratgers a les superfícies planes 

properes a alguns nuclis habitats. Cal destacar la presència de prats i pastures  

 

Taula 5. Usos del sòl al municipi de Montferrer i Castellbò (1999). Font: IDESCAT 

Ús del sòl Ha 

Herbacis (inclou guarets i horts familiars) 256 

Prats i pastures permanents 699 

Erms 1889 

Terrenys forestals 6871 

Matolls 1755 

Altres  44 

Urbànitzat 108,36 

Total municipi 17670 
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Usos del sòl de 2002

Sense dades

Fora de l'àmbit de Catalunya

Aigua continental

Aigua marina

Congestes

Infraestructures viàries

Urbanitzacions

Nuclis urbans

Zones industrials i comercials

Conreus herbacis de secà

Conreus herbacis de regadiu

Fruiters de secà

Fruiters de regadiu

Vinya

Prats supraforestals

Bosquines i prats

Bosc d'escleròfil·les

Bosc de caducifolis

Bosc d'aciculifolis

Vegetació de zones humides

Sòl amb vegetació escassa o nul·la

Zones cremades

Sorrals i platges

 

Figura 5. Mapa dels Usos del sòl al municipi de Montferrer i Castellbò (2002) 

 

 

a) Sector primari 

Els boscos i els prats ocupen la majoria del territori del municpi. Tot haver ocupat una superfície important 

al voltant dels nuclis habitat fis a mitjans del segle XX, els conreus herbacis han estat en la majoria dels 

casos abandonats.Només resten algunes parcel�les, destinades a ultius ferratgers. 

Un altre aprofitament que ha perdut importància és el de l’explotació forestal, molt important a principis i 

mitjans del segle XX no només a Montferrer i Castellbò, sinó a la resta de la comarca. Principalment a 

causa de la baixada dels preus dels productes fustaners i l’increment del cost de la mà d’obra. Els 

aproitaments forestals municipals mitjançant subastes són els que resten avui en dia, tot i que cada cop 

és més difícil aconseguir que les subastes no quedin desertes. 

 

La ramaderia extensiva, aprofitant les pastures,  els prats i els boscos és l’activitat econòmica del sector 

primari més rendible actualment. Pel que fa a les explotacions, en totes les espècies ramaderes hi ha 

hagut una reducció en el seu nombre, concentrant-se els caps en explotacions més grans.  
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El major nombre d’explotacions són les bovines, amb prop de 2000 caps en conjunt, però el bestiar amb 

més caps per a pastures són les ovelles, gairebé 5000 caps. D’altres espècies que continuen utilitzant-se 

com a ramaderia extensiva són les eqües, amb 120 caps, però només sis explotacions. Cal destacar la 

presència de catorze granjes d’aviram censades. 

 

TAULA 6- Ramaderia del municipi de Montferrer i Castellbò pels anys: 1982, 1989, 1999 

 Bovins Ovins Cabrum Porcins Aviram Conilles mares Equins 

Anys Explot Caps Explot Caps Explot Caps Explot Caps Explot Caps Explot Caps Explot Caps 

1999 35 1796 8 4981 6 128 3 760 14 2732 29 729 6 120 

1989 62 2079 12 2754 13 109 44 1152 27 3654 56 593 13 74 

1982 70 1428 10 916 5 49 21 602 39 110 68 791 5 7 

Font: IDESCAT. 

 

Respecte als residus ramaders, contemplats a la Llei 6/1993 dins l’Annex II.1, Apartat 10, Subapartat 7, el 

23 de desembre de 1996, el Consell de Direcció va aprovar el Programa de gestió de dejeccions 

ramaderes. Aquest Programa estableix les línies bàsiques per racionalitzar la gestió d'aquesta tipologia 

de residus. Així, es preveu equilibrar la generació de productes orgànics residuals en relació amb les 

extraccions que en fan els cultius, a fi d'evitar l'acumulació al sòl de substàncies que poden perjudicar la 

productivitat agrícola i evitar la contaminació de les aigües pels excessos de nitrogen i fòsfor. 

 

 

b) Sector secundari i terciari 

La indústria a Montferrer i Castellbò té importància a nivell comarcal. El polígon industrial de Monferrer és 

un dels principals nodes del sector secundari a la comarca. També hi ha una petita indústria a Aravell. 

Al municipi, segons dades de l’any 2002 (IDESCAT), s’ubicaven un total de 12 indústries. La indústria al 

municipi es troba ben diversificada. El sector més important el dels productes alimentaris i derivats de la 

ramaderia, amb 4 establiments. D’altres indústries presents són dues de transformació dels metalls, dues 

de química i metall i dues de mobles. També hi ha una indústria tèxtil i de la confecció i una del ram de 

l’energia i l’aigua.  

En el sector dels serveis, destaca el sector de la construcció, amb 20 empreses censades l’any 2002. 

D’altres empreses destacades són el camp de golf ubicat a Aravell, l’estació d’esquí nòrdic a Sant Joan 

de l’Erm i les instal�lacions dedicades al turisme, com les cases de turisme rural i d’altres establiment s 

hostelers. 
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c) Caça  

Dintre del terme municipal de Montferrer i Castellbò hi han dues àrees privades de caça. Una és de 

propietat privada (L-10524) i l’altra és propietat de l’Entitat Municipal Descentralitzada de la Vila i Vall de 

Castellbò.   

 

d) Xarxa viària  

Les característiques topogràfiques i el procés històric de parcel�lació han configurat històricament el 

sistema viari de comunicacions que organitza l’interior del municipi.   

El municipi és creuat per la carretera N-260, de Sabiñanigo a França per Puigcerdà. 

Es pot establir un sistema de classificació de la xarxa viària rural, formada per camins, algun pot estar 

asfaltat, que en funció de l’ús principal, la intensitat  i les seves característiques es pot  diferenciar entre: 

• Xarxa Bàsica. Es refereix a aquella xarxa de connexió amb les poblacions de l’entorn, amb les quals 

es mantenen fluxos diversos, quan a motius quant a medis utilitzats, i poden ser força canviants en el 

temps. Aquesta representa també, d’alguna manera, la xarxa radial que serveix també per als mitjans 

agrícoles o industrials que han d’accedir a finques i granges.  

• Xarxa secundària. Sense constituir un enllaç preferent entre nuclis, apareixen els camins que reben 

una intensitat important de trànsit agrícola, en el qual es compten els turismes dels usuaris, els 

tractors amb els seus complements i fins i tot alguns camions.  

• Camins de servei. Camins que condueixen a un nombre reduir de finques o alguna granja, 

que generalment conflueixen a la xarxa anterior. Entre aquests se’n pot diferenciar alguns 

de segon ordre que fins i tot poden ser de titularitat privada. 

 

Figura 6. Xarxa de camins  a Montferrer i Castellbò. 
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5.2 Espais d’Interès Natural 

>> Xarxa Natura 2000 

S’inclouen a la Xarxa Natura 2000, amb la finalitat de protegir els hàbitats, la fauna i la seva diversitat, dos 

espais d’importància per a la conservació del medi natural al Pirineu: 

  

� A l’extrem nord del municipi, l’espai Alt Pallars (Codi ES5130003), espai extens que 

protegeix l’hàbitat de fauna amb objectiu prioritari de conservació com l’ós bru (Ursus 

arctos), el gall fer (Tetrao urogallus) o el trencalòs (Gypaetus barbatus) . 

� L’espai de la Serra de Prada-Castellàs (Codi ES5130026) comprèn només 0,3 ha del 

municipi, essent la seva importància molt escassa sobre les 3.736 ha a protegir. 

 

 

TAULA 7- Espais proposats per a la xarxa Natura 2000 que afecten el municipi de Montferrer i 

Castellbò 

Protecció actual 

 Nom de l’espai Superfície total 

Sup. 

munic. 

Afectada 

(ha) 

% municipi 

afectat ZEPA LIC 

Alt Pallars 73.915,9 ha 3.093,6  17,5 % Sí Sí 

Serra de Prada - 

Castellàs 
3.736 ha 0,3 - % Sí Sí 

            (segons dades del DMAH de l’abril del 2007) 

 

Així, pels valors ornitològics exposats més amunt, els tres esmentats han estat designats Zona d’Especial 

Protecció per a les Aus (ZEPA) d’acord amb la Directiva europea 79/409/CEE (Directiva de les aus). 

Segons aquesta directiva una àrea determinada pel fet d’estar proposada com a ZEPA pel respectiu estat 

membre passa directament a formar part de la xarxa Natura 2000.  

 

Per altra banda, tal i com es mostra al mapa següent el municipi presenta diverses àrees que, seguint la 

Directiva 67/97/CE (modificació de la Directiva hàbitats), contenen Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC). 

Alguns d’aquests hàbitats són d’interès prioritari i altres rars al conjunt del territori català, per la qual cosa, 

s’han accepta també els tres espais com a Llocs d’Importància Comunitària (LIC). A diferència de les 
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ZEPA, un espai un cop ha estat proposat com a LIC, no passa a ser-ho definitivament fins que la 

Comissió europea n'aprova la seva declaració.  

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha elaborat unes directrius de 

gestió per als espais agrupats per regions. A l’espai de l’Alt Pallars correpon la regió Espais del Pirineu, 

on els objectius de conservació són els següents: 

• Hàbitats 

4020 Landes humides sota clima atlàntic temperat, amb "Erica ciliaris" i "Erica 

tetralix". Prioritari 

6170 Prats calcícoles alpins i subalpins. No prioritari 

6210 Prats i fàcies emmatades medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari 

(Festuco-Brometea). Prioritari 

6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion). No prioritari 

6520 Prats de dall altimontans i subalpins No prioritari 

7110 Torberes altes actives. Prioritari 

7230 Molleres alcalines. No prioritari 

7240 Formacions pioneres alpines del "Caricion bicoloris-atrofuscae". Prioritari 

8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola. No prioritari 

8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola. No prioritari 

9430/p Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat calcari. Prioritari 

 

• Espècies 

o Flora 

Buxbaumia viridis, Depranocladus vernicosus, Orthotrichum rogeri, Luronium natans, 

o Fauna 

Invertebrats: Euphydryas aurinia. 

Rèptils: Lacerta aranica, Lacerta aurelioi, Lacerta bonnali, Lacerta agilis. 

Ocells: Perdiu blanca (Lagotus mutus), Gall fer (Tetrao urogallus), Perdiu xerra 

(Perdix perdix), Trencalòs (Gypaetus barbatus), Mussol pirinenc (Aegolius funereus), 

Picot negre (Dryocopus martius). 

Mamífers: Totes les espècies de rats-penats de l’Annex II de la Directiva 92/43, 

d’Hàbitats,Ós bru (Ursus arctos), Llúdriga (Lutra lutra), Almesquera (Galemys 

pirenaicus).  
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>> Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) 

Els Hàbitats d’Interès Comunitari, amb els seus codis i prioritat,  presents a Montferrer i Castellbò són els 

següents: 

 

9430 Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat calcari. Prioritari 

5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus purgans). No 

prioritari 

6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion). No prioritari. 

9340 Alzinars i carrascars. No prioritari  

91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) Prioritari. 

5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos. No prioritari  

6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-

Brometea). No prioritari. 

7230 Molleres alcalines. No prioritari. 

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera. No prioritari 

 

Els HIC prioritari boscos de pi negre sobre substrat calcari es localitzen al nord del terme, en les parts 

culminatns de les serres i són d’una superfície considerable. En canvi, l’altra HIC, vernedes i d’altres 

boscos de ribera afins ocupa una superfície limitada a només dos trams de dos cursos fluvials. 
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Hàbitats d'interès comunitari 

Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

Alzinars i carrascars

Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos

Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat silici

Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-Acerion

Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola

Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola

Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus purgans)

Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya

Landes atlàntiques i subatlàntiques seques

Matollars alpins i boreals

Molleres alcalines

Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars

Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea)

Prats calcícoles alpins i subalpins

Prats de dall altimontans i subalpins (Triseto-Polygonion bistortae)

Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion)

Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.)

Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion)

Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya

Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila

Tarteres silícies medioeuropees i dels indrets freds i humits de l'alta muntanya (Galeopsietalia ladani i Androsacetalia alpinae)

Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)

 

 

Figura 7. Hàbitats d’interès comunitari a Montferrer i Castellbò. Font:DMAiH 
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>> Espai Natural de protecció especial: Parc Natural de l’Alt Pirineu 

La llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de la Llei 

12/1985, d'espais naturals, té la finalitat de dotar a certs espais d’un major grau de protecció, i estableix 

diferents figures de protecció entre la que en destaca el Parc Nacional. 

El municipi de Montferrer i Castellbò es troba inclòs dintre de l’àmbit del Parc Natural de l’Alt Pirineu, amb 

3.095,43 ha, el 17,52% de la superfície total del parc.  

El Parc Natural de l’Alt Pirineu (PNAP), creat pel Decret 194/2003, d’1 d’agost, es troba situat a les 

comarques del Pallars Sobirà i el nord de l’Alt Urgell i comprèn bona part del Pirineu axial català.  

La doble condició d’espai d’alt valor natural i alhora escenari d’uns aprofitaments que tradicionalment han 

contribuït a modelar el paisatge i a crear i conservar aquests valors, ha fet que es consideri que la figura 

del parc natural és la que millor pot garantir la protecció del patrimoni natural i cultural inclòs en el seu 

àmbit i l’establiment d’un règim d’ordenació i de gestió adreçat al desenvolupament sostenible d’aquest 

territori. 

L’objectiu del parc és el de fer compatible la conservació del patrimoni naturals i cultural amb el 

desenvolupament econòmic i el manteniment d’activitats tradicionals com la ramaderia extensiva. 

 

Espais Naturals de Protecció Especial

Parc Natural

 
Figura 8. Superfície del Parc Natural de l’Alt Pirineu inclosa al terme municipal. Font: DMAiH 
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5.3  Riscos naturals 

Un del objectius de l’anàlisi ambiental és la identificació de les àrees de risc i les àrees de protecció o 

conservació. Així, en l’article 10 del Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme, 

s’estableix que l’anàlisi ambiental ha de comportar la delimitació de: 

 

>> RISCOS GEOLÒGICS 

La delimitació de les zones afectades per riscos geològics o moviments de terreny deguts a la inestabilitat 

del sòl, igual que passa amb les zones inundables, cal abordar-la a nivell de planejament urbanístic, de 

major detall que la que permet el planejament territorial. El risc geològic té molt a veure amb la topografia 

i les zones de muntanya, amb pendents acusats, en resulten especialment afectades. No obstant això, cal 

estudiar i tenir presents altres factors com el substrat, la climatologia, la cobertura vegetal o les 

transformacions d’origen antròpic, especialment l’obertura de carreteres. 

 

En general, evitar l’ocupació dels terrenys amb major pendent (pendents superiors al 15-20% comporten 

ja un cert risc ) o les posicions properes al peu d’un vessant molt inclinat, redueix els perills 

d’esllavissaments i despreniments, mentre que l’anàlisi de la naturalesa geològica dels substrats permet 

descartar del procés urbanitzador els terrenys susceptibles d’enfonsament (subsidències o col�lapses), de 

ser afectats per fenòmens d’expansivitat en terrenys argilosos o margues o de patir els efectes derivats 

de l’erosió intensa per l’aigua d’escorrentiu superficial no canalitzada, que obre xaragalls o escorrancs en 

terrenys tous. En qualsevol cas, els terrenys subjectes a riscos geològics que es determinin a partir d’una 

anàlisi més acurada, en el moment de redactar o revisar el planejament urbanístic, s’haurien de mantenir 

al marge de processos d’urbanització i edificació. 

 

L’Ajuntament de Montferrer i Castellbò ha encarregat un estudi sobre la Perillositat geològica associada 

als moviments de vessant, en el qual es defineixen les àrees de risc per a la seva edificbilitat per a la 

• Les àrees de risc per a la seguretat i el benestar de les persones, prèviament identificades per les 

administracions ectorials competents. 

• Les àrees, des del punt de vista de protecció especial, conservació, fragilitat o singularitat per la 

incidència de la normativa ambiental. 

• Les àrees de protecció o conservació per la concurrència de valors susceptibles de preservació, 

prèviament identificades per les administracions sectorials competents o directament apreciades. 
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superfíce dels nuclis del terme municpial en zones de perillositat alta (no edificables), zones de perillositat 

mitjana (edifiables amb restriccions) i zones de perillositat baixa (edificables sense restriccions). 

 

>> RISC D’INUNDACIÓ 

A petició de l’ajuntament de Montferrer i Castellbò s’ha realitzat l’estudi hidrològic i hidràulic de 13 nuclis 

habitats del Municipi de Montferrer i Castellbò pe definir les seves zones inundables. L’estudi hidrològic 

s’ha fet amb procediments tipus mètode racional, degut al fet que la majoria de conques son més petites 

d’un Km2.  L’estudi hidràulic s’ha fet mitjançant el model HEC-RAS, tal i com es suggereix a les 

Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local, publicades per l’Agència Catalana 

de l’Aigua. L’estudi defineix les zones inundables tant pels cabals de 100 como de 500 anys de període 

de retorn. En tots el casos, les zones inundables per a 100 i 500 anys no afecten als nuclis de població, 

trobant-se en la major part lluny dels mateixos nuclis.  

 

>> RISC D’INCENDIS 

Segons el mapa de perill bàsic d'incendi forestal realitzat a partir de la integració dels models  

l'inflamabilitat de Catalunya (DMA), mapa de models de combustible de Catalunya (DMA), Model 

d'elevacions del terreny 45x45 (ICC), mapa de dèficit hídric anual (DMA), sèries metereològiques XMET i 

XAC període 1980-2001 (DMA) el municipi de Montferrer i Castellbò presenta un risc baix de perill 

d’incendi forestal a la majoria del municipi i un risc alt o molt alt als punts del terme on domina la carrasca. 

 

 

 

Tipus de risc

Risc baix

Risc moderat

Risc alt

Risc molt alt

 

Figura 9. Mapa de perill bàsic d'incendi forestal.Font: Institut Cartogràfic de Catalunya i Departament Medi 

Ambient Habitatge ( 14/10/2002) 
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Els factors que intervenen en el perill d’incendi forestal són el  perill d'ignició i el  perill de propagació. 

Entenent com a perill d’ignició la facilitat que s'inicií un incendi forestal i com a perill de propagació la 

facilitat amb que es pot expandir. 

 

>> RISC D’EROSIÓ DEL SÒL 

El risc d’erosió del sòl al municpi de  Montferrer i Castellbò, on predominen els vessants pronunciats és 

un risc real. La coberta forestal és bona a gran part del territori i aquest fet atenua aquest risc. Tanmateix, 

aquest és un risc molt a tenir en compte davant de moviments de terres, especialment en vessants que 

superin el 20% de pendent. 

 

>> RISC DE NEVADES i ALLAUS 

Donada l’ubicació geogràfica del municipi de Montferrer i Castellbò, les nevades són freqüents a l’hivern. 

El pla NEUCAT considera dos nivells de Situació Meteorològica de Risc (SMR).En el cas de Montferrer i 

Castellbò, a partir de criteris de d’altitud, el SMR de nivell 1 es donaria a partir de 5 cm de neu i el SMR 

de nivell 2 a partir de 20 cm de neu acumulada.  

D’altra banda, Catalunya disposa d’una delimitació de les zones d’allaus, a escala 1:25.000, elaborada 

per l’Institut Cartogràfic de Catalunya. No són mapes de risc, perquè no preveuen ni la perillositat del 

fenomen (magnitud i freqüència) ni la vulnerabilitat del territori potencialment afectat, però són indicatius 

de les zones que poden resultar afectades per allaus. La delimitació s’ha fet a partir d’un treball 

defotointerpretació, d’interpretació de camp i d’enquestes a la població sobre referències històriques 

d’allaus. El Pla territorial considera que aquestes zones delimitades per la cartografia 1:25.000 han de 

quedar excloses de la seva transformació urbanística mentre que en les zones adjacents recomana la 

realització d’estudis de detall. 

 

 

5.4  Descripció de les alternatives i justificació de la proposta seleccionada 

>> ALTERNATIVA 0: NO DESENVOLUPAMENT DEL PLA 
 
En el supòsit de no actuació (absència del planejament urbanístic), es considera que la  situació 

ambiental del municipi podria evolucionar cap un creixement desordenat. L’activitat industrial i ramadera 

es podria desenvolupar dins la zona d’influència dels habitatges. El creixement podria insertar-se de 

forma incorrecta dins el conjunt del poble i el paisatge, sense tenir en compte la relació funcional amb el 

territori. Alhora, es podria produir una disminució de la continuïtat entre els nuclis urbans ja existents així 

com una dispersió de granges,  naus industrials i equipaments diversos. 
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El paisatge actual té un alt valor pel seu patrimoni natural i arquitectònic. Gairebé cada nucli del municipi 

poseeix algun element que mostra la relació de l’home amb el medi muntanyenc al llarg de la història. La 

protecció d’aquests elements no només és important per la seva vàlua com a elements identitaris, 

històrics i paisatgístics, però per la seva vàlua com a boscos de superfície reduïda a Catalunya i d’alt 

valor com a hàbitat d’espècies en risc d’extinció. La urbanització i consegüent construcció de vials sense 

ordre ni control i una edificació que no respecti l’estètica arquitectònica i de l’entorn podrien comportar 

una afectació negativa greu sobre el medi natural i paisatgístic. 

 

Evolució dels paràmetres ambientals rellevants en absència del Pla1: Sistema d’espais 

oberts 

 

- No ordenació dels espais no urbanitzables versus protecció dels espais naturals, agraris i no 

urbanitzables en general com a components de l’ordenació del territori. 

Una de les principals aportacions que correspon fer al planejament territorial és configurar el 

sistema d’espais que han de quedar fora dels processos d’urbanització i d’implantació d’activitats 

intensives ja sigui pel seu valor intrínsec (biodiversitat, fertilitat, etc.), per les funcions i recursos 

que garanteix (recarrega d’aqüífers, protecció de riscos naturals, etc.) o per la localització 

territorial que els fa inadequats per al desenvolupament urbanístic. 

El sistema d’espais lliures s’ha de planificar proactivament, se li ha d’assignar valor: no pot ser 

considerat com a residual al procés d’urbanització si no com la base del planejament; tampoc pot 

ser considerat com quelcom homogeni perquè no tot té el mateix valor ni compleix les mateixes 

funcions territorials. 

Per garantir les funcions ecològiques, productives i àdhuc paisatgístiques o de lleure, cal que el 

sistema d’espais lliures conformi una xarxa contínua que garanteixi les connectivitats 

necessàries. Una xarxa formada per unitats de la màxima dimensió i amb la mínima 

fragmentació possible. 

 

- Degradació del paisatge per manca d’ordenació versus reservar el paisatge com un valor 

social i un actiu econòmic del territori. 

En un paisatge tan antropitzat com el de Catalunya, la consideració de l’agricultura i les pràctiques 

ramaderes i forestals tradicionals, com a factors conformadors de paisatge, serà primordial, com també ho 

                                                 
1 Revisat i completat del text del Pla Territorial de l’Alt Pirineu (apartat 2.1) 
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serà la reorientació, en la mesura del possible, d’aquelles formes intensives de ramaderia i agricultura que 

constitueixen, avui, algunes de les amenaces més importants per a la qualitat del paisatge rural. 

 

- Àrees residencials aïllades versus protecció i potenciació del patrimoni urbanístic que 

vertebra el territori. 

El territori de Catalunya està vertebrat per ciutats, pobles i veïnats que constitueixen un valuós patrimoni 

urbanístic en el qual cal comptabilitzar les localitzacions, les formes construïdes i el sediment cultural 

acumulat d’aquests nuclis. Des dels anys 60 han estat freqüents en el territori formes d’implantació, tant 

d’àrees residencials com d’activitat, segons criteris d’accessibilitat, de propietat del sòl i d’oportunitat, la 

qual cosa ha posat en qüestió alguns components d’aquest patrimoni urbanístic, i han afectat greument la 

claredat de percepció de les identitats territorials. Aquest procés, ja sigui per causa de decisions 

urbanístiques anteriors a les administracions democràtiques o, en altres casos, per la falta de referents 

d’ordenació territorial, s’ha anat produint fins els moments actuals i es continuarien produint en absència 

del pla. 

 

- Polígons industrials sense planificació ni integració versus propiciar la convivència 

d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la implantació de polígons 

industrials o terciaris. 

És constatable en molts llocs una tendència a la proliferació de polígons industrials de mitjana o petita 

dimensió, com a resultat d’un lògic desig dels municipis de comptar amb sòl on puguin implantar-se 

activitats econòmiques que, per una banda, proporcionen llocs de treball i, per altra, contribueixen a 

millorar els recursos econòmics municipals. Tanmateix, és prou clar que una dinàmica generalitzada en 

aquest sentit, amb les pautes de localització relativament disperses, les quals han estat les més habituals, 

és molt negativa per a una ocupació racional del territori i per al paisatge i que es podria podruir en cas de 

manca d’ordenació. 

 

Molt diferent valoració mereix l’objectiu més general d’afavorir la ubicació d’activats econòmiques en el 

municipi, les quals poden estar integrades en les seves trames urbanes, o localitzades en àrees de 

creixement per continuïtat i, en tot cas, proporcionades a les dimensions i característiques de la realitat 

urbana municipal. 

 

- Enlletgiment del territori versus  normes sobre edificació aïllada i integració paisatgística 

La dinàmica dels darrers decennis ha passat molt sovint per la construcció d’edificis d’habitatge, granges, 

magatzems, petites o mitjanes naus industrials i d’altres implantacions en sòl no urbanitzable amb una 

manca d’integració tipològica, estilística, cromàtica i amb la morfologia del territori. Aquest fet ha 

empitjorat notablement la percepció paisatgística, sobretot  des de les vies principals d’accés al territori, 
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que conformen les principals conques visuals o focus de vulnerabilitat paisatgística. La tendència actual 

sense Pla va en el sentit de continuar amb la implantació d’aquestes construccions en sòl no urbanitzable 

i d’empitjorar per tant la qualitat ambiental i, sobretot, paisatgística del territori. 

>> ALTERNATIVA 1: DESENVOLUPAMENT DE LES PREVISIONS DEL PLA 

Les previsions del Pla preveuen actuar sobre diverses zones, o tipus de zones, que es podrien veure 

afectades de forma més o menys significativa:  

 

a) Sectors de creixement del nucli urbà (sòl urbanitzable delimitat i polígons d’actuació urbanística):  

– Albet                          4.112 m2 

– Aravell          4.890 m2 

- Montferrer      264.974 m2 

- Cassovall            485  m² 

b) Nuclis incorporats al sòl urbà (mitjançant un Pla de Millora Urbana) 

– Aravell        35.143 i 6.979 m2 

– Bellestar        10.427 m2 

– Castellbó        7.224 i 2.931 m2 

– Guils        3.973 m2 

– Santa Creu        3.507 m2 

 

 

 Per tal de preveure sectors de creixement urbà es poden optar per diverses alternatives: 

1. Augmentar el sòl residencial amb tipologies edificatòries de baixa densitat, d’acord amb la 

demanda i els creixements residencials dels darrers anys. 

2. Restringir l’augment de nou sòl residencial per tal de promoure l’emplenat dels buits actuals i 

transformar en usos residencials els altres usos (magatzems, naus, patis agrícoles...) que avui 

es donen en el sòl urbà.  

3. Opció intermèdia que permeti la cobertura dels buits de la trama preexistent, relligant les 

expansions al llarg de la xarxa viària i alhora oferir només una part de sòl per a usos residencials 

amb models constructius poc densos; unifamiliars aïllades o adossades (en el sentit estricte del 

Sectors de creixement residencial (sòl urbanitzable delimitat) 
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terme). Caldria evitar, per altra part, les fórmules repetitives de cases unifamiliars arrenglerades 

que s’han imposat en altres llocs.  

Entre aquestes alternatives, des d’un punt de vista ambiental, l’alternativa primera és la menys sostenible 

i la que implica una major ocupació de territori, per tant augmenta la petjada urbana (urbanització del 

rústic, enllumenat, vials, aigua, llum...). Per altra banda, el repte important és mantenir la identitat dels 

nuclis com a factor d’integració, la restauració i conservació del patrimoni històrico-urbanístic i del parc 

edificatori.  

També però, la realitat és que els buits edificatoris existents en l’actualitat en aquests nuclis, sovint és 

difícil que s’incorporin al mercat residencial amb facilitat, distorsionant així l’oferta de sòl o habitatges. Per 

tant, valorant els factors socioambientals es considera adequat una alternativa com la tercera que integri 

els elements positius esmentats. 
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L’objectiu principal de la creació dels sectors de sòl urbanitzable delimitat inclosos en aquest apartat és 

proposar-ne una ordenació conjunta, valorant adequadament les característiques físiques del lloc i la 

bona relació funcional i ambiental amb el poble i el territori, i assegurant que el nou creixement s’insereix 

de forma correcta ambientalment dins el conjunt del poble i del municipi. Pel que fa al requeriment de 

trobar nous emplaçaments per oferir sòl industrial es plantegen una sèrie de condicionants i alternatives.  

Els sectors industrials de tot el municipi es desenvolupen al nucli urbà de Montferrer i Castellbò i es 

concentren als voltants del polígon industrial existent.  

Zones industrials (sòl urbanitzable delimitat i pla d’actuació urbanística) 



INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DE L POUM DE MONTFERRER I CASTELLBÒ    

 

    

    

79 

6. AFECTACIONS SOBRE EL MEDI SOCIAMBIENTAL  
 
6.1  Problemes ambientals potencials 

El municipi de Montferrer i Castellbò compta amb alguns elements que poden tenir la consideració de 

problemes ambientals potencials: 

 

Cal dir, no obstant, que des del punt de vista del planejament urbanístic, el darrer element ve regulat per 

la legislació sectorial d’aplicació (residus industrials, etc.). El Departament de Medi Ambient i Habitatge de 

la Generalitat de Catalunya exerceix el control d’aquestes activitats.  

 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, el pasiatge és un valor econòmic local. Un paisatge divers i ben 

conservat és a més la base per a la conservació de la biodiversitat. L’abandonament de les activitats 

tradicionals que mantenen aquesta diversitat és un problema potencial que afecta tant al medi natural 

com a els beneficis del paisatge amb activitats com el turimse. 

 

L’abandonament també es troba a nivell del nombrós patrimoni arquitectònic existent, no només dintre 

dels nuclis urbans sinó també en construccions lligades a les activitats tradicionals de muntanya (bordes, 

cabanes de pastor, etc.), que comporta la degradació i fins i tot la pèrdua de valors paisatgístics existents. 

 

Cal recolzar les iniciatives encaminades al manteniment de les activitats tradicionals, a més del suport a 

innovacions en aquest àmbit que recolzin aquestes activitats, com la seva difusió i coneixement entre la 

poblaciói els visitants. També és important engegar i recolzar la  la valoració i recuperació de tots els 

elements del patrimoni arquitectònic i cultural catalogats i iniciar l’inventari d’aquells elements d’interès 

que no estan catalogats, cara a prioritzar-ne la seva restauració o reutilització per part d’organismes 

públics, ens privats i/o particulars i, a la vegada, poder editar material o rutes que valoritzin aquest 

patrimoni, conjuntament amb els valors naturals dels espais situats dins llur àmbit d’influència. 

 

D’altra banda, el territori del municipi de Montferrer i Castellbò, com s’ha comentat repetidament, compta 

amb àrees integrades dins la proposta catalana de Llocs d’interès comunitari (LIC) i Zones d’especial 

protecció per als ocells (ZEPA), configuradores de la futura Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea, amb 

� Pèrdua i/o degradació del paisatge 

� Indústries situades al sector sud del nucli de Montferrer i Castellbò 
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un espai inclòs al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i amb diversos hàbitats d’interès comunitari (HIC). 

Per tant en el Pla cal vetllar per la protecció d’aquests espais tal i com s’ha fet considerant-los com a sòl 

no urbanitzable de PROTECCIÓ ESPECIAL.  

>>  Efectes sobre el medi natural 

A1 Ordenació del creixement urbanístic del municipi 

Sentit: Positiu 

Descripció: La pròpia existència del Pla, així com les previsions que conté, garanteixen que el 

creixement urbanístic del municipi tindrà lloc de forma ordenada i subjecta a 

planificació. El tipus de planejament proposat es considera positiu 

socioambientalment;  evita la creació de nous nuclis dispersos entre la zona 

forestal i agrícola i, socialment, manté els pobles actuals com a lloc central on es 

concentra la residència i l’activitat urbana. Així s’evita la formació de nous nuclis 

dispersos i, conseqüentment, noves fonts d’impacte. Els criteris seguits permeten 

ordenar i zonificar el territori per tal de conjuminar l’assignació dels usos del sòl i 

l’edificació amb el manteniment dels signes d’identitat del territori.  

Característiques: Efecte directe i permanent, a curt termini 

 

 

A2 Impacte visual de les noves edificacions residencials en els nuclis 

tradicionals de població 

Sentit: Negatiu 

Descripció: La imatge de conjunt del municipi es pot veure afectada negativament per les 

noves edificacions, tot i respectar les volumetries i els acabats 

Característiques: Efecte directe i permanent, a curt termini 

 

A3 Protecció bàsica dels elements més rellevants del medi natural 

Sentit: Positiu 

Descripció: La proposta de delimitació del sòl no urbanitzable de protecció contempla la 

protecció de tots aquells elements rellevant del medi natural. En la regulació del 
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SNU es protegeix així mateix la xarxa hídrica i la naturalesa agrícola del terme 

municipal. 

Característiques: Efecte directe i permanent, a curt termini 

 

A4 Regulació dels usos del sòl no urbanitzable 

Sentit: Positiu 

Descripció: La regulació dels usos dins el sòl no urbanitzable ve establerta per la Normativa 

urbanística del Pla, des d’una perspectiva de la conservació dels valors ecològics 

i paisatgístics de l’entorn 

Característiques: Efecte directe i permanent, a curt termini 

 

A5 Consum de sòl agrícola per l’ampliació dels sectors de sòl residencial i 

industrial  

Sentit: Negatiu 

Descripció: Tot i que els cultius de més valors paisatgístic i ecològic, queden protegits dins la 

classificació de Sòl No urbanitzable, el Pla afecta una quantitat de sòl agrícola 

que es perdrà de manera permanent. 

Característiques: Efecte directe i permanent, a mig o llarg termini 

 

 

A6 Contaminació de les aigües per les activitats dels polígons industrials 

Sentit: Negatiu 

Descripció: Tot i que actualment se’n desconeix l’abast, l’ampliació del polígons industrials 

pot comportar, a priori, un increment tant de la quantitat com de la perillositat dels 

abocaments de substàncies contaminants a la xarxa hidrogràfica local.  

Característiques: Efecte secundari, de temporalitat difícilment previsible (però en principi 

permanent), a mitjà o llarg termini (depenent de quan s’executin les previsions 

del SUD). 
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A7 Possibles impactes derivats de l’ampliació de la zona de polígons 

industrials 

Sentit: Negatiu 

Descripció: L’augment de la zona industrial pot comportar, a priori, un augment notable de 

les emissions a l’atmosfera de substàncies contaminants, incloses aquelles 

generadores de males olors o dels sorolls molestos. Les previsions del Pla, però, 

no permeten avaluar  quin pot ser el volum ni la perillositat d’aquestes emissions 

potencials 

Característiques: Efecte secundari i permanent, a mitjà o llarg termini 

 

A8 Risc de la pèrdua del patrimoni cultural i paisatgístic 

Sentit: Negatiu 

Descripció: Risc vinculat a les construccions als nuclis i àrees de muntanya, amb múltiples 

implicacions pel que fa al manteniment del patrimoni arquitectònic i cultural del 

medi rural i de l’estructura en mosaic del paisatge agroforestal, d’elevat valor 

ambiental, paisatgístic i estratègic. 

Característiques: Efecte secundari i permanent, a mitjà o llarg termini 

 

>> Efectes sobre el medi social 

 

S1 Previsió de les necessitats socials en el creixement urbanístic 

Sentit: Positiu 

Descripció: El Pla permet la incorporació de les necessitats socials en el creixement 

urbanístic. Aquest fet permet l’execució de les reserves de sòl per a vials, 

aparcaments, jardins, places i equipaments, entre altres serveis socials 

Característiques: Efecte directe i permanent, a curt termini 
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S2 Possibilitat de planificar les necessitats del sector de la construcció 

Sentit: Positiu 

Descripció: La planificació del creixement urbanístic pot facilitar la programació de la feina 

als empresaris del sector de la construcció. D’aquesta manera es poden repartir 

millor les tasques i generar, de forma més homogènia en el temps, llocs de 

treball 

Característiques: Efecte directe i permanent, a curt termini 

 

S3 Protecció del patrimoni històric i cultural del municipi 

Sentit: Positiu 

Descripció: La Normativa urbanística del Pla contempla la protecció dels indrets proposats 

com a Béns Culturals d’Interès Local, així com el jaciment arqueològic inclosos 

en l’inventari del patrimoni arqueològic de Catalunya. Tots aquests elements 

queden protegits per la Normativa urbanística 

Característiques: Efecte directe i permanent, a curt termini 

 

S4 Fragmentació territorial per les vies de comunicació 

Sentit: Negatiu 

Descripció: L’existència de les barreres o fragmentació territorial que representen les vies de 

comunicació principals de l’àmbit i determinats creixements urbanístics, sobretot 

de polígons i naus d’activitat econòmica 

Característiques: Efecte secundari i permanent, a mitjà o llarg termini 
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6.2  Previsions de creixement del nombre d’habitants 

El desenvolupament de les previsions d’urbanització definides per tots els sectors de sòl urbanitzable 

delimitat previstos en el Pla, ens porta a preveure un escenari marcat per increment de la població 

moderat.  

Tot i que no és d’esperar que l’augment real de població incideixi de manera important en la sostenibilitat 

del desenvolupament que se’n derivaria, podria tenir algunes conseqüències que, en un document de 

planejament a llarg termini, cal tenir en compte: 

� L’increment en la generació de residus líquids motivat per l’augment de població podria superar la 

capacitat de tractament de les aigües brutes.  

� Cal preveure l’increment en la generació de residus sòlids urbans motivat per l’augment de població 

augmentant el número de contenidors, tant de rebuig com de recollida selectiva en els punts on es 

considera necessari.  

Així mateix, cal promoure la minimització de residus així com la seva recollida selectiva, fet que, si es duu 

a terme amb èxit, podria significar un menor increment de residus tot i augmentant la població (consum 

més responsable, reducció d’envasos i embalatges, reutilització de materials…).  

 

 

7. RECOMANACIONS I /O CONDICIONANTS AMBIENTALS  

Desenvolupament i aplicació de les directrius per a les llicències d’edificació en SNU establertes 

per l’art. 51 de la LU 2/2002. 

>> AIRE I CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LLUMINOSA 

• Evitar emissions de partícules en els moviments de terres que es realitzin per les noves zones 

urbanitzables o instal�lacions de producció d’àrids, garantint l’instal�lació de filtres, el reg permanent i 

el sistema de rentat de les rodes en accessos a carreteres. 

• Es recomana la redacció d’unes ordenances per part de l’ajuntament de Montferrer i Castellbó 

adequades a les necessitats de protecció del municipi i la legislació sectorial vigent en l’àmbit de la 

qualitat de l’ambient atmosfèric i la contaminació acústica i lluminosa. 

>> AIGÜES i DOMINI HIDRÀULIC 

• Les actuacions compreses o que permeti el planejament han de ser compatibles amb: 

− La Directiva Marc de l’Aigua (200/60/CE) (DMA) 

− Els “Criteris d’intervenció en espais fluvials” (ACA, març 2002) 

− La “Guia tècnica. Directrius de planificació i gestió de l’espai fluvial” (ACA, 2007). 
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− Pel que fa a la protecció dels aqüífers, s’haurà de considerar la zona de recàrrega com la definida pel 

Sistema Hídric (zona inundada per Q100). Si més no, s’haurà de tenir en compte qua a les zones on 

no hi hagi modelització hidràulica, es protegiran les “terrasses baixes”. 

• La zona de servitud (zona d’ús públic de 5 m d’amplada, mesurats horitzontalment a partir de les 

lleres públiques amb les finalitats de l’article 7 del RDPH) ha de quedar lliure de qualsevol edificació, 

construcció,  instal.lació, inclús murs, tanques, moviments de terres, etc. que impedeixin les finalitats 

citades i ser APTA i PRACTICABLE en tot moment. 

• Les obres o actuacions en zona de domini públic hidràulic, zona de policia i en lleres públiques o 

privades, s’han de tramitar com diu el RDPH. 

• En la normativa del pla i dels plànols cal que es reflecteixin les franges de protecció de sistemes 

adaptats a la regulació vigent del sistema públic hidràulica i l’establerta en l’article 6 del reglament de 

la Llei d’Urbanisme. 

• Cal que s’adjunti un inventari de les lleres públiques del municipi, senyalant el seu traçat i amb quins 

planejaments derivats es veuran afectats. 

• Assegurar la continuïtat en el temps i l’espai dels cursos d’aigua (els autèntics i únics connectors 

biològics del territori municipal). 

• Cal establir mesures per a protegir i potenciar la vegetació de ribera existent a la xarxa hidrogràfica 

del municipi. En aquest sentit, tant l’ACA com la Direcció General del Medi Natural disposa de 

programes i ajudes destinades a la restauració i millora de la vegetació en cursos fluvials. 

• Les zones properes als marges dels rius han de seguir les disposicions del reglament del Domini 

Públic Hidràulic, i els requeriments de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

• Controlar els productes residuals contaminants originats per lixiviacions produïdes per una mala 

gestió dels residus en activitats industrials, o ramaderes properes als cursos d’aigua. 

• En les zones pròximes a cursos d’aigua que es prevegi realitzar una plantació, a més de realitzar-se 

amb espècies autòctones i pròpies de la vegetació de ribera del municipi, s’haurà de contemplar el 

respecte d’una secció hidràulica de la llera, suficient pel desguàs de fortes avingudes. 

• En tot cas, en Sòl Urbà No Consolidat i en Sòl Urbanitzable, les despeses relatives al finançament de 

les noves infrastructures d’abastament (o bé l’ampliació de les ja existents) i de sanejament 

corresponen als propietaris afectats per la nova actuació urbanística (internalització de costos 

d’abastament d’aigua i sanejament d’aigües residuals i pluvials). 
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• ABASTAMENT D’AIGUA 

Taula 8. Càlculs del consum d’aigua previstos per habitatges de nova construcció al POUM de Montferrer 
i Castellbò. Font: Text aprovació inicial POUM de Montferrer i Castellbò. 

 

PREVISIÓ CONSUM D'AIGUA 

 
SECTORS RESIDENCIALS 
SUNC i SUD   
Habitatges PAU 33 Habitatges 
Habitatges PMU 217 Habitatges 
Habitatges SUD 524 Habitatges 
TOTAL Habitatges 775 Habitatges 
Habitants  / habitatge 

3 
Habitants  / 
habitatge 

Total habitants 2.324 Habitants 
Dotació Litres habitant 220 litres / dia 
Dotació Total 511.205 litres / dia 
Garantia de subministre 21 dies 
Volum garantia 10.735 m³ 
Total Consum Anual 186.590 m³ 
CABAL RESIDENCIAL 5,92 litres / segon 
   
SECTORS COMERCIALS (màx. En SUD) 
Sostre 3.681 m² sostre 
Dotació unitària 

1,1 
l / m² sostre / 
dia 

Dotació Total 4.049 litres / dia 
Total Consum Anual 1.478  m³ 
CABAL COMERCIAL 0,05 litres/segon 
   
SECTORS INDUSTRIALS 
SUD     
Superfície a definir en els diferents 

plans parcials 
Sostre 103.980 m² sostre 
Consum unitari sostre 

2,50 
l / m² sostre / 
dia 

Consum Diari 259.951 litres / dia 
Garantia de subministre 21 dies 
Volum garantia 5.459 m³ 
Total Consum Anual 94.882 m³ 
CABAL INDUSTRIAL 3,01 litres / segon 
   
TOTAL CONSUM ANUAL: 280.280 m³ 
CABAL TOTAL: 8,89 litres / segon 

 

El consum actual del municipi (any 2006) és de 389.291 m3 anuals, segons el pla director d’abastament 

d’aigua. Aquest volum d’aigua correspon , segons el mateix pla, a l’aigua que surt des dels dipòsits del 
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municipi (volum aportat). En canvi, el consum d’aigua registrat és menor, 141.765 m3 degut a les pèrdues 

existents en la xarxa. L’eficiència acutal de la xarxa és doncs del 38%. 

El Pla Director d’Abastament d’aigua de Montferrer i Castellbó descriu també la stuació actual de les 

instal�lacions i proposa les mesures adients per a la seva millora i adequació a les necessitats futures, 

incloent un pressupost desglossat del cost d’aquestes millores. Les millores proposades podrien 

incrementar l’eficiència en el suministre fins a un 80%, aconseguint fins a 368.022,0 m3 anuals d’aigua 

ofertades. 

Suposant l’urbanització de tots els sectors del POUM suposaria un consum de fins a 282.950 m3 que 

sumats al consum ja existent  (141.765 m3) donarien un sostre de demanda de fins a 424.715 m3. En 

aquest supòsit hi hauria un dèficit de 56.693 m3.  

La conclusió del pla director d’abastament és que no són necessàries noves captacions d’aigua. El PD 

d’abastament té en compte per a aquesta conclusió els futurs creixements urbanístics i l’augment de 

població, estudiada fins al 2026. 

Així doncs, l’abastament per als nous sectors serà garantit en els propers anys, sempre i quan 

l’ajuntament realitzi les millores en la xarxa que estan previstes en el pla director d’abastament 

corresponent. En l’horitzó 2026, es preveu aconseguir millorar l’eficiència en el subministre des del 38% 

actual fins al 80%. Així doncs, es podrien suministrar fins a 368.022,0 m3 anuals. Cal tenir present que 

caldran noves captacions d’aigua un cop assolit el sostre mitjançant les obres de millora de la xarxa 

actual. S’annexa a aquest Informe ambiental un document justificatiu dels nous abastaments a reakitzar 

per part de l’Ajuntament i les administracions implicades. 

El servei d'abastament s’ha traspassat en règim de concessió l’empresa privada CASSA, 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 d’abastament del municipi. Aquest fet ha provocat ja 

les primeres millores en la xarxa, començant per la instal�lació de diversos comptadors en diversos punts 

de la xaxa, el que fa preveure que les millores en l’eficiència en la xarxa continuaran en els propers anys, 

incrementant així les disponibilitats d’aigües en el cas de l’execució dels nous creixements previstos. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ABASTAMENT – extret del Pla director d’Abastament d’Aigua de Montferrer i 

Castellbó (SOCADE, 2007) 

Degut a les característiques extraordinàriament complicades d’aquest municipi pel seu nombre elevat 

d’agregats (un total de 25) i per la seva vasta extensió, el Pla director d’Abastament d’Aigua del terme 
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municipal de Montferrer i Castellbó (SOCADE, 2007) engloba en diferents 4 zones d’abastament 

d’abastament d’aigua, amb unes característiques singulars pròpies de cada àrea: 

• Zona 1: Montferrer, Urbanització Balcó del Pirineu, Aravell i Bellestar. 

• Zona 2: Castellbó. 

• Zona 3: Valls de Castellbó: St. Joan de l’Erm, St. Andreu de Castellbó, St. Creu de Castellbó, 

Seix, Albet, les Eres, Turbiàs, Carmeniu i Vilamitjana. 

• Zona 4: Valls del Cantó: Avellanet, Pallerols, Casovall, Saulet, Canturri, Guils del Cantó, Solans 

i Vila-Rubla. 

Descripció de les zones d’abastament d’aigua actuals 

• Zona 1: Montferrer, Urbanització Balcó del Pirineu, Aravell i Bellestar. 

L’aigua es capta de fonts pròpies, de dos pous de captació i s’emmagatzema en sis dipòsits, dos de 

capçalera de 1.000 m3 i de 750 m3 situats en el Balcó del Pirineu i Bellestar respectivament, i quatre 

de regulació de 20 m3, 35 m3, i dos dipòsits de 250 m3, situats al Balcó del Pirineu i Aravell 

respectivament, per tant la capacitat total és de 2.305 m3. 

En la zona baixa de Montferrer, prop de la carretera N-260 es troben els dos pous dels quals s’alimenta 

aquesta Zona 1. Aquests pous es troben situats a 100m de distància entre ells dins de dues casetes 

d’obra amb accés restringit i cal autorització expressa de l’Ajuntament de Montferrer i Castellbó. 

Mitjançant dues bombes impulsen l’aigua cap al dipòsit de 1000 m3 situat a la urbanització Balcó del 

Pirineu amb una canonada de PVC de Ø140 mm i mitjançant una bomba impulsa l’aigua cap al dipòsit de 

Bellestar amb una canonada de Polietilè de Ø160 mm. En aquests dipòsits es realitza la desinfecció de 

l’aigua amb hipoclorit sòdic del 15%. 

A partir del dipòsit Balcó del Pirineu s’alimenta la part baixa del Balcó del Pirineu amb una canonada de 

Polietilè de Ø125 mm, i s’impulsa l’aigua fins a un dipòsit elevat 20m per damunt d’aquest de 20 m3 de 

capacitat a través d’una canonada de Polietilè de Ø75 mm. Aquest dipòsit elevat abasta la part alta de la 

Urbanització del Balcó del Pirineu amb una canonada de sortida de Polietilè de Ø75 mm. 

Des del dipòsit del Balcó del Pirineu i mitjançant una canonada de Polietilè de Ø140 mm, alimenta un 

dipòsit de 8.000 l que s’utilitza com a trencament de pressió. A partir d’aquest dipòsit surten dues 

canonades: la canonada de Polietilè Ø140 que continua per gravetat en direcció els Pou 1 i Pou 2 i una 

canonada que alimenta el casc urbà de Montferrer amb una canonada de Fibrociment de Ø90 mm. A 
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l’alçada dels Pous, hi ha una arqueta de derivació on surt una canonada cap al polígon industrial de PVC 

de Ø110 mm, una cap a la zona del càmping amb una canonada de Polietilè de Ø160 mm i cap al dipòsit 

de l’aeroport per ús de bombers, la serradora i domicilis particulars amb una canonada de diferents tipus 

de materials i diàmetres. 

El dipòsit de Bellestar de 750 m3 de capacitat és alimentat bàsicament per la canonada de Polietilè de 

Ø160 mm provinent del dipòsit del Balcó del Pirineu, però també s’alimenta de fonts situades a 2km de 

distància muntanya amunt que per gravetat l’aigua arriba fins al dipòsit mitjançant una canonada de 

Polietilè de Ø75 mm. En moments de falta greu d’aigua, s’incorpora aigua de la sèquia de reg que un cop 

passada per un procés de decantació i filtratge, arriba al dipòsit. D’aquest dipòsit  surten 4 canonades que 

per gravetat alimenta al nucli de Bellestar mitjançant una canonada de Polietilè de Ø140 mm, al dipòsit 

d’Aravell 1 amb una canonada de Polietilè de Ø140 mm i una canonada de Polietilè de Ø120 mm fins a la 

cruïlla de la N- 260 seguint el mateix camí que la canonada de Polietilè de Ø160 mm que alimenta el 

dipòsit de Bellestar. 

A través del camí que uneix Bellestar amb Aravell, la canonada de Polietilè de Ø140 mm passa a Polietilè 

de Ø125 mm alimentant per gravetat el dipòsit d’Aravell 1 de 250 m3 de capacitat provinent del dipòsit de 

Bellestar. Des d’aquest dipòsit surten dues canonades, una que alimenta per gravetat la part baixa de la 

urbanització del Camp de Golf i el dipòsit del nucli d’Aravell de 35 m3 de capacitat, i una canonada de 

Polietilè de Ø75 mm que impulsa l’aigua fins al dipòsit d’Aravell 2 de 250 m3 de capacitat. Des d’aquest 

dipòsit Aravell 2 s’alimenta la part alta de la urbanització del Camp de Golf a través d’una canonada de 

Polietilè de Ø90 mm. Des del dipòsit vell d’Aravell i mitjançant una canonada de sortida de Polietilè de 

Ø90 mm s’alimenta el casc urbà d’Aravell. 

• Zona 2: Castellbó. 

L’aigua és captada del barranc de Carmeniu, d’una petita pressa de captació que hi ha a uns 1.500m del 

municipi, muntanya amunt. És conduïda per gravetat amb una canonada de Fibrociment de Ø80 mm fins 

al dipòsit de Castellbó de 200 m3 de capacitat. Aquest dipòsit alimenta per gravetat el nucli de 

Castellbó a través d’una canonada de Fibrociment de Ø80 mm. No es realitza l’operació de cloració de 

l’aigua. 

• Zona 3: Valls de Castellbó: St. Joan de l’Erm, St. Andreu de Castellbó, St. Creu 

Aquesta zona comprèn 9 nuclis: St. Joan de l’Erm, Sta. Creu, Seix, Albet, St. Andreu, les Eres, Turbiàs, 

Carmeniu i Vilamitjana. Des del primer nucli fins a l’últim hi ha una distància aproximada de 35 km, 

passant dels 1720m d’alçada fins als 980m, sent la xarxa principal bastant complexa degut a l’orografia 

del terreny. 
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A l’estació d’esquí nòrdic de St. Joan de l’Erm i el Refugi Xalet de la Basseta es situa un dipòsit de 

130 m3 de capacitat. Aquest dipòsit s’alimenta de l’aigua provinent per gravetat de les fonts de la Culla 

situades a 3 km de distància a través d’una canonada de Polietilè de Ø110 mm. D’aquest dipòsit i 

mitjançant una bomba, l’aigua és impulsada fins al refugi Xalet de la Basseta així com a les instal�lacions 

de l’estació d’esquí nòrdic amb una canonada de Polietilè de Ø63 mm. En aquest dipòsit es realitza la 

cloració de l’aigua. D’aquest dipòsit surt també una canonada de Polietilè de Ø110 mm que per 

gravetat alimenta el dipòsit enterrat de regulació de Sta. Creu de 20 m3 de capacitat que també fa la 

funció de trencament de pressió, per tal de reduir-la. 

D’aquest dipòsit surten dues canonades de Polietilè de Ø90 mm que per gravetat i després de passar una 

arqueta amb una ventosa per reduir de nou la pressió passen a una canonada de Polietilè de Ø140 mm i 

una canonada de Polietilè de Ø160 mm, respectivament. Aquestes dues canonades arriben fins a una 

arqueta situada a la cruïlla de la carretera de St. Andreu fins a Seix amb l’entrada a Sta. Creu. La 

canonada de Polietilè de Ø140 mm es transforma en una de Polietilè de Ø90 mm que posteriorment 

passa a ser de Fibrociment de Ø80 mm al creuar la carretera, alimentant per gravetat el nucli de Sta. 

Creu passant a ser una canonada de Fibrociment de Ø60 mm. 

La canonada de Polietilè de Ø160 mm, en l’arqueta es bifurca en dues: una canonada de Polietilè de 

Ø160 mm que continua per la carretera en direcció St. Andreu i una canonada de Polietilè de Ø140 mm 

que continua per la carretera en direcció Seix. Aquesta canonada de Polietilè de Ø140 mm arriba fins a 

una arqueta situada en la carretera a l’alçada de Seix, de manera que es bifurca en dues canonades: una 

de Polietilè de Ø140 mm que arriba fins al nucli de Seix però no està connectada fins al dipòsit de Seix, i 

una canonada de Polietilè de Ø90 mm que continua fins al dipòsit de Campampí per la carretera de Seix 

fins Albet. 

El nucli de Seix no s’abasteix encara de la canonada de Ø140 mm ja que estan treballant en aquesta 

connexió. Aquest nucli disposa de fonts pròpies que mitjançant una canonada de Fibrociment de Ø80 

mm, condueix l’aigua fins al dipòsit de Seix de 30 m3 de capacitat. Del dipòsit surt una canonada de 

Polietilè de Ø32 mm, que alimenta al nucli de Seix, i una canonada de Fibrociment de Ø80 mm que 

posteriorment es transforma en una de Polietilè de Ø120 mm que es dirigeix cap al dipòsit de Campampil 

per la carretera de Seix fins Albet. 

Al paratge denominat Campampil es té prevista la construcció imminent del dipòsit de Campampil a peu 

de carretera, d’una capacitat de 130 m3, de forma que aquest dipòsit s’alimenta de la canonada de 

Polietilè de Ø90 mm i de la de Polietilè de Ø120 mm provinents de Seix. A més, també existeix una 

captació a 2 km d’aquest dipòsit del riu Albet al Barranc de Roc Roi que mitjançant una canonada de 

Polietilè de Ø75 mm també alimenta el dipòsit de Campampil. D’aquest dipòsit surt una canonada de 

Polietilè de Ø90 mm que alimenta per gravetat al nucli d’Albet. 
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La canonada de Polietilè de Ø160 mm que surt de la cruïlla de Sta. Creu arriba fins a St. Andreu. En una 

arqueta de derivació situada en la carretera St. Andreu a Castellbó, la canonada es bifurca en una 

canonada de Polietilè de Ø75 mm que alimenta per gravetat el dipòsit vell de St. Andreu de 15 m3 de 

capacitat i en una canonada de Polietilè de Ø90 mm que per gravetat continua per la carretera direcció 

Castellbó. 

El dipòsit vell de St. Andreu, apart de la canonada de Polietilè de Ø75 mm provinent de la carretera, 

també s’alimenta d’una canonada de Polietilè de Ø32 mm que capta l’aigua d’unes fonts situades a 1,5km 

de distància del dipòsit. El dipòsit alimenta el nucli de St. Andreu a través d’una canonada de sortida de 

Fibrociment de Ø60 mm. 

Existeix un dipòsit nou de regulació a St. Andreu de 150 m3 de capacitat. Aquest dipòsit rep l’aigua 

provinent de les denominades Fonts del Riguerals, a uns 2 km de distància del dipòsit. La canonada 

d’entrada és de Polietilè de Ø90 mm i la de sortida també és de Polietilè de Ø90 mm, que connecta en 

una arqueta amb la canonada de Polietilè de Ø90 mm que va per la carretera direcció Castellbó. 

Seguint la carretera arribem al nucli de les Eres. En una arqueta de derivació, surt una canonada de 

Polietilè de Ø63 mm que alimenta el dipòsit de les Eres de 20 m3 de capacitat, que alimenta al nucli 

mitjançant una canonada de Polietilè de Ø63 mm. 

A continuació, ens trobem el nucli de Turbiàs. En una arqueta de derivació situada en la carretera, de la 

canonada de Polietilè de Ø90 mm surt una canonada de Polietilè de Ø63 mm que alimenta el dipòsit de 

Turbiàs de 30 m3 de capacitat. Aquest dipòsit alimenta al nucli a través d’una canonada de Polietilè de 

Ø63 mm. 

El següent nucli que ens trobem és Carmeniu. El dipòsit de 10 m3 de capacitat s’alimenta d’unes 

fonts pròpies del barranc de Carmeniu amb una canonada de Polietilè de Ø32 mm. La canonada de 

sortida és de Fibrociment de Ø50 mm que a l’entrada del nucli passa a ser de Polietilè de Ø20 mm. 

A l’alçada de Carmeniu, la canonada general de Polietilè de Ø90 mm no segueix la carretera fins a 

Castellbó, sinó que s’endinsa per un camí direcció Castellnoet i Sarcèdol fins arribar al nucli de 

Vilamitjana. Aquesta canonada general de Polietilè Ø90 mm mor en el dipòsit nou de Vilamitjana de 

130 m3 de capacitat. Aquest dipòsit alimenta el nucli a través d’una canonada de Polietilè de Ø90 mm. 

• Zona 4: Valls del Cantó: Avellanet, Pallerols, Casovall, Saulet, Canturri, Guils del Cantó, Solans i 

Vila-Rubla. 

Aquests nuclis es troben a banda i banda de la carretera N-260 i es caracteritzen per que cadascun dels 

nuclis tenen la seva pròpia captació i dipòsit de manera que les xarxes són independents. 
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Avellanet disposa d’un dipòsit de 30 m3 de capacitat que s’alimenta per gravetat de les fonts pròpies 

situades a uns 1.200 m al nord del nucli. La canonada d’entrada és de Polietilè de Ø50 mm i la de sortida 

és de Polietilè de Ø63 mm que alimenta per gravetat el nucli. 

El nucli de Casovall capta l’aigua del riu Pallerols i la condueix per gravetat mitjançant una canonada de 

Fibrociment de Ø80 mm fins al dipòsit de 35 m3 de capacitat que alimenta el nucli per gravetat amb 

dues canonades: una de Fibrociment de Ø80 mm que alimenta la part baixa de nucli i una canonada de 

Polietilè de Ø63 mm a uns quants domicilis particulars. 

Saulet disposa d’un petit dipòsit de plàstic de 2.000l el qual s’alimenta per gravetat d’una font situada a 

500 m de distància del dipòsit, de forma que l’aigua és conduïda a través d’una canonada de Polietilè de 

Ø50 mm fins al dipòsit. Aquest dipòsit abasteix per gravetat a una única família amb una canonada de 

Polietilè de Ø50 mm. 

El nucli de Pallerols disposa de dos dipòsits de 10 i 20 m3 de capacitat respectivament. El dipòsit de 

10 m3 s’alimenta per gravetat de la denominada Font del Colomí a través d’una canonada de Fibrociment 

de Ø60 mm i abasteix per gravetat la part baixa del nucli amb una canonada de Polietilè de Ø63 mm que 

posteriorment a l’entrada del nucli passa a ser una canonada de Fibrociment de Ø60 mm. El dipòsit de 20 

m3 rep l’aigua per gravetat del Cortal de l’Adriana a través d’una canonada de Fibrociment de Ø60 mm. 

Aquest dipòsit abasteix per gravetat a la part alta del nucli i una zona de la part baixa amb una canonada 

de Polietilè de Ø63 mm. 

Canturri disposa d’un dipòsit de 2.000l de capacitat que s’alimenta per gravetat de les fonts situades a 

500 m de distància amb una canonada de Polietilè de Ø32 mm. El dipòsit alimenta al nucli a través d’una 

canonada de Polietilè de Ø32 mm. 

El nucli de Guils del Cantó és el nucli més important de la zona. Aquest nucli disposa de dues captacions 

d’aigua: una captació subterrània, la Font de Guils, situada al sud est del nucli, que mitjançant una 

canonada de Fibrociment de Ø60 mm, alimenta per gravetat el dipòsit de Guils del Cantó, i una captació 

situada al nord oest del nucli a uns 5 km de distància i emplaçat en el Parc Natural de l’Alt Pirineu 

denominada Font de Rocamora o Coma del Ribal, que mitjançant una canonada de Polietilè de Ø75 mm, 

alimenta per gravetat al dipòsit de Guils del Cantó. El nucli disposa de dos dipòsits de 40 i 20 m3 de 

capacitat respectivament units per una canonada de Fibrociment de Ø80 mm. El nucli s’alimenta per 

gravetat a través d’una canonada de Fibrociment de Ø80 mm. 

Solans disposa d’un dipòsit de 2.000 l que s’alimenta per gravetat de fonts pròpies a través d’una 

canonada de Polietilè de Ø75 mm. Aquest dipòsit alimenta per gravetat al nucli mitjançant una canonada 

de Polietilè de Ø75 mm que posteriorment passa a ser una canonada de Polietilè de Ø63 mm. 
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Vila-Rubla disposa de dos dipòsits de plàstic de 1.000 i 2.000 l connectats entre ells que s’alimenten 

per gravetat d’unes fonts situades a 500 m de distància amb una canonada de Polietilè Ø50 mm. Dels 

dipòsits surten 5 canonades de Polietilè de Ø32 mm, una per a cada domicili particular. 

• El planejament derivat en sòl urbà no consolidat (SUNC), en sòl urbanitzable, delimitat o no (SUD i 

SU) o en sòl no urbanitzable (Plans Especials), quan es sol�liciti informe a l’ACA, haurà de contenir i 

justificar el següent: 

1. Avaluació de la demanda d’aigua (m3/dia, m3/any) 

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

3. Disponibilitat de recursos: si el sector es connectés a la xarxa municipal d’aigua potable, 

cal aportar un informe tècnic de l’Ajuntament o de l’ens subministrador conforme aquest 

és capaç de subministrar el cabal necessari i còpia de la / les concessió / ns d’aigües de 

què disposa o, en el seu cas, còpia segellada de la seva sol�licitud davant la CHE. Si el 

sector es subministrés mitjançant fonts pròpies (pous, captacions superficials, etc.) 

caldrà aportar còpia de la concessió d’aigües d’aquests aprofitaments o bé còpia 

segellada de la seva sol�licitud davant la CHE. 

4. Dotacions d’aigua segons les previsions del Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre 

(PHCE) 

5. Internalització del cost global de l’abastament de l’aigua del sector. 

• L’Ajuntament haurà de regularitzar la situació administrativa dels aprofitaments d’aigües amb 

destinació a l’abastament municipal que no disposin del corresponent títol concessionat, sol�licitant 

la/les concessions d’aigües davant la CHE. Caldrà tenir en compte el que estableix el RDPH, tenint 

en compte el RD 606/2003, de 23 de maig, pel que es modifica el RDPH, i el RDL 1/2001, de 20 de 

juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües (TRLLA). 

SANEJAMENT 

Segons fonts municipals, les activitats incloses en el polígon industrial així com les activitat d’extracció 

d’àrids dintre el terme municipal tenen el sanejament inclós en la xarxa convencional i s’adapten  a la 

normativa vigent. El tipus d’aigües residuals que es produeix al municipi és del tipus residencial, tot i 

haver-hi sectors industrials, aquests no produeixen aigües residuals amb nivells o tipus de contaminació 

que no permetin la seva integració a la xarxa de sanejament convencional. 

La situació actual del municipi així com el nou planejament urbanístic s’adequen, doncs, al PSARI 2003 i 

al Reglament de Serveis Públics del Sanejament (en aquest cas l’ajuntament de Montferrer i Castellbó 

s’acull al decret 130/2003, donat que encara no hi ha redactat un RSPS per al municpi, però sí que s’està 

enllestint el d’abast comarcal). 
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Taula 9. Producció d’aigües derivades per habitatges de nova construcció al POUM de Montferrer i 
Castellbò. Font: Text aprovació inicial POUM de Montferrer i Castellbò. 

 

PREVISIÓ PRODUCCIÓ D'AIGÜES RESIDUALS  

 
SECTORS RESIDENCIALS 
SUNC i SUD   
Total Pdó. Anual 186.590 m³ 
CABAL RESIDENCIAL 5,92 litres / segon 
   
SECTORS COMERCIALS (màx. En SUD) 
Total Pdó. Anual 1.478  m³ 
CABAL COMERCIAL 0,05 litres/segon 
   
SECTORS INDUSTRIALS 
SUD     
Total Pdó. Anual 94.882 m³ 
CABAL INDUSTRIAL 3,01 litres / segon 
   
TOTAL PDÓ. ANUAL: 280.280 m³ 
CABAL TOTAL: 8,89 litres / segon 

 

• Aprofitament d’aigües pluvials: s’ha de preveure i fomentar l’aprofitament d’aquestes aigües, seguint 

l’establert als articles 84, 85 i 86 del RDPH. 

• Reutilització d’aigües depurades: s’han de preveure i fomentar el seu aprofitament, acomplint els 

articles 272 i 273 del RDPH i 109 del TRLLA, el RD 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual 

s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades, així com els “Criteris de 

reutilització d’aigües regenerades” de l’ACA. 

• D’acord amb els articles 114 del DL 1/2005, de 26 de juliol (TRLLU), i 42 del Decret 305/2006, de 18 

de juliol, els propietaris dels nous sectors hauran d’assumir els costos econòmics corresponents al 

sanejament de les aigües residuals i pluvials generades pel seu desenvolupament urbanístic (xarxa 

separativa, col�lectors, EDAR, etc.).  L’apartat 6.4 del PSARU 2005 (Sanejament del Creixement 

Urbà), preveu la possibilitat de subscriure convenis amb les parts interessades (ajuntaments, ACA i 

propietaris), per tal de formalitzar el compromís de col�laboració en matèria de sanejament, amb la 

finalitat d’executar el sanejament amb les adequades condicions per tal que puguin ser 

recepcionades per l’ajuntament.  Els nous sectors de desenvolupament urbanístic podrien connectar 

al sistema públic de sanejament sempre que es pogués signar un conveni entre les parts. Si no es 

pogués signar i, per tant, no hi poguessin connectar, caldrà depuració pròpia i autorització 

d’abocament d’aigües residuals. 

• Qualsevol abocament, directe o indirecte, a la llera pública, requerirà la disposició prèvia de la 

corresponent autorització d’abocament d’aigües residuals, segons l’establert als articles 245 i 
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següents del RD 606/2003, de 23 de maig, així com al RD – Llei 4/2007, de 13 d’abril (que modifica el 

TRLLA). Les aigües residuals industrials tindran en compte, a més a més, l’art. 260 del RD 606/2003. 

• Respecte a les aigües residuals industrials i per al cas d’indústries de nova implantació en sectors 

consolidats, hauran de disposar d’un pretractrament abans d’abocar al col�lector, adequant-se, en tot 

cas, al PSARI-2003 i a l’article 260 del RD 606/2003 (el municipi encara no disposa de Reglament 

dels Serveis Públics de Sanejament (RSPS) ). 

• A la xarxa de clavegueram d’aigües residuals (dels sectors del planejament i general) no es 

connectaran baixants, ni aigües de reg, ni aigües industrials no contaminades, ni aigües residuals 

depurades, ni aigües procedents del rebaix del nivell freàtic. 

• El planejament derivat en sòl urbà no consolidat (SUNC), en sòl urbanitzable, delimitat o no (SUD i 

SU) o en sòl no urbanitzable (Plans Especials), quan es sol�liciti informe a l’ACA, haurà de contenir i 

justificar el següent:  

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

2. Previsió d’evacuació de les aigües residuals, amb expressió de cadascuna de les 

xarxes (residuals i pluvials) i dels col�lectors, indicant materials i diàmetres de les 

canonades i direcció de les aigües, així com la seva depuració (EDAR existent o nova) 

3. Adopció de xarxa separativa (pluvials i residuals) 

4. Adequació al PSARU-2005, al PSARI-2003 i al RSPS 

5. Internalització del cost global del sanejament del sector 

• DIRECTIVA MARC DE L’AIGUA (DMA). Els planejaments urbanístics de menor escala jeràrquica 

(plans parcials, etc.) hauran de definir les directrius i actuacions encaminades a mantenir o millorar el 

nivell actual d’Estat Ecològic per tal de tenir el bon estat ecològic abans del 22 de desembre de 2015, 

per als rius principals, per a la resta de menor ordre i per a les masses d’aigua subterrània. Aquests 

plans hauran d’anar adaptant-se a les disposicions que vagin derivant-se de l’aplicació de la DMA i, 

en particular, a futur Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, redactant-se 

actualment i pendent d’aprovació 

http://mediambient.gencat.net/aca/ca//agencia/publicacions/recomanacions_reda.jsp 

>> AGRICULTURA  

• Protegir estrictament els sòls agrícoles aptes per a una gestió ambientalment correcta. Promoure i 

fomentar l’agricultura ecològica. 

• Afavorir l’aplicació de mesures agroambientals en les explotacions agrícoles i ramaderes 

(manteniment de marges amb vegetació natural i arbres, reducció, minimització i/o eliminació de l’ús 

de productes químics; foment de pràctiques de producció integrada; d’agricultura ecològica... ) 
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• Fomentar un ús responsable de l’aigua en l’agricultura: millorar el reg, ajustar els temps i quantitats 

d’aigües que s’ofereixen en funció dels conreus i superfícies, reutilització d’aigües...  

 

>> MEDI NATURAL 

• En sòl urbanitzable es procurarà concentrar les noves transformacions urbanístiques i els sistemes 

urbanístics en aquells sectors que es demostri que tenen un menor valor ecològic, de manera que no 

interrompin cap connexió ecològica d’àmbit supramunicipal, especialment en els àmbits propers al 

riu. 

• Introduir criteris d’ús de vegetació autòctona a les xarxes d’espais lliures urbans i espais verds i 

promoure la recuperació i l’ús de varietats locals en espais agrícoles públics lliures. 

• Utilització en la jardineria d’espais públics i privats d’espècies vegetals adaptades a les condicions 

bioclimàtiques de la zona. 

• Vetllar per la restauració i el condicionament dels espais degradats existents. 

• Fer l’inventari dels hàbitats del lloc abans d’intervenir-hi. 

• En cas que existeixi alguna espècie vegetal d’interès a la zona afectada o als seus voltants es 

procedirà al seu desallotjament amb la finalitat d’evitar possibles danys accidentals com a 

conseqüència del trànsit de la maquinària i la seva posterior plantació en el mateix lloc, si és possible, 

o al seu entorn. 

• Trasllat d’arbres ornamentals i monumentals que puguin ser afectats per les obres. 

• Aconseguir una mínima reducció de les superfícies vegetades i arboritzar el conjunt. 

• Realitzar la recollida selectiva dels residus generats provinents de la vegetació, aprofitar-los i 

reutilitzar-los, generant compost. 

• Respecte a la permeabilitat i connectivitat ecològica, cal evitar la instal�lació d’elements que poden 

alterar la permeabilitat ecològica (tanques, murs...), sempre que la seva instal�lació no estigui 

convenienment justificada. 

• Cal evitar la instal�lació d’elements barrera en aquells casos en que s’afecta a la connectivitat 

ecològica i no s’han previst mesures per mitigar-ne l’impacte de manera adequada. 

• La regulació hauria d’evitar la implantació, en sòl urbanitzable, d’elements i acvtivitats que comportin 

un increment en el risc d’incendi en les zones de risc alt o molt alt d’incendi forestal. 

>> FAUNA 

• No treballar durant hores nocturnes amb la finalitat que els llums i els sorolls de la maquinària no 

molestin a la fauna. 

• Adoptar mesures que minimitzin el soroll que provoquen les màquines durant el dia. 
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• En cas que existeixi alguna espècie d’interès l’ajuntament es posarà en contacte amb el Departament 

de Medi Ambient i Habitatge per tal de que aquest decideixi el procediment a seguir amb la finalitat 

d’evitar possibles danys accidentals com a conseqüència del trànsit de la maquinària. 

>> PAISATGE 

• Establir àmbits de protecció paisatgística on les instal�lacions de radicomunicació i/o les de transport 

d’energia elèctrica resultin incompatibles. Es proposa com a mesura complementària el soterrament 

dels trams de xarxa elèctrica en els nous creixements i en els trams existents dins del nucli urbà, 

sempre que sigui tècnicament possible. 

• S’evitarà la formació de superfícies de contrast amb l’entorn, disminuint l’impacte visual que es pot 

produir entre les superfícies artificialment formades i les existents. 

• En el sòl no urbanitzable, cal evitar la instal�lació d’elements amb elevat impacte paisatgístic o 

preveure mesures per reduir l’impacte visual en el cas que la seva ubicació estigui convenientment 

justificada. 

• Cal garantir l’adequació paisatgística dels nous creixements residencials i també mesures per tal de 

de minimitzar els efectes visuals dels sectors industrials 

>> CONTAMINACIÓ, CONSUM I ENERGIA 

• Previsió d’una ordenança municipal d’estalvi i consum d’aigua. Que promogui l’estalvi dels habitants 

del municipi (campanyes de sensibilització i aplicació de taxa pel consum d’aigua, o tarifació 

proporcional al consum i sense mínims). 

• Exigència d’enllumenat de baix consum en els espais públics. 

• Fomentar en els edificis públics i privats la utilització de sistemes d’eficiència energètica i energies 

renovables: materials i aïllaments, captadors solars i acumuladors per a l’aigua calenta sanitària, 

instal�lacions fotovoltàiques, aprofitament de la llum natural, il�luminació de baix consum en espais 

comunitaris interiors i exteriors... Considerar l’impacte lumínic en les llicències urbanístiques. 

• Dividir el territori en funció de la vulnerabilitat a la contaminació lumínica, d’acord amb el disposa l’art. 

5 de la Llei 16/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 

medi nocturn, i establir en cada cas la regulació adient per assolir els nivells de brillantor fixats per la 

llei.  

• Exigir o, si és el cas, adoptar paviments de materials absorbents per disminuir la contaminació 

acústica. 

• Adequació de la proposta de Mapa de Capacitat Acústica elaborat pel Departament de Medi Ambient 

i Habitatge que determina les zones de sensibilitat acústica del municipi. És una eina útil per a 

l’adopció de mesures correctores un cop realitzades les actuacions d’aquest POUM, per la prevenció 

enfront la futura instal�lació de noves activitats generadores de soroll i per justificar les solucions 

proposades per esmorteir el seu impacte. 
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• Afavorir la reutilització d’aigües residuals o pluvials, sobretot a les noves construccions. Aprofitar 

l’aigua de pluja incorporant sistemes d’emmagatzematge en els edificis per a l’aigua de la pluja 

caiguda. 

• Instal�lar sistemes de control i/o regulació de les sortides d’aigua (fonts, regs…) i sistemes de reg 

eficient en jardins públics (microirrigació i aspersors amb programació). 

• Adaptar el disseny dels sistemes de reg al lloc i realitzar un manteniment òptim dels sistemes. 

• Regar en hores de baixa radiació per minimitzar les pèrdues per evaporació. 

• Establir un manteniment adequat de les zones verdes (sistemes, personal, quantificació…). 

• Limitació de la construcció de piscines per a ús privat. 

• Mantenir en bon estat els abeuradors pel bestiar, netejar i sanejar les fonts i mantenir captacions, 

conduccions i dipòsits en bon estat. 

• Establiment de la diferenciació de xarxes d’aigües netes, de consum directe i d’aigües grises o 

pluvials, per a la neteja dels carrers, el reg i els usos sanitaris 

>> POBLACIÓ 

• Disponibilitat de tota la població als serveis mínims (llum, aigua,...), inclosos entre aquests els 

ambientals, com la recollida selectiva. 

• Els nous habitatges hauran de disposar dels serveis ambientals necessaris per a la gestió de les 

aigües residuals i dels residus domèstics. 

 

>> GESTIÓ DE RESIDUS 

• Promoure la reducció d’ús de materials, l’ús d’aquells que siguin de fàcil reciclatge i tractament.   

• Implantar la recollida selectiva de la matèria orgànica, preferentment a través del sistema de porta a 

porta, així com el seu tractament i/o valorització, en conseqüència amb la comarca. 

• Previsió d’una ordenança municipal per a la gestió dels residus de la construcció.  

• Ordenar les condicions de possible implantació d’activitats extractives, canalitzades cap a indrets 

especialment adequats per la disponibilitat del recurs, l’escassa magnitud de l’impacte generat i les 

possibilitats de restauració o de condicionament d’àrees afectades. 

• Exigència per a l’atorgament de llicències urbanístiques d’activitats extractives de presentació de 

programes de restauració elaborats i tramitats d’acord amb la Llei 12/1981, de 14 de desembre.  

• Sol�licitar la llicència urbanística per als moviments de terra d’acord amb l’art. 179 de la LU.  

>> ACTIVITATS ECONÒMIQUES I AMBIENTALITZACIÓ DELS EDIFICIS 

• Ordenar acuradament les vores dels teixits urbans i els espais periurbans.  
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• Instal�lació de comptadors d’aigua als habitatges, indústries i granges determinant el cost de l'aigua 

en funció del consum i el tipus d'ús. Diagnosi i manteniment de la xarxa d’aigua per evitar pèrdues.  

• Obligatorietat d’adopció en els projectes de noves edificacions, transformacions integrals i canvis 

d’ús, de sistemes estalviadors d’aigua (control de la pressió de l’aigua d’entrada, mecanismes de 

reducció del cabal o de descàrrega en aixetes i aparells sanitaris i de rec; captació, emmagatzematge 

i reutilització d’aigua de pluja i d’aigües de piscines, etc.). Incentivació en els projectes, la reutilització 

d’aigües grises i priorització de l’ús de productes i sistemes amb distintius o certificacions per a 

l’estalvi d’aigua. 

• Regulació de les activitats industrials: límits màxims d’emissions admissibles, controls i revisions de 

les llicències ambientals...  

• Incloure en les normes i ordenances l’exigència als projectes d’establiments turístics, hotelers, de 

lleure, etc. d’implantar la recollida de matèries susceptible de valorització, sempre que aquesta gestió 

sigui conseqüent amb la de la comarca. 

• Respecte a l’activació econòmica de Sant Joan de l’Erm mitjançant l’ampliació de les instal�lacions, 

es recomana l’alternativa d’ubicar nous equipaments mitjançant establiments de turisme rural a partir 

de construccions ja existents en d’altres nuclis més baixos de Sant Joan de l’Erm. 
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8. CONCLUSIONS 

De l’anàlisi dels diferents apartats que componen aquest Informe de Sostenibilitat Ambiental es desprèn 

que, malgrat establir nous sectors urbanitzables residencials i nous sectors industrials, el projecte de Pla 

d’ordenació urbanística municipal del municipi de Montferrer i Castellbò no afecta negativament cap 

element especialment protegit per la legislació vigent, a més d’establir una protecció addicional per als 

elements d’interès ecològic existents al municipi, mitjançant la normativa aplicable al sòl no urbanitzable.  

D’altra banda, els efectes socioambientals negatius de les accions previstes poden quedar compensats 

pels efectes positius, i corregits per les mesures correctores.  

 

 

       

 

 Andreu Gonzàlez       Anna Pou   

                  

Enginyer de Forests. Nº col: 4109    Llicenciada en Geografia 
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1.- ANTECEDENTS I OBJECTE 

 

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Montferrer i Castellbó es va aprovar inicialment 

el dia 31 de juliol de 2010 pel Ple de l'ajuntament i es va posar a informació pública fins el dia 31 

d’octubre de 2009. En data 21 d’octubre de 2010 es va aprovar la modificació de diversos documents 

que integraven la documentació del POUM i es va ampliar el termini d’informació pública fins el dia 14 

de desembre de 2009. Durant aquest període es varen rebre diverses al·legacions per part de veïns i 

particulars, així com els informes d'algun organismes de la Administarció Pública que havien 

d'informar sobre el contingut del planejament urbanístic municipal. 

 

L'Agència Catalana de l'Aigua a emés dos informes tècnics en relació a aquest POUM: el dia 19 de 

febrer d'enguany i un altre el dia 27 de juliol de 2010 (expedient UPDH 2008004519). En aquest 

darrer informe es fa una anàlisi resumida del creixement previst pel POUM i dels principals 

paràmetres que fan referència al vector aigua, en concret, a l'abastament d'aigua potable, el 

sanejament i la inundabilitat. En el desenvolpament de l'informe es dona un seguit de punts que cal 

subsanar del POUM, i de la documentació ambiental annexa, amb la finalitat que pugui ésser informat 

positivament per l'Agència. 

 

Amb la finalitat que el POUM pugui estar informat favorablement per l'Agència Catalana de l'Aigua, el 

promotor de la redacció del POUM ha encomant la redacció d'un document tècnic complementari a la 

documentació per ell lliurada a l'ACA amb objecte de donar acompliment a tots els requeriments fets 

en el seu informe del mes de juliol. 

 

PROMOTOR: Ajuntament de Montferrer i Castellbó 

  Plaça de la Trobada, s/n 

  Montferrer, CP 25.711 

  Telf. 973.351.343;  e-mail: ajuntament@montferrercastellbo.ddl.net 

 

REDACTOR del DOCUMENT: 

Despatx d'enginyeria URBEG, SLP 

Joan Gurrera i Lluch, enginyer de camins, c i p 

Plaça del Carme núm. 12, 3r 2ª; la Seu d’Urgell, CP 25.700 

Telf. 973.360.582;  e-mail: urbeg@urbeg.cat 

 

 

2.- ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE 

 

2.1.- Generalitats 

 

Les fonts d'informació bàsiques per a redactar l'ISA modificat varen ser el Pla Director d'Abastament 

de Montferrer i Castellbó (PDAMiC) i les dades complementàries que es varen obtenir directament de 

l'empresa CASSA, actual empresa que té en concessió la distribució de l'aigua potable al municipi. És 

així que les fonts d'informació varen oblidat tres documents tècnics importants (redactats amb 
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posterioritat al PDAMiC) pel que fa a les dotacions d'aigua potable del municipi: 

 Legalización de tres aprovechamientos de aguas en el municipio de Montferrer i Castellbó (Alt 

Urgell, Lleida); redactat el mes de desembre de 2005 pel mateix que signa la present 

memòria i que tenia per objecte legalitzar davant la Confederación Hidrográfica del Ebro 

(CHE), les fonts que abasteixen el pobles de Guils del Cantó, Albet, Sant Andreu, Santa Creu 

i Tubiàs. (S'anomenarà Doc 1 a aquest document a partir d'ara). 

 Legalización de los aprovechamientos de agua de la red de abastecimiento de los núcleos de 

Montferrer, Bellestar y Aravell. TM Montferrer i Castellbó (Alt Urgell, Lleida); redactat el mes 

de juliol de 2008 pel mateix que signa la present memòria i que tenia per objecte legalitzar 

davant la CHE, les fonts i pous que abasteixen aquests tres pobles, la urbanització Balcó del 

Pirineu i el polígon industrial de Montferrer. (S'anomenarà Doc 2 a aquest document a partir 

d'ara). 

 Aforos de Montferrer; redactat per l'empresa ARFAVIMA. Document tècnic que recull els 

resultats dels aforaments dels tres pous de la zona de la Trobada de Montferrer i dos de 

l'al·luvial del Segre a l'alçada del Balcó del Pirineu, realitzats el mes de febrer de 2008 per a 

poder disposar de dades per al Doc 2. (S'anomenarà Doc 3 a aquest document a partir d'ara). 

 

En l'annex núm. 1 s'inclou un extracte dels documents, la part on es justifiquen les demandes actual i 

les futures a nivell de poble i on es compara amb els cabals de concessión sol·licitats a la CHE. 

 

L'informe de l'ACA del mes de juny d'enguany (veure antecedents), demana justificar el cabal 

disponible d'aigua potable per a la població actual i els creixements planificats en el POUM en les 

poblacions on es preveu desenvolupament de nous sectors urbanístics. Aquests pobles s'ennumeren 

a continuació i s'indica a quin sistema d'abastament pertanyen. 

 Albet (13 nous habitatges). Sistema Vall de Castellbó. 

 Aravell (158 nous habitatges). Sistema Montferrer. 

 Bellestar (33 nous habitatges). Sistema Montferrer. 

 Cassovall (sense creixement en la versió del POUM per a aprovació provisional: no s'analitza, 

doncs, en el present document). 

 Castellbó (35 nous habitatges). Sistema Vall de Castellbó. 

 Guils del Cantó (sense creixement en la versió del POUM per a aprovació provisional: no 

s'analitza, doncs, en el present document). 

 Montferrer (528 nous habitatges, 104.590 m2st industrial més i 3.681 m2st comercial més). 

Sistema Montferrer. 

 Santa Creu (11 habitatges). Sistema Vall de Castellbó. 

 

És a dir, cal analitzar la demanda total d'aigua en l'actualitat, l'increment que suposaria el 

desenvolupament total dels nous creixements i els cabals disponibles de dos sistemes d'abastament 

independents: el de la Vall de Castellbó i el de Montferrer. Tot seguit es tracten per separat.  

 

En la pàgina següent s'adjunta un quadre resum de les dades de la previsió de l'increment necessària 

per a poder abastir els nous creixements ordenats en el POUM per pobles, on s'hi afegeig també els 

consums actuals. Les dades poden extreure's del POUM en la versió per a aprovació provisional i 

dels Doc 1 i Doc 2 referenciats anteriorment. 
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2.2.- El sistema Vall de Castellbó. 

 

Es tracta d'analitzar els recursos hídrics per a abastir la població actual i els creixements previstos en 

el POUM dels pobles d'Albet, Castellbó i Santa Creu.  

 

Primerament es tractarà els pobles d'Albet i de Santa Creu perquè estan inclosos en el document Doc 

1 referenciat en l'anterior apartat. Del poble de Castellbó, només es disposen de les dades del 

PDAMiC. 

 

A.- Albet i Santa Creu. 

 

De l'annex núm. 1 a la present memòria es pot extreure que aquestes dues poblacions s'abasteixen 

del sistema d'abastament en alta alimentat per: "Barranc de Roc Roi", "captació d'Albet", "Barranc de 

Riberals" i "font de Santa Creu". Dels plànols que s'adjunten a l'annex 1, hom podria concloure que 

els sistemes d'abastament d'Albet i de Santa Creu són independents i que caldria estudiar per 

separat, però una vegada executada la conducció d'abastament en alta que intercomunica les 

poblacions de Sant Andreu, Santa Creu, Seix i Albet (aprofitant les obres d'eixamplar i pavimentació 

de la carretera promoguda per REGSA), els sistemes han de considerar-se unificats (vegeu plànol 

núm. 2.1). És més, atesa la nova captació d'aigua a la zona de Sant Joan de l'Erm Vell, el nou dipòsit 

de sant Joan i la conducció que alimenta la nova canonada dita, les dades que tot seguit s'exposaran 

queden superades (en quant a volum i garanties de subministrament) per aquesta nova captació que 

no es tindrà en compte en la justificació de cabals atès que no es disposa encara de la sol·licitud de 

concessió de les aigües d'aquesta font de Sant Joan a la C.H.E. 

 

Atenent-se només al que hom pot extreure de l'esmentat Doc 1, hom pot observar que a la població 

actual (segons certificat emès pel Secretari de l'Ajuntament) i la cabana d'animals (segons certificat 

del Departament A.R i P.), s'hi afegeix la població estacional. Aquest fet respon a que la C.H.E. no 

permet demanar les concessions d'aigua amb un aestimació de la població futura, només accepta 

demanar-la per a les necessitats actuals. Les poblacions de la vall de Castellbó no 'pateixen' la 

problemàtica de les casesde segina residència (són fets molt aÏllats i que es compensen generalment 

amb la població censada que realment viu a les poblacions garns de la ribera del Segre). El turisme i 

població estacional solen alotjar-se en establiments existents i també demanden serveis de 

restauració en els pocs locals existents a la vall. és així que la població 'estacional' correspondria amb 

el creixement futur de la població i, aquesta, sempre és inferior en el POUM que la realment 

demanada en la concessió d'aigua a la C.H.E., amb el que hom pot afirmar que la demanda total 

d'aigua serà igual o inferior a la concedida. Efectivament: 

 
 Població est. Doc 1 Població creixement 

POUM 
Cabal aigua 
necessari 

Cabal d'aigua 
concedit 

Albet 50 34 *** 0,17 l/s 

Santa Creu 40 39 *** 0,51 l/s 

 

Amb el que l'increment de necessitats de cabal per l'increment de demanda del POUM està 

garantida. 
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B.- Castellbó. 

 

La població de Castellbó s'abasteix de dues captacions superficals: "Font de Fermín" (prop de la llera 

del riu d'Albet) i de la captació superficial al riu de Carmeniu. No es tenen dades dels cabals 

d'aquestes captacions, però es pot calcular la capacitat de transport de les canonades existents a 

secció plena: 

 

 Font del Fermín (riu d'Albet) 

 Diàmetre de la canonada: 50 mm de FC (R= 0,021 m) 

 Longitud: 710 ml 

 Desnivell captació - dipòsit: 18 m (J= 0,0254) 

 Cabal a secció plena (Manning amb n= 0,012): 

 Q (l/s) = V · S = ((1/n)·(R/2)2/3·J1/2) · (π·R2) = 0,798 m/s · 1,38·10-3 = 1,10 l/s 

 

 Captació riu de Carmeniu 

 Diàmetre de la canonada: 60 mm de FC (R= 0,026 m) 

 Longitud: 500 ml 

 Desnivell captació - dipòsit: 15 m (J= 0,03) 

 Cabal a secció plena (Manning amb n= 0,012): 

 Q (l/s) = V · S = ((1/n)·(R/2)2/3·J1/2) · (π·R2) = 0,692 m/s · 2,12·10-3 = 1,47 l/s 

 

Atès que a la sortida del dipòsit de Castellbó CASSA (concessionària de la distribució d'aigua 

potable) hi va instal·lar un cabalímtre recentment, no cal fer una estimació del cabal diari necessari en 

l'actualitat. Fins i tot, d'aquesta manera tindrem les pèrdues en la xarxa englobades i, per tant, millor 

cara a determinar el cabal d'aigua que ha d'arribar al dipòsit d'aquesta població. Consultades les 

lectures del comptador esmentat,  resulta que el cabal en el mes de màxim consum (entre les lectures 

de sete,mbre de l'any 2009 i l'agost d'enguany) és de 1.970 m3/mes, és a dir, un promig de 65,66 

m3/dia (0,76 l/s). Atès que aquest cabal és molt inferior a la capacitat de transport de les canonades 

de les dues captacions existents.  

 

La dotació necessària per a abastir els creixements previstos al POUM són de 0,30 l/s (segons 

quadre adjuntat al final de l'apartat 2.1). Sumant el cabal necessari actual al necessari per als 

creixements, resulta un total de: 

 Cabal total actual + cabal POUM = 0,76 + 0,30 l/s = 1,06 l/s  

 

Amb el que resulta que és molt inferior a la suma dels cabals aportats per les dues captacions. És 

més, amb la del riu d'Albet (que és la que no s'aixuga mab tot l'any) ja n'hi hauria prou per a abastir la 

demanada actual i la prevista en el POUM (fins i tot en el cas de desenvoluparse totalment). 

 

En cas que aquests dos abastaments no donessin (en un futur) els cabals d'agua que ara estan 

donant permanentment aquestes captacions, també hi hauria la possibilitat d'abastir la població des 

de la nova captació de Sant Joan de l'Erm, connectant amb la conducció que actuialment porta 

aquesta aigua a Vilamitjana (vegeu plànol núm. 2.1). De moment, l'Ajuntament ni s'ha plantejat 



Documentació complementària:  
ABASTAMENT D’AIGUA a sectors de creixement del POUM de Montferrer i Castellbó (Alt Urgell) 

 

setembre de 2010  9 
 

aquesta opció atès que les captacions actuals garanteixen en tot moment l'abastament a Castellbó. 

 

 

2.3.- El sistema Montferrer. 

 

Es tracta d'analitzar els recursos hídrics per a abastir la població actual i els creixements previstos en 

el POUM dels pobles d'Aravell, Bellestar i Montferrer.  

 

De l'annex núm. 1 a la present memòria es pot extreure que aquestes tres poblacions s'abasteixen 

del "sistema Montferrer". Aquest sistema està ben descrit i actualitzat en el Doc 2 referenciat en 

l'apartat 2.1. En resum, el sistema s'abasteix actualment de dos pous (situats a les escoles de 

Montferrer, veure plànol 2.2) i per la potabilitzadora de Bellestar (alimentada pel canal de rec d'Aravell 

i Bellestar). Complementàriament, hi ha un seguit de fonts que abasteixen directament els dipòsits de 

Bellestar (punt alt del sistema, interconnectat entre les tres poblacions).  

 

De l'annex núm. del Doc 2 (s'adjunta còpia en l'annex núm. 1 a la present memòria) hom pot extreure 

el cabal actual d'aigua potable que necessita el conjunt de les tres poblacions, afegint-hi el Balcó del 

Pirineu, Montferrer Vell i el polígon industrial. Efectivament, del conjunt de les tres popblacións, 

resulta que les necessitats anuals són de: 

Consum domèstic població de fet:   48.233 m3/any 

Consum domèstic població estacional:  56.059 m3/any 

Consum sector serveis:    80.447 m3/any 

Consum ramaderia:    116.928 m3/any 

Consum industrial:     73.000 m3/any 

CONSUM TOTAL demanat a la CHE:  374.667 m3/any (= 17,02 l/s) 

 

Treient el consum de la població estacional (pel fet que ja s'ha comentat que es va demanar la 

concessió a la C.H.E. dient que n'hi havia, quan realment no n'hi ha, i que aquest cabal era el que es 

reservava per a futurs creixements de la població de l'activitat econòmica): 

CONSUM TOTAL demanat a la CHE:  374.667 m3/any 

Consum domèstic població estacional: -56.059 m3/any 

CONSUM TOTAL real actual:  318.608 m3/any (= 10,24 l/s) 

 

Que és un cabal molt superior al que hom pot extreure com a consum realment enregistrat en el 

'sistema Montferrer' segons el PDAMiC que és de 141.765 m3/any. 

 

Del quadre adjuntat al punt 2.1. de la present memòria hom pot extreure la dotació d'aigua necessària 

per als creixements previstos en el POUM, que de manera resumida és: 

Increment de cabal necessari a Aravell: 1,18 l/s 

Increment de cabal necessari a Bellestar: 0,35 l/s 

Increment de cabal necessari a Montferrer: 7,08 l/s 

Increment de cabal necessari TOTAL: 8,61 l/s 

 

És així que, sumant el cabal necessari actual pel conjunt de les tres poblacions i el necessari segons 
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els creixements del POUM en el supòsit que es desenvolupi al 100%: 

CONSUM TOTAL real actual:   10,24 l/s 

Increment de cabal necessari TOTAL:     8,61 l/s 

CABAL NECESSARI actual + POUM: 18,85 l/s 

 

Per tal de analitzar si el cabal total necessari és o no inferior als 'recursos', analitzem, primerament, el 

conjunt de punts d'abastament del 'sistema Montferrer' segons les dades del Doc 2. Tal i com hom pot 

comprovar en l'annex 1 a la present memòria, hom mpot resumir que els cabals que hom pot captar 

són (i que són els que s'estan legalitzant davant la CHE): 

 
 

Nº de captació 
 

Nom de la captació 
Cabal máxim 

instantani 

1 Pou de les Escoles nº 1 (pou vell) 5 l/s 

2 Pou de les Escoles nº 2 (pou nou) 8 l/s 

3 Toma en el canal de riego de Aravell y Bellestar 9,26 l/s  

4 Barranc del Mas 1 l/s 

5 Font de Pujol 1 l/s 

6 Font de Cal Rogé nº 1 0,5 l/s 

7 Font de Cal Rogé nº 2 0,5 l/s 

8 Font de Cal Rogé nº 3 0,5 l/s 

9 Pou Cal Canalets 3 l/s 

 TOTAL 28,76 l/s 

 

És a dir, el total és clarament superior a la demanda màxima futura (actual més previsió màxima de 

creixement prevista al POUM). 

 

Ara bé, i per tal de no deixar cap dubte pel fet que es podria dir que algunes de les fonts de menor 

entitat poden tenir estacionalitats més o menys acusades, anem a veure quines altres fonts 

d'abastament existeixen al 'sistema Montferrer'. 

 

Primerament, l'aforment del tres pous més propers als dipòsits del Balcó del Pirineu (interconnectats 

com s'ha vista amb els de Bellestar) donen un cabal molt superior al demanat en l'anterior quadre de 

cabals. Efectivament, consultant el Doc 3 (s'adjunta en l'annex núm. 1 a la present memòria) diu que 

els aforaments realitzats el mes de febrer de 2008 varen ser: 

 
 Aforament febrer de 

2008 
Cabal máxim 

declarat a la CHE 

Pou canalets 16,66 l/s 5 l/s 

Pou escoles 1 7,14 l/s 8 l/s 

Pou escoles 2 11,16 l/s 3 l/s 

TOTAL 34,96 l/s 16 l/s 

 

Cal pensar que el mes de febrer és un mes desfavorable atès que els pous es recarreguen en part 

per les filtracions de l'aigua del reg dels prats contigus als pous i en aquest mes no es rega. És així 
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que es pot dir que només amb el cabal disponible en els tres pous, es podria abastir tot el 'sistema  

Montferrer'. Això sí, caldria instal.lar una canonada i un equip d'impulsió al "pou Canalets" atès que 

actualment no està en servei. 

 

Per un altre costat, una font d'abastament que ja s'està explotant en l'actualitat és el canal d'Aravell i 

Bellestar. Aquest té una concessió de 800 l/s per a reg agrícola i del camp de golf d'Aravell, però 

realment la seva capacitat està limitada a 450 l/s. Tot i la limitació, el cabal derivable del canal en cas 

de necessitat es pot dir que és ilimitada atenent que no que tot el cabal hagués de provenir d'aquest 

canal, suposaria un 6,39% del cabal real del canal. Bé i més ben dit, l'únic límit és el que imposa 

l'ETAP de tractament de les aigües que provenen del riu Valira, que actualment té una capatitat de 40 

m3/h (és a dir, 11.11 l/s; per tant, superior a la concessió demanada). L'Ajuntament de Montferrer i 

Castellbó està a punt de licitar les obres de la nova ETAP de Bellestar (projecte redactat per CASSA 

el maig de 2010): la seva capacitat serà de 50 m3/h durant 20 hores/dia (és a dir, 11.57 l/s), amb el 

que és un 25 superior al que es va demanar en concessió a la CHE i suposa, doncs, una reserva 

addicional d'aigua en cas necessari. 

 

Per últim, cal donar una dada complementària: el Rec dels quatre pobles té una concessió de 30 l/s 

per a l'abastament d'aigua potable als municipis de Valls de Valira, la Seu d'Urgell, Montferrer i 

Castellbó i Ribera d'Urgellet. De moment, cap d'ells fa ús d'aquesta concessió atès que caldria 

construir una potabilitzadora en ser aigües provinents del riu Valira. 
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3.- CONCLUSIÓ 

 

Amb el contingut de la present memòria, els annexes i els plànols que l’acompanyen, es consideren 

suficientment justificades i emenades les omissions o errors que l'Agència Catalana de l'Aigua 

relaciona en el seu informe de 27 de juliol de 2010 sobre el contingut del POUM de Montferrer i 

Castellbó. És així que es sotmet a la seva consideració per a la seva aprovació, si s’escau. 

 

 

El tècnic autor: 

 

  

 

 

Signat, Joan Gurrera i Lluch 
Enginyer de camins, c i p 
URBEG, SLP 

 

La Seu d'Urgell, 14 de setembre de 2010 

 



 



Documentació complementària:  
ABASTAMENT D’AIGUA a sectors de creixement del POUM de Montferrer i Castellbó (Alt Urgell) 

 

setembre de 2010  13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 1.-  

 

JUSTIFICACIÓ DELS CABALS D'AIGUA POTABLE ACTUALS I NECESSARIS 
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Índex de l'annex 1:  

Justificació dels cabals d'aigua potable actuals i necessaris 

 

 

 

1.- Doc 1: Legalización de tres aprovechamientos de aguas en el municipio de Montferrer i 

Castellbó (Alt Urgell, Lleida): capítols 6 i 7 (justificació dels cabals necessaris i fonts 

d'abastament del sistema Vall de Castellbó) 

 

2.- Darrer escrit rebut per l'Ajuntament de Montferrer i Castellbó de la C.H.E. en referència a la 

legalització de les fonts del sistema Vall de Castellbó. 

 

3.- Doc 2: Legalización de los aprovechamientos de agua de la red de abastecimiento de los 

núcleos de Montferrer, Bellestar y Aravell. TM Montferrer i Castellbó (Alt Urgell, 

Lleida): annex 2 (càlcul dels cabals del sistema Montferrer) 

 

4.- Darrer escrit rebut per l'Ajuntament de Montferrer i Castellbó de la C.H.E. en referència a la 

legalització dels pous del sistema Montferrer. 

 

5.- Doc 3: Aforos de Montferrer; redactat per l'empresa ARFAVIMA (aforament dels 5 pous del 

sistema Montferrer). 
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1.- Doc 1: Legalización de tres aprovechamientos de aguas en el municipio de Montferrer 

i Castellbó (Alt Urgell, Lleida): capítols 6 i 7 (justificació dels cabals necessaris 

i fonts d'abastament del sistema Vall de Castellbó) 
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6.- JUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAUDAL. 

 

Según determina el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro (PHCE), las dotaciones máximas 

admisibles de abastecimiento urbano, referidas en su punto de captación son: 

 

1.- Población permanente (horizonte año 2012) de menos de 10.000 habitantes: 

  Actividad industrial comercial alta  280 l/habxdía. 

Actividad industrial comercial media 250 l/habxdía. 

Actividad industrial comercial baja  220 l/habxdía. 

 

2.- Población estacional:  

Cámping  120 l/plazaxdía. 

  Hotel   240 l/plazaxdía. 

 Apartamento  150 l/plazaxdía. 

 Chalé   350 l/plazaxdía. 

 

 

Las dotaciones máximas establecidas para actividades ganaderas son: 

Ganado bovino engorde para carne 31,5 – 49,5 l/día (valor medio 42 l/día). 

 Ganado ovino o caprino de menos de 40 kg 1,5 – 2,5 l/día (valor medio 2 l/día). 

 

Las dotaciones adoptadas en este estudio para calcular las necesidades de caudal de agua son 

las siguientes: 

 

1.- Dotación para usos domésticos: si bien la actividad industrial en los tres núcleos es baja, 

se ha adoptado una dotación genérica media de 250 l/habxdía, tanto para la población 

permanente como para la población estacional. Prácticamente, la totalidad de las 

viviendas son unifamiliares y el consumo es algo superior a los 220 l/habxdía, aunque 

no se llegan a alcanzar los 350 l/habxdía que se estiman para chalé. 

 

2.- Dotaciones para consumos de ganadería: las dos tipologías de ganado son bovino de carne 

y ovino. Para el ganado bovino de engorde para carne se ha considerado una dotación 

de 40 l/cabezaxdía. Para el ganado ovino se ha considerado una dotación de 2 

l/cabezaxdía. 

 

 

6.1.- Núcleo de Guils del Cantó. 

 

Tal y como certifica el ayuntamiento de Montferrer i Castellbó, la población fija de Guils del 

Cantó es de 27 habitantes, y la población estacional se estima en unos 200 habitantes. 
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En los meses de verano y días festivos, es cuando se alcanza la población punta, así se 

considera que el número de días punta anuales son: 

 

 Meses de julio y agosto:   62 días 

 Otros días festivos (Navidad, Pascua): 21 días 

 Fines de semana:    30 días 

 

 TOTAL:     113 días    

 

La ganadería está constituida por un total de 100 cabezas de ganado bovino de carne y 500 

cabezas de ganado ovino, los cuales pueden abastecerse de la red muncipal. 

 

Como la red de abastecimiento no dispone de ningún control de caudal, para el cálculo de las 

necesidades de caudal se han estimado las siguientes dotaciones: 

 Dotación para consumo doméstico:  250 l/habxdía 

 Dotación para ganado bovino de carne: 40 l/cabezaxdía 

 Dotación para ganado ovino:   2 l/cabezaxdía   

 

 Consumo doméstico:   

27 habitantes x 252 días/año x 250 l/habxdia = 1.701 m3/año 

200 habitantes x 113 días/año x 250 l/habxdia = 5.650 m3/año 

 

 TOTAL         7.351 m3/año 

 

 Consumo ganadería:   

100 cabezas bovino x 365 días/año x 40 l/cabxdia = 1.460 m3/año 

500 cabezas ovino x 365 días/año x 2 l/cabxdia = 365 m3/año 

 

 TOTAL        1.825 m3/año 

 

 Caudal necesario en el mes de máximo consumo:   

200 habitantes x 31 días/mes x 250 l/habxdia = 1.550 m3/mes 

100 cabezas bovino x 31 días/mes x 40 l/cabxdia = 124 m3/mes 

500 cabezas ovino x 31 días/mes x 2 l/cabxdia = 31 m3/mes 

 

 TOTAL      1.705 m3/mes  0,64 l/s 
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NECESIDADES DE AGUA NUEVA CAPTACIÓN DE GUILS  

  

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO 1,28 l/s 

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE (Mes de máximo consumo) 0,64 l/s 

VOLUMEN TOTAL ANUAL 9.176 m3/año 

 

No se ha realizado ningún aforo de la captación, pero el caudal que aporta es muy superior a 

las necesidades de la población. 

 

 

6.2.- Núcleos de Sant Andreu, Turbiàs y Santa Creu. 

 

Tal y como certifica el ayuntamiento de Montferrer i Castellbó, la población fija de Sant 

Andreu es de 18 habitantes y la población estacional se estima en unos 50 habitantes. En la 

Turbiàs la población fija es de 6 habitantes y la población estacional se estima en unos 40 

habitantes. En Santa Creu la población fija es de 23 habitantes y la población estacional se 

estima en unos 40 habitantes. 

 

En los meses de verano y días festivos, es cuando se alcanza la población punta, así se 

considera que el número de días punta anuales son: 

 

 Meses de julio y agosto:   62 días 

 Otros días festivos (Navidad, Pascua): 21 días 

 Fines de semana:    30 días 

 

 TOTAL:     113 días    

 

La ganadería está constituida por un total de 15 cabezas de ganado bovino de carne en el 

núcleo de Sant Andreu , 50  cabezas de ganado bovino de carne en el núcleo de Turbiàs y 200 

cabezas de ganado bovino de carne y 500 cabezas de ganado ovino en el núcleo de Santa 

Creu. Todas ellas pueden abastecerse de la red municipal.  

 

Como la red de abastecimiento no dispone de ningún control de caudal, para el cálculo de las 

necesidades de caudal se han estimado las siguientes dotaciones: 

 

 Dotación para consumo doméstico:  250 l/habxdía 

 Dotación para ganado bovino de carne: 40 l/cabezaxdía 

 Dotación para ganano ovino:   2 l/cabezaxdía 

 

 Consumo doméstico:   
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47 habitantes x 252 días/año x 250 l/habxdia = 2.961 m3/año 

130 habitantes x 113 días/año x 250 l/habxdia = 3.673 m3/año 

 

 TOTAL         6.634 m3/año 

 

 Consumo ganadería:   

265 cabezas bovino x 365 días/año x 40 l/cabxdia = 3.869 m3/año 

500 cabezas ovino x 365 días/año x 2 l/cabxdia =   365 m3/año 

 

 TOTAL        4.234 m3/año 

 

 Caudal necesario en el mes de máximo consumo:   

130 habitantes x 31 días/mes x 250 l/habxdia = 1.008 m3/mes 

265 cabezas bovino x 31 días/mes x 40 l/cabxdia =    329 m3/mes 

500 cabezas ovino x 31 días/mes x 2 l/cabxdia =      31 m3/mes 

 

 TOTAL      1.368 m3/mes  0,51 l/s 

 

 

NECESIDADES DE AGUA NUEVA CAPTACIÓN PARA 

SANT ANDREU, TURBIÀS Y SANTA CREU 

 

  

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO 1 l/s 

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE (Mes de máximo consumo) 0,51 l/s 

VOLUMEN TOTAL ANUAL 10.868 m3/año 

 

No se ha realizado ningún aforo de la captación, pero el caudal que aporta es muy superior a 

las necesidades de la población. 

 

 

6.3.- Núcleo de Albet. 

 

Tal y como certifica el ayuntamiento de Montferrer i Castellbó, la población fija de Albet es 

de 22 habitantes, y la población estacional se estima en unos 50 habitantes. 

 

En los meses de verano y días festivos, es cuando se alcanza la población punta, así se 

considera que el número de días punta anuales son: 

 

 Meses de julio y agosto:   62 días 

 Otros días festivos (Navidad, Pascua): 21 días 

 Fines de semana:    30 días 
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 TOTAL:     113 días    

 

La ganadería está constituida por un total de 50 cabezas de ganado bovino de carne, las cuales 

pueden abastecerse de la red muncipal. 

 

Como la red de abastecimiento no dispone de ningún control de caudal, para el cálculo de las 

necesidades de caudal se han estimado las siguientes dotaciones: 

 Dotación para consumo doméstico:  250 l/habxdía 

 Dotación para ganado bovino de carne: 40 l/cabezaxdía 

 

 Consumo doméstico:   

22 habitantes x 252 días/año x 250 l/habxdia = 1.386 m3/año 

50 habitantes x 113 días/año x 250 l/habxdia = 1.413 m3/año 

 

 TOTAL         2.799 m3/año 

 

 Consumo ganadería:   

50 cabezas bovino x 365 días/año x 40 l/cabxdia = 730 m3/año 

 

 TOTAL        730 m3/año 

 

 Caudal necesario en el mes de máximo consumo:   

50 habitantes x 31 días/mes x 250 l/habxdia  = 388 m3/mes 

50 cabezas bovino x 31 días/mes x 40 l/cabxdia = 62 m3/mes 

 

 TOTAL      450 m3/mes  0,17 l/s 

 

 

NECESIDADES DE AGUA NUEVA CAPTACIÓN DE ALBET  

  

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO 0,34 l/s 

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE (Mes de máximo consumo) 0,17 l/s 

VOLUMEN TOTAL ANUAL 3.529 m3/año 

 

No se ha realizado ningún aforo de la captación, pero el caudal que aporta es muy superior a 

las necesidades de la población. 
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7.- IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS DONDE SE SITUAN LOS    
APROVECHAMIENTOS. 

 

7.1.- Núcleo de Guils del Cantó. 

 

FUENTE DE ROCAMORA o COMA DEL RIBAL: 

- Coordenadas:  UTM: X=356.911; Y=4.693.842 y Z= 1.910. 

- Referencia cadastral: Municipio de Montferrer i Castellbó, Polígono 6, parcela 66a 

(plano 5, hoja 2 de 4).  

- Según la cédula de propiedad del catastro de rústica esta finca es propiedad de la 

Generalitat de Catalunya. (Ver Anejo 2). 

 

Comentario: tal y como se ha explicado en el apartado de antecedentes, está pendiente la 

autorización definitiva por parte del Parque Natural de l’Alt Pirineu del Departament de 

Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Cuando el Ayuntamiento de 

Montferrer i Castellbó obtenga esta documentación será remitida a la Confederación 

Hidrográfica del Ebro. 

 

7.2.- Núcleos de Sant Andreu, Turbiàs y Santa Creu. 

 

BARRANCO DE RIGUERALS: 

- Coordenadas:  UTM: X=359.951; Y=4.694.615 y Z= 1.440. 

- Referencia cadastral: Municipio de Montferrer i Castellbó, Polígono 18, parcela 540 

(plano 5, hoja 3 de 4).  

- Según la cédula de propiedad del catastro de rústica esta finca es propiedad del 

Ayuntamiento de la Villa y Valle de Castellbó. (Ver Anejo 2). 

 

7.3.- Núcleo de Albet. 

 

BARRANCO DE ROC ROI: 

- Coordenadas:  UTM: X=362.180; Y=4.698.275 y Z= 1.285. 

- Referencia cadastral: Municipio de Montferrer i Castellbó, Polígono 20, parcela 154 

(plano 5, hoja 4 de 4).  

- Según la cédula de propiedad del catastro de rústica esta finca es propiedad del 

Ayuntamiento de la Villa y Valle de Castellbó. (Ver Anejo 2). 
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2.- Darrer escrit rebut per l'Ajuntament de Montferrer i Castellbó de la C.H.E. en 

referència a la legalització de les fonts del sistema Vall de Castellbó. 
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3.- Doc 2: Legalización de los aprovechamientos de agua de la red de abastecimiento de 

los núcleos de Montferrer, Bellestar y Aravell. TM Montferrer i Castellbó (Alt 

Urgell, Lleida): annex 2 (càlcul dels cabals del sistema Montferrer) 
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1.- DOTACIONES 
 
Según determina el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro (PHCE), las dotaciones máximas 

admisibles de abastecimiento urbano, referidas en su punto de captación son: 

 
1.- Población permanente (horizonte año 2012) de menos de 10.000 habitantes: 
  
  Actividad industrial comercial alta  280 l/habxdía. 

Actividad industrial comercial media 250 l/habxdía. 
Actividad industrial comercial baja  220 l/habxdía. 
 

2.- Población estacional:  
 
Cámping  120 l/plazaxdía. 

  Hotel   240 l/plazaxdía. 
 Apartamento  150 l/plazaxdía. 
 Chalé   350 l/plazaxdía. 

 
Las dotaciones máximas establecidas para actividades ganaderas son: 

 
Ganado bovino (en producción láctea) 89,0 - 120,0 (valor medio 104,5 l/día) 
Ganado bovino engorde para carne  31,5 – 49,5 l/día (valor medio 42 l/día). 
Ganado porcino     valor medio 20 l/día 

 Ganado ovino o caprino de menos de 40 kg 1,5 – 2,5 l/día (valor medio 2 l/día). 
 Aves       valor medio 1 l/día 

 
Existe un polígono industrial de 10 Ha que, como se ha explicado en la memoria, también se 
abastece de la red de agua de Montferrer.  
 
Las dotaciones adoptadas en este estudio para calcular las necesidades de caudal de agua son 
las siguientes: 
 
1.- Dotación para usos domésticos: al ser la población inferior a 10.000 habitantes y la  
 actividad industrial comercial baja, se adopta una dotación de 220 l/habxdía, tanto 
para  
 la población permanente como para la población estacional.  
 
2.- Dotaciones para consumos de ganadería: las tres tipologías de ganado son bovino  
 (leche y carne), porcino y ovino. Las dotaciones consideradas son los valores medios  
 indicados más arriba. 
 
3.- Dotación para càmping: se adopta la indicada de 120 l/plazaxdía 
 
4.- Dotación para las residencias de turismo rural y para los hoteles: se considera de 240  
 l/plazaxdía. 
 
5.- Dotación para restaurantes: se ha considerado una dotación de 570 l/mesaxdía 
 (Abastecimiento y distribución de agua de Aurelio Fernández Muñoz – Servicio de 
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 Publicaciones de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid) 
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6.- Dotación para residencias-escuelas: 285 l/plazaxdía (Abastecimiento y distribución de 
 agua de Aurelio Fernández Muñoz – Servicio de  Publicaciones de la Escuela de 
 Ingenieros de Caminos de Madrid). 
 
7.- Dotación para consumo industrial se estima en 20 m3/Ha. 
 
 
 
2.- DATOS DE POBLACIÓN, SERVICIOS Y GANADERÍA 
 
2.1.- Población permanente y población estacional 
 
A continuación se adjuntan los datos de población facilitados por el Ayuntamiento de 
Montferrer y Castellbó, correspondientes a la población censada y a la población punta..  
 

 
Localidad 

 
Población censada  

(habitantes) 
 

 
Población estacional 

(habitantes) 

 
Población punta 

(habitantes) 

 Fija  Estacional Punta 
ARAVELL 153 575 728 

BELLESTAR 159 450 609 
BALCÓ DEL PIRINEU* 269 760 1029 

MONTFERRER 289 470 759 
TOTAL 870 2255 3125 

 
 
 
2.2.- Sector servicios: càmping, turismo rural, hoteles, restaurantes, escuela-residencia 
 
 

 
Localidad 

 

 
Actividad 

 
Plazas 

Montferrer Camping 500 
Montferrer Hotel 100 
Montferrer Restaurantes 520 

Aravell Hotel y Residencias de 
Turismo Rural 

100 

Aravell Restaurantes 160 
Bellestar Residencia de turismo rural 50 
Bellestar Residencia escuela de 

Capacitación Agraria 
100 

Bellestar Restaurantes 110 
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Actividad 

 

 
Plazas 

Càmping 500 
Residencias Turismo Rural  100 

Hoteles 150 
Restaurantes 790 (250 mesas) 

Residencia escuela de Capacitación Agraria 100 
 
 
2.3.- Ganadería 
 

 
Localidad 

 
Bovino leche 

(cabezas) 

 
Bovino carne

(cabezas) 

 
Porcino  

(cabezas) 

 
Ovino 

(cabezas) 

 
Aves 

(picos) 
ARAVELL 600     

BELLESTAR 700 300 2000 1100 67.000 
MONTFERRER 600     

TOTAL 1900 300 2000 1100 67000 
 
 
 
3.- CÁLCULO DEL CAUDAL NECESARIO 
 
3.1.- Consumo doméstico 

 
En los meses de verano y días festivos, es cuando se alcanza la población punta, así se 
considera que el número de días punta anuales son: 
 
 Meses de julio y agosto:   62 días 
 Otros días festivos (Navidad, Pascua): 21 días 
 Fines de semana:    30 días 
 

 TOTAL:     113 días  
 
870 habitantes x 252 días/año x 220 l/habxdia = 48.233 m3/año 
2255 habitantes x 113 días/año x 220 l/habxdia = 56.059 m3/año 

  
TOTAL           104.292 m3/año 

 
 
3.2.- Consumo sector servicios   

 
Càmping: consideraremos que se ocupa durante tres meses al año, desde mediados de  
junio hasta mediados de septiembre (90 días/año): 
 
 500 plazas x 90 días x 120 l/habxdía   =  5.400 m3/año 
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Casas de turismo rural: consideramos que su ocupación es como la de la población 

 estacional (113 días/año): 
 
100 plazas x 113 días x 240 l/habxdía   = 2.712 m3/año 
 
Hoteles: consideramos ocupación durante todo el año: 
 
150 plazas x 365 días x 240 l/habxdía   = 13.140 m3/año 
 
Restaurantes: consideramos ocupación durante todo el año: 
 
250 mesas x 365 días x 570 l/mesaxdía  = 52.013 m3/año 
 
Escuela-residencia de Capacitación Agraria: consideramos ocupación según 

calendario  escolar (meses de septiembre a junio, exluyendo festivos) 
 
100 plazas x 252 días x 285 l/plazaxdía  = 7.182 m3/año 
 
TOTAL           80.447 m3/año 

 
 
 
3.3.- Consumo ganadería   

 
1900 cabezas bovino leche  x 365 días/año x 104,5 l/cabxdía = 72.471 m3/año 
300 cabezas bovino carne  x 365 días/año x 42 l/cabxdía  =  4.599 m3/año 
2000 cabezas porcino x 365 días/año x 20 l/cabxdía  = 14.600 m3/año 
1100 cabezas ovino x 365 días/año x 2 l/cabxdia   =     803 m3/año  
67000 picos x 365 días/año x 1 l/picoxdia    = 24.455 m3/año  

  
TOTAL                                 116.928 m3/año 

 
 
3.4.- Consumo industrial  

 
10 Ha x 365 días x 20 m3/Haxdía  =  73.000 m3/año 

  
 TOTAL                                 73.000 m3/año 

 
 

TOTAL ANUAL = 104.292 + 80.447 + 116.928+73.000  = 374.667 m3/año 
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3.5.- Cálculo de caudal en el mes de máximo consumo 
 

3125 habitantes x 31 días/mes x 220 l/habxdía  = 21.313 m3/mes 
500 plazas cámping x 31 días/mes x 120 l/habxdía   =  1.860 m3/mes 
100 plazas turismo rural x 31 días/mes x 240 l/habxdía  =     744 m3/mes 
150 plazas hoteleras x 31 días/mes x 240 l/habxdía   = 1.116 m3/mes 
250 mesas x 31 días x 570 l/mesaxdía   = 4.418 m3/mes 
 
1900 cabezas bovino lechex 31 días/mes x 104,5 l/cabxdía =   6.155 m3/mes 
300 cabezas bovino carne x 31 días/mes x  42 l/cabxdía =      391 m3/mes 
2000 porcino x 31 días/mes x 20 l/cabxdía   =   1.240 m3/mes 
1100 cabezas ovino x 31 días/mes x 2 l/cabxdia  =       68 m3/mes 
67000 picos x 31 días/mes x 1 l/cabxdia   =    2.077 m3/mes 
 
10 Ha x 31 días/mes x 20 m3/Haxdía    =    6.200 m3/mes 

 
 TOTAL      45.582 m3/mes  17,02 l/s 
 
 
3.6.- Tabla resumen de las necesidades de caudal 
 

NECESIDADES DE AGUA CONSUMO HUMANO,  GANADERO 
Y INDUSTRIAL 

 

  
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO 22,26 l/s 
CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE (Mes de máximo consumo) 17,02 l/s 
VOLUMEN TOTAL ANUAL 374.667 m3/año 
 
 
4.- REPARTO DE CAUDALES DE LAS CAPTACIONES 
 
Tal y como se expone en la memoria del presente estudio, las captaciones actuales són ocho 
más una novena que se pretende conectar a la red de abastecimiento. Los caudades aportados 
por las captaciones nº 4, 5, 6, 7 y 8 correspondientes al barranc del Mas, font de Pujol, font de 
Cal Roger nº1, font de Cal Roger nº2 i font de Cal Roger nº3, son muy variables y dependen 
directamente del régimen de lluvias. Así en un año con poca precipitación la red de 
abastecimiento prácticamente no puede contar con estos aportes y depende única y 
exclusivamente de los caudales aportados por los pozos y por la toma del canal de riego de 
Aravell y Bellestar. No obstante, resulta interesante poder registrar estas captaciones, puesto 
que todas ellas son conducidas por gravedad hasta los depósitos reguladores reduciendo de 
este modo gastos energéticos derivados de las impulsiones. 
 
Por otra parte la captación con mayor garantía de caudal corresponde a la nº 3 (toma del canal 
de riego de Aravell y Bellestar), siendo necesario derivar unos 800 m3/dia (9,26 l/s). Como ya 
se ha comentado el agua del canal procede del río Valira, por lo cual es imprescindible un 
tratamiento previo (decantación y filtración) en una ETAP (actualmente en proceso de 
mejora). 
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Los pozos de les Escoles, captaciones nº 1 y nº 2, son en la actualidad los otros aportes más 
fiables de la red de abastecimiento, aunque en los últimos años su recarga se ha visto algo 
mermada debido a la sustitución del sistema de riego (antes por inundación y ahora por 
aspersión). 
 
Una nueva captación que interesa conectar a la red es el Pou de Cal Canalets (captación nº 9), 
relativamente cercano a los pozos de les Escoles y con capacidad para aportar un caudal 
fiable, vistos los resultados del aforo realizado recientemente. Se pretende disponer de esta 
captación como reserva por si los pozos de les Escoles, vieran reducido su caudal y también 
en vistas del inminente crecimiento que se prevé en la zona y que quedará reflejado en el Plan 
de Ordenación Urbanística Municipal, actualmente en fase de redacción. 
 
Así la distribución de caudales según las captaciones es la siguiente: 
 
 

 
Nº de captación 

 
Nombre de la captación 

Caudal máximo 
instantáneo 

1 Pou de les Escoles nº 1 (pou vell) 5 l/s 
2 Pou de les Escoles nº 2 (pou nou) 8 l/s 
3 Toma en el canal de riego de Aravell y Bellestar 9,26 l/s  
4 Barranc del Mas 1 l/s 
5 Font de Pujol 1 l/s 
6 Font de Cal Rogé nº 1 0,5 l/s 
7 Font de Cal Rogé nº 2 0,5 l/s 
8 Font de Cal Rogé nº 3 0,5 l/s 
9 Pou Cal Canalets 3 l/s 
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4.- Darrer escrit rebut per l'Ajuntament de Montferrer i Castellbó de la C.H.E. en 

referència a la legalització dels pous del sistema Montferrer. 
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5.- Doc 3: Aforos de Montferrer; redactat per l'empresa ARFAVIMA (aforament dels 5 

pous del sistema Montferrer). 



ARFAVIMA S.L.
B22230429

C/ Vinacorba, 4
22550 Tamarite de Litera

Huesca
 Tel/Fax: 974421440/974421131

15 m3/h 30 m3/h 45 m3/h
109 mca 91 mca 66 mca

11 20
11 30
11 45
12 00
12 15
12 30
12 45
13 00
14 00
14 15
14 30
14 45
15 00
15 30
16 00
16 30
17 00
17 30
18 00
18 30
19 00
19 30
20 00
20 30
21 00
22 00 60,000 19,44

60,000 19,44
60,000 19,44

60,000 19,44
60,000 19,44

60,000 19,44
60,000 19,44

60,000 19,44
60,000 19,44

60,000 19,42
60,000 19,43

60,000 19,4
60,000 19,41

60,000 19,34
60,000 19,37

60,000 19,32
60,000 19,33

60,000 19,2
60,000 19,25

51,423 18,61
60,000 18,9

45,000 18,37
45,000 18,57

25,714 18,1
36,000 18,3

HORA (h:min) CAUDAL (m3/h) NIVEL (m)
27,714 18,05

Contador tipo Woltman 2'
Grupo eléctrógeno 35 kVAs

LECTURAS POZO 1

Nivel estático 17,6 m
Hora inicio 21/02/2008 11:00 h

Recuperación

SUMINISTRO ELÉCTRICO

27,5 m
300 mm
Marelli modelo SMX6 48/10

Tubo galvanizado con brida de 3'
CONTROL DE CAUDAL

Hora final 21/02/2008 22:00 h
19,5 mca - 18,05 mca 2 m 55 s

BOMBA A UTILIZAR

TUBO DE IMPULSIÓN

INFORME AFORO POZO NÚMERO 1: POU CAL CANALETS

PROFUNDIDAD DEL POZO
DIÁMETRO DEL POZO
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ARFAVIMA S.L.
B22230429

C/ Vinacorba, 4
22550 Tamarite de Litera

Huesca
 Tel/Fax: 974421440/974421131

11,3333333 18,05
11,5 18,1

11,75 18,3
12 18,37

12,25 18,57
12,5 18,61

12,75 18,9
13 19,2
14 19,25

14,25 19,32
14,5 19,33

14,75 19,34
15 19,37

15,5 19,4
16 19,41

16,5 19,42
17 19,43

17,5 19,44
18 19,44

18,5 19,44
19 19,44

19,5 19,44
20 19,44

20,5 19,44
21 19,44
22 19,44

LECTURAS POZO 1

17,8

18

18,2

18,4

18,6

18,8

19

19,2

19,4

19,6

11 13 15 17 19 21

hora

ni
ve

l
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ARFAVIMA S.L.
B22230429

C/ Vinacorba, 4
22550 Tamarite de Litera

Huesca
 Tel/Fax: 974421440/974421131

15 m3/h 30 m3/h 45 m3/h
109 mca 91 mca 66 mca

10 45
11 00
11 15
11 30
11 45
12 00
12 15
12 30
12 45
13 00
13 30
14 00
14 30
15 00
15 30
16 00
16 30
17 00
17 30
18 00
19 00
20 00
21 00
22 00
22 30

Recuperación 6,75 mca - 4,12 mca 12 min

BOMBA A UTILIZAR

TUBO DE IMPULSIÓN

INFORME AFORO POZO NÚMERO 2: POU SEGRE 1

PROFUNDIDAD DEL POZO
DIÁMETRO DEL POZO

10,5
300 mm
Marelli modelo SMX6 48/10

Tubo galvanizado con brida de 3'

LECTURAS POZO 2

Nivel estático 2,87 m
Hora inicio 22/02/2008 10:30 h

Recuperación

Hora final 22/02/2008 22:30 h

4,12 mca - 2,87 mca 14 min

Contador tipo Woltman 2'
Grupo eléctrógeno 35 kVAsSUMINISTRO ELÉCTRICO

CONTROL DE CAUDAL

HORA (h:min) CAUDAL (m3/h) NIVEL (m)
1,874 4,12
1,874 4,06
1,874 4,09
1,874 4,12
1,874 6,55
3,600 6,62
3,600 6,6
3,600 6,6
3,600 6,64
3,600 6,66
3,600 6,68
3,600 6,7
3,600 6,72
3,600 6,75
3,600 6,75
3,600 6,75
3,600 6,75
3,600 6,75
3,600 6,75
3,600 6,75
3,600 6,75
3,600 6,75
3,600 6,75
3,600 6,75
3,600 6,75
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Huesca
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10,75 4,12
11 4,06

11,25 4,09
11,5 4,12

11,75 6,55
12 6,62

12,25 6,6
12,5 6,6

12,75 6,64
13 6,66

13,5 6,68
14 6,7

14,5 6,72
15 6,75

15,5 6,75
16 6,75

16,5 6,75
17 6,75

17,5 6,75
18 6,75
19 6,75
20 6,75
21 6,75
22 6,75

22,5 6,75
0 0

LECTURAS POZO 2

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

11 13 15 17 19 21

hora

ni
ve

l
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ARFAVIMA S.L.
B22230429

C/ Vinacorba, 4
22550 Tamarite de Litera

Huesca
 Tel/Fax: 974421440/974421131

15 m3/h 30 m3/h 45 m3/h
109 mca 91 mca 66 mca

10 10
10 15
10 30
10 45
11 00
11 15
11 30
12 00
12 30
13 00
13 30
14 00
14 30
15 00
15 30
16 00
16 30
17 00
17 30
18 00
18 30
19 00
19 30
20 00
20 30
21 00
21 30
22 30

7,200 8,25
7,200 8,25
7,200 8,25

7,200 8,25
7,200 8,25

7,200 8,25
7,200 8,25

7,200 8,25
7,200 8,25

7,200 8,25
7,200 8,25

7,200 8,25
7,200 8,25

7,200 8,25
7,200 8,25

7,759 8,25
7,200 8,25

7,759 8,25
7,759 8,25

7,759 8,25
7,759 8,25

7,000 8,18
7,570 8,24

6,000 8,1
6,500 8,14

5,000 7,25
5,500 7,9

CAUDAL (m3/h) NIVEL (m)
5,000 7,15

SUMINISTRO ELÉCTRICO
CONTROL DE CAUDAL

HORA (h:min)
LECTURAS POZO 3

Nivel estático 3,38 mca
Hora inicio 25/02/2008 10:00 h
Hora final 25/02/2008 22:00 h

INFORME AFORO POZO NÚMERO 3: POU SEGRE 2

PROFUNDIDAD DEL POZO
DIÁMETRO DEL POZO

10,6
300 mm

Recuperación 8,25 - 3,38 mca 10 min 42 s

BOMBA A UTILIZAR

TUBO DE IMPULSIÓN

Marelli modelo SMX6 48/10

Tubo galvanizado con brida de 3'
Contador tipo Woltman 2'
Grupo eléctrógeno 35 kVAs
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ARFAVIMA S.L.
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C/ Vinacorba, 4
22550 Tamarite de Litera

Huesca
 Tel/Fax: 974421440/974421131

10,1666667 7,15
10,25 7,25
10,5 7,9

10,75 8,1
11 8,14

11,25 8,18
11,5 8,24

12 8,25
12,5 8,25

13 8,25
13,5 8,25

14 8,25
14,5 8,25

15 8,25
15,5 8,25

16 8,25
16,5 8,25

17 8,25
17,5 8,25

18 8,25
18,5 8,25

19 8,25
19,5 8,25

20 8,25
20,5 8,25

21 8,25
21,5 8,25
22,5 8,25

0 0
0 0

LECTURAS POZO 3

7,1

7,3

7,5

7,7

7,9

8,1

8,3

10 12 14 16 18 20 22

hora

ni
ve

l
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ARFAVIMA S.L.
B22230429

C/ Vinacorba, 4
22550 Tamarite de Litera

Huesca
 Tel/Fax: 974421440/974421131

9 00
9 15
9 30

10 00
10 30
11 00
11 30
12 00
12 30
13 00

Contador tipo Woltman 2'
Suministro red

NOTA: ESTIMACIÓN REALIZADA UTILIZANDO EL BOMBEO INSTALADO PARA 
EVITAR LA PARADA Y/O EL SUMINISTRO DE AGUA AL MUNICIPIO

BOMBA A UTILIZAR

TUBO DE IMPULSIÓN

-

-

INFORME AFORO POZO NÚMERO 4: POU ESCOLES 2

PROFUNDIDAD DEL POZO
DIÁMETRO DEL POZO

34
-

Hora final 27/02/2008 13:00 h
Recuperación 27,97 mca - 24,73 mca 2 min 30 s

SUMINISTRO ELÉCTRICO
CONTROL DE CAUDAL

HORA (h:min)
LECTURAS POZO 4

Nivel estático 24,75 m
Hora inicio 27/02/2008 9:00 h

CAUDAL (m3/h) NIVEL (m)
43,500 24,75
43,500 25
40,200 26
40,200 27,7
40,200 27,9
40,200 27,9
40,200 27,9
40,200 27,9
40,200 27,9
40,200 27,9
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 Tel/Fax: 974421440/974421131

9 24,75
9,25 25
9,5 26
10 27,7

10,5 27,9
11 27,9

11,5 27,9
12 27,9

12,5 27,9
13 27,9
0 0
0 0
0 0

#¡VALOR! 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

LECTURAS POZO 4

24

24,5

25

25,5

26

26,5

27

27,5

28

9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13

hora

ni
ve

l
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ARFAVIMA S.L.
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C/ Vinacorba, 4
22550 Tamarite de Litera
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12 30
12 45
13 00
13 15
13 30
13 45
14 00
14 30
15 00
15 30
16 00
16 30
17 00
17 30
18 00
18 30
19 00
19 30
20 00
20 30
21 00
21 30
22 00
22 30
23 00
23 30
24 00
24 30

Contador tipo Woltman 2'
Suministro electrico de red

NOTA: ESTIMACIÓN REALIZADA UTILIZANDO EL BOMBEO INSTALADO PARA 
EVITAR LA PARADA Y/O EL SUMINISTRO DE AGUA AL MUNICIPIO

BOMBA A UTILIZAR

TUBO DE IMPULSIÓN

-

-

INFORME AFORO POZO NÚMERO 5: POU ESCOLES 1

PROFUNDIDAD DEL POZO
DIÁMETRO DEL POZO

36,5 m
-

Hora final 26/02/2008 24:30 h
Recuperación 25,65 mca - 25,23 mca 36 min

SUMINISTRO ELÉCTRICO
CONTROL DE CAUDAL

HORA (h:min)
LECTURAS POZO 5

Nivel estático 25,23 mca
Hora inicio 26/02/2008 12:30 h

CAUDAL (m3/h) NIVEL (m)
25,700 25,52
25,700 25,57
25,700 25,58
25,700 25,61
25,700 25,62
25,700 25,63
25,700 25,64
25,700 25,65
25,700 25,65
25,700 25,65
25,700 25,65
25,700 25,65
25,700 25,65
25,700 25,65
25,700 25,65
25,700 25,65
25,700 25,65
25,700 25,65
25,700 25,65
25,700 25,65
25,700 25,65
25,700 25,65
25,700 25,65
25,700 25,65
25,700 25,65

25,700 25,65

25,700 25,65
25,700 25,65
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12,5 25,52
12,75 25,57

13 25,58
13,25 25,61
13,5 25,62

13,75 25,63
14 25,64

14,5 25,65
15 25,65

15,5 25,65
16 25,65

16,5 25,65
17 25,65

17,5 25,65
18 25,65

18,5 25,65
19 25,65

19,5 25,65
20 25,65

20,5 25,65
21 25,65

21,5 25,65
22 25,65

22,5 25,65
23 25,65

23,5 25,65
24 25,65

24,5 25,65
0 0

#¡VALOR! 0

LECTURAS POZO 5

25,5

25,52

25,54

25,56

25,58

25,6

25,62

25,64

25,66

25,68

25,7

12 14 16 18 20 22 24

hora

ni
ve

l
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0.0.0.0. INTRODUCCIÓ 

La memòria ambiental és el document de la fase final del procés d’avaluació ambiental de plans i 

programes que avalua la manera en què s’ha portat a terme el procés d’avaluació ambiental i analitza 

com s’han integrat tots els aspectes ambientals en el pla d’ordenació urbanística municipals. La legislació 

sectorial defineix aquest document de la manera següent: 

LLEI 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i 

programes en el medi ambient. 

Article 2. Definicions 

i)  Memòria  ambiental:  document  que  valora  la  integració  dels  aspectes  

ambientals  realitzada durant  el  procés  d'avaluació,  així  com  l'informe  de  

sostenibilitat  ambiental  i  la  seva  qualitat,  el resultat de les consultes i com aquestes 

s'han pres en consideració, a més de la previsió sobre els impactes significatius de 

l'aplicació del pla o programa, i estableix les determinacions finals. 

Article 12. Memòria ambiental 

Finalitzada la fase  de  consultes, s'elaborarà  una  memòria ambiental  a fi de  valorar 

la integració dels  aspectes  ambientals  en  la  proposta  de  pla  o  programa,  en  la  

qual  s'analitzaran  el  procés d'avaluació,  l'informe  de  sostenibilitat  ambiental  i  la  

seva  qualitat,  i  s'avaluarà  el  resultat  de  les consultes  realitzades  i  com  s'han  

pres  en  consideració  i  s'analitzarà  la  previsió  dels  impactes significatius de 

l'aplicació del pla o programa. 

La memòria ambiental contindrà les determinacions finals que hagin d'incorporar-se a 

la proposta del pla o programa. 

La memòria ambiental és preceptiva i es tindrà en compte en el pla o programa abans 

de la seva aprovació definitiva. Serà realitzada, en l'àmbit de l'Administració General de 

l'Estat, d'acord amb l'establert  en  l'article  22  i,  en  l'àmbit  de  les  comunitats  

autònomes,  per  l'òrgan  o  òrgans  que aquestes determinin i, en tot cas, amb l'acord 

de l'òrgan ambiental. 

LLEI 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes 

h) Memòria ambiental: el document  elaborat d’acord amb el procediment que 

estableixen els articles 24, 25, 26 i 27 i que valora com s’ha dut a terme la integració 
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dels aspectes ambientals durant el procediment d’avaluació ambiental del pla o 

programa, l’informe de sostenibilitat ambiental i la seva qualitat, i el resultat de les 

consultes i com aquestes s’han pres en consideració. Conté, així mateix, una previsió 

sobre els impactes significatius de l’aplicació del pla o programa, i les determinacions 

finals que cal incorporar en el pla o programa. 

Article 24 Elaboració de la memòria ambiental 

1. El promotor, un cop transcorregut el període de consultes, incloses, si s’escauen, les 

transfrontereres, i d’informació pública, elabora la memòria ambiental, tenint  en compte 

la documentació presentada i les informacions rebudes. Per a elaborar la memòria 

ambiental el promotor compta amb l’assistència i la col�laboració de l’òrgan ambiental. 

2. La memòria ambiental ha de valorar la integració dels aspectes ambientals en la 

proposta de pla o programa, o de modificació, i ha de contenir una menció específica de 

com s’han incorporat les determinacions del document de referència, de l’anàlisi de 

l’informe de sostenibilitat ambiental del pla o programa i de com s’ha tingut en compte el 

resultat de les consultes i de la informació pública. 

3. La memòria ambiental ha de contenir, a més del que estableix l’apartat 2, els 

aspectes següents: 

a) Les determinacions finals que en matèria ambiental s’han d’incorporar a la proposta 

de pla o programa, o de modificació. En aquest sentit, el promotor, a partir dels 

impactes que s’hagin individualitzat en el procediment, ha d’establir: 

Primer. Les mesures protectores, correctores i compensatòries. 

Segon. Les directrius aplicables a l’avaluació ambiental dels instruments de 

desenvolupament posteriors del pla o programa. 

Tercer. Les directrius aplicables a l’avaluació d’impacte ambiental dels projectes 

específics que es derivin del pla o programa. 

b) La manera de fer el seguiment ambiental posterior a l’aprovació del pla o programa, 

d’acord amb el que estableix l’article 29, i la periodicitat dels informes de seguiment. 

DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme. Article 115. Procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics 

d) El pla objecte del següent acord d’aprovació ha d’incorporar una memòria ambiental 
en la qual, tenint en compte l’informe de sostenibilitat ambiental i el resultat de les 
consultes realitzades, s’ha de  valorar  la  integració  dels  aspectes  ambientals  en  la  
proposta  d’ordenació.  La  memòria ambiental,  la  realitzen  l’òrgan  o  persones  que  
promoguin  el  pla  i  requereix  l’acord  de  l’òrgan ambiental,  sense  el  qual  no  es  
pot  entendre  produït  per  silenci  administratiu  el  següent  acord d’aprovació  que  
correspongui.  A  aquests  efectes,  cal  lliurar  a  l’òrgan  ambiental  la  proposta  de 
memòria ambiental, juntament amb la resta de documents del pla exigits per aquest 
Reglament, que integren la proposta que ha de ser objecte del següent acord 
d’aprovació, i l’òrgan ambiental ha de resoldre sobre la proposta de memòria ambiental 
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en el termini d’un mes des que li hagi estat presentada. En el cas que l’òrgan ambiental 
no estigui conforme amb la proposta de memòria, ha d’assenyalar quins  aspectes han  
de ser esmenats, completats o  ampliats i  ha de  donar la  seva conformitat a la 
proposta de memòria ambiental esmenada. 

Així doncs la memòria ambiental ha de valorar la integració dels aspectes ambientals en la proposta del 

Pla, o de modificació, i ha d’esmentar específicament com han estat incorporades les determinacions dels 

document de referència i de l’anàlisi de l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA), i com s’han tingut en 

compte el resultat de les consultes i de la informació pública. 

 

1.1.1.1. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL PLA 

Aquesta memòria ambiental es redacta d’acord amb el que preveu l’article 115 d) del Decret 305/2006, de 

24 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en relació amb l’article 12 de la Llei 

estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi 

ambient. 

A continuació es presenten les dades bàsiques del Pla 

TAULA 1: Dades bàsiques del pla 

Tipus de Pla Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Montferrer i Castellbò 

Òrgan promotor Ajuntament de Montferrer i Castellbò 

Municipi Montferrer i Castellbò 

Vegueria Alt Pirineu i Aran 

Plans territorials i urbanístics aprovats de rang 
superior que inclouen l’àmbit del pla 

Pla territorial general de Catalunya, Pla Territorial de l’Alt Pirineu i 
Aran 

Superfície de l’àmbit del pla 17.587,13  ha 

Sostre edificable màxim 568.178  m2 

Equip/s redactor/s dels documents d’avaluació 
ambiental 

Nequa, ambient i territori i Boscania 

 

1.1 OBJECTIUS DEL PLA 

Els objectius principals del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, segons el Decret Legislatiu 1/2005, 
amb la qual es pretén la regulació de l’urbanisme en territori de Catalunya, són: 

a) Classificar el sòl, amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent. 
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b) Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic, 
d’acord amb el que estableix l’article 3 del Decret Legislatiu 1/2005. 

c) Definir l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació urbanística del territori i establir les 
pautes per a fer-ne el desenvolupament. 

d) Determinar les circumstàncies que poden produir-ne la modificació o la revisió. 

 

1.2 PRINCIPALS DETERMINACIONS DEL PLA 

L’àmbit de desenvolupament del Pla té una superfície de 17.587,13  ha i comprèn els terrenys 

corresponents a la totalitat del terme municipal de Montferrer i Castellbò, a l’Alt Urgell. 

Es tracta d’un municipi extens i amb nombrosos assentaments dispersos pel seu territori. El POUM 

pretén mantenir l’estructura dels nuclis urbans de manera equilibrada potenciant el nucli i les zones 

industrials i cohesionant-hi els nous creixements. 

La figura urbanística de la que gaudeix Montferrer i Castellbò són les Normes Subsidiàries de 

Planejament és de l'any 1991, amb Delimitació del Sòl Urbà, que actualment encara és vigent. Aquesta 

figura va ser modificada l’any 2005.  

Determinacions del Pla 

 Edificabilitat zonal màxima 
El coeficient d’edificabilitat bruta serà 0,44  m2st/m2s (Veure en detall a NNUU del POUM) 

 

Densitat zonal màxima d’habitatges 
El nombre d’habitatges per hectàrea de sòl (mitja)  serà de 21 (21 hab/ha) 

Superfície d’aprofitament privatiu 
El sòl apte per l’aprofitament privat serà com a màxim de 1.202.195 m2. 

 
 Cessions mínimes obligatòries per a sistemes 
Superfície per a zones verdes   122.300 m2 10,17% 

Superfície per a vials i aparcaments  278.984 m2   23,21% 

Superfície per a equipaments    34.528 m2   2,87% 

Superfície per als serveis tècnics   5.844 m2 0,49% 

Superfície per a sistemes hidràulics  19.270 m2   1,60% 

 
Ús principal 
− L’ús principal serà el d’habitatge en la modalitat unifamiliar o plurifamiliar adossada o aïllada. 

− En les claus 4a, 4b - Zona de magatzems i indústries -  l’ús principal serà industrial  i magatzem. 

− En la clau 5a - Zona d'espais lliures privats, subzona de jardins i horts - , l’ús principal serà el de 

Jardins i horts  
− En la clau 6a - Zona de serveis i dotacions privats – l’ús serà hoteler, serveis turístics i de 

carretera, bar, restaurant, comercial, oficina, sanitari, assistencial, educatiu, socio-cultural, 
religiós i recreatiu.



POUM Montferrer i Castellbò                                             -MEMORIA AMBIENTAL-                                   NOVEMBRE 2010 

 
7 

 Condicions de parcel�lació i edificació 
 
TAULA 2: Taula resum de les condicions de parcel�lació i edificació del POUM de Montferrer i Castellbó 

NOTA: la resta dels paràmetres ve regulada al Títol II de les  Normes Subsidiàries del POUM. 

Zones Parcel�la 
mínima (m2) 

Núm. màxim de plantes 

1a CASC ANTIC. Volum a conservar
 

Subzona 1a_1 

100 
 

250 

− Nuclis baixos (Montferrer, Aravell, 
Bellestar i Castellbó): P.B+2P.Pis 

− Nuclis d’alta muntanya:PB+ PP+SC 

1b CASC ANTIC. Nova edificació 100 P.Baixa + 1P.Pis + P.Sotac. o bé 
P.Baixa + 2P.Pis (veure plànol POUM) 

2a EDIFICACIÓ LINEAL. Alineació continua Existents P.Baixa + 2P.Pis + P.Sotacoberta 

2b  EDIFICACIÓ LINEAL. Alineació discontinua

2b_1 

300

200 

P.Baixa + 2P.Pis + P.Sotacoberta

 4 (SO+PB+PP+SC) sotac.lligada a PP 

3a EDIFICACIÓ AÏLLADA. Subzona unifamiliar

3a_1

3a_2, 3a_3, 3a_6, 3a_7, 3a_8 

3a_4

3a_5 

400

800

300

-

240 / 300 

P.Baixa + 1P.Pis direct.sotacoberta 

P.baixa+ P. pis + sotacoberta. 

P.Baixa + 2P.Pis 

P.Baixa o semisot + 1P.Pis + P. Sotac. 

4 (SO+PB+PP+SC) sotac. lligada a PP 

3b EDIFICACIÓ AÏLLADA. Subzona plurifamiliar

3b_1

3b_2

3b_3, 3b_4 

300

300

-

1100 

P.Baixa + 2P.Pis + P.Sotacoberta

3 pl. +  P.sotrac. + semisòtan (garatge)

P.Baixa + 2P.Pis+ P.Sotacoberta 

5 (SO+PB+PP1+PP2+SC)  

3c EDIFICACIÓ AÏLLADA. Subzona unif-pluri familiar - P.Baixa + 2P.Pis + P.Sotacoberta 

4a MAGATZEMS I INDUSTRIES. Subzona aïllada 1000 P.Baixa + altell (a 4a_1 P.Baixa + 1PP) 

4b MAGATZEMS I INDUSTRIES. Subzona entre mitgeres 500 P.Baixa + altell 

5a ESPAIS LLIURES PRIVATS. Subzona de jardins i horts Mantenir 
actual 

- 

6a SERVEIS I DOTACIONS PRIVADES 600 P.Baixa + 1P.Pis 
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2.2.2.2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ 

2.1 RAONS PER SOTMETRE EL PLA A L’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

D’acord amb el que estableix l’apartat 1 de la disposició transitòria dotzena del Decret 305/2006, de 24 de 

juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, mentre no s’aprovi la llei autonòmica que 

desenvolupi la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i 

programes en el medi ambient, han de ser objecte d’avaluació ambiental els instruments de planejament 

següents (sens perjudici de la decisió prèvia que correspongui adoptar, en cada cas, respecte a la 

subjecció a avaluació ambiental d’aquells plans directors urbanístics que es prevegi que puguin tenir 

efectes significatius sobre el medi ambient i dels plans parcials urbanístics que desenvolupin planejament 

urbanístic general que no ha estat objecte d’avaluació ambiental): 

a) Plans d’ordenació urbanística municipal i llurs revisions 

b) Modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació o qualificació urbanística 

del sòl no urbanitzable si la classificació o qualificació urbanística resultant comporta un canvi en els usos 

d’aquest sòl 

c) Planejament urbanístic derivat per a la implantació en sòl no urbanitzable de construccions destinades 

a les activitats de càmping, així com el planejament urbanístic derivat que es formuli per a la implantació 

en sòl no urbanitzable d’equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans, 

d’instal�lacions i obres necessàries per a la prestació de serveis tècnics, d’estacions de subministrament 

de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa viària 

d) Plans parcials de delimitació 

e) Instruments de planejament o llurs modificacions que estableixin el marc per autoritzar projectes 

sotmesos a avaluació d’impacte ambiental d’acord amb el que estableix la legislació sectorial 

El pla d’ordenació urbanística municipal de Montferrer i Castellbò  es troba inclòs en el supòsit previst en 

la lletra a) d’aquest apartat de la disposició transitòria esmentada del text refós de la Llei d’urbanisme. 

Cal, doncs, sotmetre’l a avaluació ambiental. 

 

2.2 HISTÒRIC DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

La taula que segueix fa un repàs de les fases d’avaluació ambiental que s’han seguit i dels documents 

elaborats en cada fase del procés, i en fa constar algunes dades de referència com la data o la 

localització dels documents per a la seva consulta. 
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TAULA 3: Històric del procés d’avaluació ambiental 

Dates 
Fases de la 
tramitació del 
pla 

Fases de l’avaluació 
ambiental 

Documents 
generats 

Òrgan 
responsable 

Data 
d’emissió/ 
publicació 

Localització 
per a la seva 
consulta 

Aprovació de 
l’avanç del pla 

Definició de l’abast I: 
Diagnosi ambiental del 
territori, identificació dels 
objectius ambientals, 
definició d’alternatives i 
justificació de 
l’alternativa escollida 

Avanç del 
Pla, que ha 
d’incloure 
l’ISA 
preliminar 

Promotor 
26 de juny 
de 2008 

Ajuntament  
de Montferrer 
i Castellbó 

Ju
ny

-A
go

st
 2

00
8 

Informació 
pública 

Definició de l'abats II: 
fixació de l'abast de 
l'avaluació ambiental 

Document de 
referència 

OTAA Lleida 
27 d’agost 
de 2008  

Ajuntament  
de Montferrer 
i Castellbó 

  Aprovació inicial 
del Pla 

Avaluació ambiental del 
pla i detall dels impactes 
i mesures correctores 

Aprovació 
inicial del Pla 
que ha 
d’incloure 
l’ISA 

Ajuntament  
de Montferrer 

i Castellbó 

29 d’octubre 
de 2009 

 Ajuntament  
de Montferrer 
i Castellbó 

Projecte del 
Pla que cal 
sotmetre a 
aprovació 
provisional. 
Inclou la 
proposta de 
memòria 
ambiental 

Promotor 
 16 de juny 

de 2010 

  Ajuntament  
de Montferrer 
i Castellbó 

Ju
ny

-o
ct

ub
re

 2
01

0 

Consultes sobre el Pla i 
l’ISA. Presa en 
consideració del resultat 

Informe sobre 
la proposta 
de memòria 
ambiental 

OTAA Lleida 
 25 d’octubre 
de  2010 

  Ajuntament  
de Montferrer 
i Castellbó 

Memòria 
Ambiental 

Promotor 

 3 de 
novembre 
de 2010 
(aportació 
esmenes) 

 Ajuntament  
de Montferrer 
i Castellbó 

O
ct

ub
re

-n
ov

em
br

e 
20

10
 

Informació 
pública 

Resolució de l’òrgan 
ambiental de conformitat 
amb la memòria 
ambiental 

Resolució de 
l'òrgan 
ambiental de 
conformitat 
amb la 
memòria 
ambiental 

OTAA Lleida 
 25 d’octubre 
de  2010 

Ajuntament  
de Montferrer 
i Castellbó 

O
ct

ub
re

 2
01

0 

Aprovació 
provisional 

Presa en consideració 
de la memòria i l’ISA en 
el pla 

Aprovació 
provisional 
del Pla 

Promotor 
27 d’octubre 
de 2010 

Ajuntament  
de Montferrer 
i Castellbó 
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3.3.3.3. ABAST DE L’AVALUACIÓ DETERMINAT PEL DOCUMENT DE 

REFERÈNCIA 

En data 26 de juny de 2008, l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò va sol�licitar als Serveis Territorials del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge a Lleida el document de referència sobre el Pla d’ordenació 

urbanística municipal de Montferrer i Castellbò, i va presentar a l’òrgan ambiental un avanç del document 

de planejament junt amb l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar.  

L’informe de sostenibilitat ambiental preliminar contenia els apartats següents: 

0. PRESENTACIÓ 

1. OBJECTE I CONTEXT DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL  

1.1. Objectius i contingut del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal  

1.2 Objectius i contingut de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental  

2. MARC LEGAL. OBJECTIUS DE PROTECCIÓ QUE GUARDEN RELACIÓ AMB EL PLA.  

3. RELACIÓ AMB ALTRES PLANS O PROGRAMES  

3.1 Plans i programes de competència territorial i urbanística. 

3.2 Plans i programes territorials sectorials.  

4. ASPECTES BÀSICS SOBRE EL CONTINGUT I OBJECTIUS PRINCIPALS DEL PLA  

4.1 Descripció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal  

4.2 Propostes generals  

4.3 Objectius ambientals del planejament  

4.4 La classificació del sòl 

5. ANÀLISI AMBIENTAL  

5.1. Àmbit d’estudi de l’informe de sostenibilitat ambiental  

5.2 Espais d’Interès Natural 

5.3 Riscos naturals 

5.4 Descripció de les alternatives i justificació de la proposta seleccionada 

6. AFECTACIONS SOBRE EL MEDI SOCIAMBIENTAL 

6.1 Problemes ambientals potencials  

>> Efectes sobre el medi natural 

>> Efectes sobre el medi social  

7. CONCLUSIONS 

 

Així, el contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar s’ajusta a les determinacions del punt 
d) de l’article 106.2, i de l’article 70 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006). 
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Prenent com a base l’avanç del pla i l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar, l’òrgan ambiental va 
emetre, amb data de 27 d’agost de 2008, el document de referència (amb núm. d’expedient U08/294) 
que determina l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i principis ambientals 
aplicables, i identifica les administracions públiques afectades i el públic interessat.  

L’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental va realitzar consultes a les administracions públiques següents: 

• Agència Catalana de l’Aigua 

• Direcció General de Qualitat Ambiental 

• Oficina de Canvi Climàtic 

• Direcció General d’Habitatge 

• Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

• Direcció General d’Arquitectura i Paisatge 

• Departament de Cultura a Lleida 

• Arquitectura i Paisatge 

Al document de referència lliurat a l’ajuntament s’hi van integrar les aportacions genèriques de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 

A continuació es resumeixen, en format de taula, les consideracions més rellevants del document de 
referència



TAULA 4. Determinacions del document de referència 

Elements a 
destacar 

Consideracions - marc legal 
Localització al 
Document de 

Referència 

SOSTENIBILITAT GLOBAL DEL MODEL D'OCUPACIÓ 

CREIXEMENT 
RESIDENCIAL 

L’avanç de planejament preveu creixements residencials, en alguns nuclis del municipi però que no concreta la superfície exacta. Cal que el 
Pla resolgui els següents aspectes per als nuclis que apareixen a continuació,  ja sigui ajustant, reubicant o ecloent alguns dels sectors 
mencionats:  
− Les Eres, Sarcèdol, Seix, Sendes, Solanell, Solans i Vilarrubla 
L’ISA haurà de justificar la inclusió dels nuclis al sòl urbà fent referència als serveis municipals de que disposen actualment i dels accessos 
als nuclis. Per tal de poder valorar la proposta, l’ISA haurà d’aportar una descripció d’aquests serveis municipals i dels vials d’accés. 
− Vilamitjana del Cantó 
L’ISA ha de justificar l’augment de més d’un 36% en la superfície del nucli actual d’acord amb l’estratègia de millora i compleció que el 
PTPAPA assigna a aquest nucli. 
− Sant Joan de l’Erm Nou 
L’ús hoteler no està permès en SNU i, per tant, l’ISA haurà de descrirure el Pla Especial previst en l’àmbit, De la mateixa manera, l’ISA 
haurà de contemplar l’alternativa d’ubicar els nous equipaments en continuïtat als existents. 
− Montferrer 
La proposta no resulta del tot adequada a les lògiques de creixement urbà compacte i mobilitat sostenible i implica la generació de nous 
sòls intersticials desproveïts de valors paisatgístics i ambientals.  
L’ISA haurà de referir-se al projecte de restauració aprovat d’una gravera existent i justiicar la compatibilitat dels seus usos respecte al 
sector previst al planejament. També es proposa valorar la idoneïtat de l’àmbit de la gravera des d’un punt de vista paisatgístic i ambiental, 
així com l’existència d’alternatives més adequades d’expansió urbana. 
L’ISA haurà de valorar la possibilitat de compactar la zona d’activitat industrial, potenciant el creixement al sud-oest del sector industrial 
existent. 
En el cas del SUD 5 i 6 cal justificar la necessitat d’ocupació de la superfície proposada d’acord amb l’activitat preexistent. 
− Castellbó 
L’ISA haurà de justificar el creixement en extensió, que representa gairebé el 40% de la superfície urbana actual. 
− Cassovall 
L’ISA ha de justificar l’ampliació proposada des del punt de vista de la compacitat urbana que planteja el PTPAPA. 
− Aravell 
El sector SUD-1 presenta problemàtiques ambientals, sobretot per l’existència d’una massa forestal força desenvolupada i d’elevats 
pendents i es recomana desclassificar la resta de l’àmbit i ubicar el sector en zones més adequades des d’un punt de vista ambiental. 
L’àmbit de l’ordenació afecta a diferents hàbitats d’interès comunitari i, per tant, el planejament haurà de definir i distribuir els espais lliures 

pàgines 3 a 6 
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d’acord amb la seva protecció. Cal prestar especial interès al manteniment de la vegetació associada al barranc del PAU-3 i les possibles 
afectacions de la urbanització sobre aquest medi. 
 
De la mateixa manera, es recomana comptar amb la resposta favorable del programa de Planificació Territorial per a les modificacions 
proposades en l’avanç de planificació. 
 
L’ISA ha d’incloure la justificació quantitativa del creixement previst , en relació amb l’estratègia de creixement que el Pla Territorial de l’Alt 
Pirineu i Aran assignada a cada nucli, així com l’aspecte de suficiència de recursos hídrics de les diferents propostes, d’acord amb el que 
estableix l’art. 15 de la Llei del sòl. 

PATRIMONI NATURAL, BIODIVERSITAT TERRITORIAL, PERMEABILITAT ECOLÒGICA I QUALITAT DEL PAISATGE 
El document d’aprovació inicial haurà d’incorporar els plànols i la normativa referent al sòl no urbanitzable. L’ISA justificarà que el tractament del sòl no urbanitzable s’ajusta a les 
consideracions incloses en els apartats següents. 

ESPAIS DE LA XARXA NATURA 2000 I DEL PEIN: Cal que el POUM adopti per a aquests espais del municipi, una regulació específica 
per tal de protegir els ecosistemes de la zona. L’ISA haurà de justificar l’adequació d’aquesta qualificació a les directrius per a la gestió dels 
espais de la Xarxa Natura 2000.  

Pàgina 6 

ESPAIS FORESTALS:Cal que els espais forestals es regulin mitjançant una qualificació coherent amb la legislació vigent en matèria 
forestal. D’acord amb 22.2 de la Llei forestal de Catalunya “els terrenys forestals declarats d’utilitat pública o protectors han d’ésser 
qualificats pels instruments de planejament urbanístic com a sòl no urbanitzable d’especial protecció”. 

Pàgina 7 
ESPAIS 
PROTEGITS 

ESPAIS D’INTERÈS GEOLÒGIC:L’ISA ha de valorar la possibilitat d’incorporar en la normativa referent al sòl no urbanitzable algunes de 
les recomanacions incloses en les fitxes d’aquests espais. 

Pàgina 7 

 
SÒL DE PROTECCIÓ ESPECIAL DEL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE L’ALT PIRINEU I ARAN: L’ISA haurà de justificar la 
compatibilitat entre la regulació adoptada en els espais qualificats com a protecció especial pel planejament de rang superior i els articles 
2.5 i 2.6 del PTAPA 

Pàgina 7 

PERMEABILITAT 
ECOLÒGICA 

La regulació del sòl no urbanitzable hauria d’evitar la instal�lació d’elements que poden alterar la permeabilitat ecològica, sempre que la 
seva instal�lació no estigui convenientment justificada. 

Pàgina 8 
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PAISATGE 

La regulació del sòl no urbanitzable hauria d’evitar la instal�lació d’elements amb elevat impacte paisatgístic o preveure mesures per reduir 
l’impacte visual en el cas que la seva ubicació estigui convenientment justificada.  
Igualment, la normativa del POUM hauria de garantir l’adequació paisatgística dels nous creixements residencials i també mesures per tal 
de minimitzar els efectes visuals dels sectors industrials 

Pàgina 8 

CICLE DE L'AIGUA 

Mitjançant l'IMPRESS, l'ISA haurà de reflectir el nivell d'Estat Ecològic de les masses d'aigua que puguin veure's afectades pel nou 
planejament, així com les mesures a adoptar per mantenir/millorar aquest nivell 

Pàgina 8 

L'ISA ha de justificar i contenir els següents aspectes:                      
1)recollir la xarxa hidrogràfica i establir mesures per protegir-la i potenciar la vegetació de ribera                                                     
2)adjuntar un inventari de les lleres públiques i assenyalar el seu traçat                                                                                                 
3)totes les obres que s'hagin de realitzar en DPH caldrà que obtinguin autorització de la CHE 
4)les lleres de domini privat s'ajustaran al que estableix l'article 5 del Text refós de la llei d'Aigües                                       
4)la zona de servitud ha de quedar lliure de qualsevol edificació i ser apta i practicable en tot moment. Les autoritzacions per a la plantació 
d'espècies autòctones en aquesta zona requerirà d'autorització de l'ACA                                                                           
5)per poder realitzar obres en la zona de policia de lleres cal disposar d'autorització prèvia de l'ACA                                            
7)les obres de pas, les conduccions i els serveis sota lleres caldrà tenir en compte el document "Guia tècnica. recomanacions tècniques per 
al disseny d'infraestructures que interfereixen amb l'espai fluvial" de l'ACA                                                
8)els càlculs hidrològics i hidràulics es determinaran seguint el document tècnic "Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis 
d'inundabilitat d'àmbit local" aprovat per l'ACA 

Pàgina 9 REGULACIÓ DEL 
SISTEMA 
HIDROLÒGIC 

Les actuacions que es prevegin sobre l'espai fluvial hauran de fer-se d'acord amb  els "Criteris d'intervenció dels espais fluvials. ACA març 
2002", la “Guia tècnica. Recomanacions tècniques per al disseny d’infrastructures que interfereixen amb  l’espai fluvial” , la “Guia tècnica. 
Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” i les "Directrius de planificació i gestió de l'espai fluvial. ACA 2007" 

Pàgina 9 

L'ISA ha d.’incloure una descripció gràfica i escrita de la xarxa d'abastament actual en alta i de les fonts que l'alimenten, a més de les noves 
propostes de planejament.   

Pàgina 9 

Determinació de les necessitats d'aigua per al creixement previst en el POUM Pàgina 10 

Justificació de la disponibilitat de recursos hídrics per satisfer les demandes dels futurs creixements urbanístics Pàgina 10 

ABASTAMENT 

En cas de problemes d'abastament, definir alternatives viables Pàgina 10 
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Cal especificar la xarxa separativa Pàgina 10 

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

Pàgina 10 

Definició de com es resoldrà la depuració d’aquestes aigües, i de com i on es retornaran al medi. Cal justificat que el retorn de les pluvials 
no originarà afeccions a tercers. 

Pàgina 10 

SANEJAMENT 

Justificació de l’adequació al Decret 130/2003 pel qual s’aprova el Reg. Dels Serveis Públics de Sanejament i al PSARU 2005. Pàgina 10 

RISCS NATURALS 
L'ISA haurà d'incloure un mapa de riscos naturals de l'àmbit Pàgina 10 

L'ISA haurà de justificar la compatibilitat dels creixements urbanístics amb l'establert a l'article 6 pel qual s'aprova la Llei d'Urbanisme Pàgina 10 

INUNDABILITAT En el cas que sigui necessari redactar l'estudi d'inundabilitat se seguirà la "Guia tècnica, Recomanacions tècniques per als estudis 
d'inundabilitat a l'àmbit local" 

Pàgina 10 

RISC GEOLÒGIC Es considera convenient sotmetre la proposta a la valoració de l'Institut Geològic de Catalunya Pàgina 11 

RISC D’INCENDI 
FORESTAL 

La regulació hauria d’evitar la implantació, en sòl urbanitzable, d’elements i acvtivitats que comportin un increment en el risc d’incendi en les 
zones de risc alt o molt alt d’incendi forestal. 

Pàgina 11 

QUALITAT DE L’AMBIENT ATMOSFÈRIC, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LLUMINOSA 
L’ISA ha d’especificar com es concreten els objectius en relació amb els aspectes de qualitat ambiental a que es refereix l’ISA preliminar. Es recomana la redacció 
d’unes ordenances annexes adequades. 

Pàgina 11 

Pel que fa a la contaminació acústica, l’ISA haurà de justificar l’adequació del planejament a les diferents zones de sensibilitat acústica que figuren en el mapa de 
capacitat acústica elaborat pel DMAH. 
L’ISA també s’ha de referir a l’existència de zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) i zones acústiques de règim especial (ZARE).  

Pàgina 11 

GESTIÓ DE RESIDUS 

RESIDUS 
L’ISA s’ha de referir a les mesures previstes en el marc del POUM per tal d’assolir els objectius en relació amb la generació i gestió de 
residus a que es refereix l’ISA preliminar. 

Pàgina 12 



Els organismes públic i el públic interessat al quals l’Ajuntament ha de demanar consulta durant el 

període d’exposició pública són: 

a) Administració pública 

• Programa de Planejament Territorial 

• Agència Catalana de l’Aigua 

• Patrimoni Cultural 

• Arquitectura i Paisatge 

• Consell Comarcal 

• Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

• Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge 

• Parc Natural de l’Alt Pirineu 

• Institut Geològic de Catalunya 

• Direcció General d’Urbanisme 

 

b) Públic interessat 

• Ipcena 

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

4.4.4.4. VALORACIÓ DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT I LA SEVA 

QUALITAT 

 

4.1 VALORACIÓ DE L’ESTRUCTURA FORMAL 

L’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) s’estructura de la manera següent: 

0. PRESENTACIÓ 

1. OBJECTE I CONTEXT DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL  

1.1. Objectius i contingut del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal  

1.2 Objectius i contingut de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental  

2. MARC LEGAL. OBJECTIUS DE PROTECCIÓ QUE GUARDEN RELACIÓ AMB EL PLA.  

3. RELACIÓ AMB ALTRES PLANS O PROGRAMES  

3.1 Plans i programes de competència territorial i urbanística. 



POUM Montferrer i Castellbò                                             -MEMORIA AMBIENTAL-                                   NOVEMBRE 2010 

 
17

3.2 Plans i programes territorials sectorials.  

4. ASPECTES BÀSICS SOBRE EL CONTINGUT I OBJECTIUS PRINCIPALS DEL PLA  

4.1 Descripció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal  

4.2 Propostes generals  

4.3 Objectius ambientals del planejament  

4.4 La classificació del sòl 

5. ANÀLISI AMBIENTAL  

5.1. Àmbit d’estudi de l’informe de sostenibilitat ambiental  

5.2 Espais d’Interès Natural 

5.3 Riscos naturals 

5.4 Descripció de les alternatives i justificació de la proposta seleccionada 

6. AFECTACIONS SOBRE EL MEDI SOCIAMBIENTAL 

6.1 Problemes ambientals potencials  

>> Efectes sobre el medi natural 

>> Efectes sobre el medi social  

7. RECOMANACIONS I/O CONDICIONANTS AMBIENTALS 

8. CONCLUSIONS 

Els documents que ha emprat l’ISA per a la seva redacció, com els informes sobre riscos geològics o 

d’inundabilitat es troben adjunts a la memòria del Pla, per tant, no s’adjunten com a annexes del ISA per 

a no crear duplicitats. Els mapes que s’han generat en l’ISA s’insereixen com a figures dins del text del 

document. 

Pel que fa al punt de vista formal, l’ISA segueix un ordre lògic i dependent. La definició d’objectius 

ambientals s’ha fet a partir d’aspectes ambientals rellevants detectats a la fase de diagnosi. Aquests 

objectius ambientals han estat la base de l’avaluació ambiental, i conseqüentment tant l’avaluació 

d’alternatives, la de no actuació i la proposada pels redactors del POUM, com la justificació de l’ordenació 

adoptada s’han realitzat conforme als objectius ambientals plantejats. 

La diagnosi i els objectius, així com la relació amb altres plans i programes, mostren l’estat ambiental de 

manera molt detallada.  Les determinacions del Pla que poden tenir efectes sobre el medi ambient, es 

troben llistats i detallats), exposant a partir de mapes, figures i d’altre estudis encomanats pel promotor la 

viabilitat de l’execució del Pla. 
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4.2 VALORACIÓ DEL CONTINGUT DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

 

4.2.1 INCORPORACIÓ DE LES DETERMINACIONS DEL DOCUMENT DE 
REFERÈNCIA 

 

Les determinacions del document de referència han estat incorporades en l’ISA, tal i com demostra la 

taula següent: 
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TAULA 5. Incorporació de les determinacions del document de referència 

Elements Consideracions - marc legal Incorporació al contingut de l'ISA  

 

C
R

EI
XE

M
EN

T 
R

ES
ID

EN
C

IA
L 

   
  

L’avanç de planejament preveu creixements residencials, en 
alguns nuclis del municipi però que no concreta la superfície 
exacta. Cal que el Pla resolgui els següents aspectes per als 
nuclis que apareixen a continuació,  ja sigui ajustant, reubicant o 
incloent alguns dels sectors mencionats:  
 
− Les Eres, Sarcèdol, Seix, Sendes, Solanell, Solans i 

Vilarrubla 
L’ISA haurà de justificar la inclusió dels nuclis al sòl urbà fent 
referència als serveis municipals de que disposen actualment i 
dels accessos als nuclis. Per tal de poder valorar la proposta, 
l’ISA haurà d’aportar una descripció d’aquests serveis 
municipals i dels vials d’accés. 
 

 
− Vilamitjana del Cantó 
L’ISA ha de justificar l’augment de més d’un 36% en la superfície 
del nucli actual d’acord amb el que PTPAPA assigna al nucli. 

 
− Sant Joan de l’Erm Nou 
L’ús hoteler no està permès en SNU i, per tant, l’ISA haurà de 
descrirure el Pla Especial previst en l’àmbit, De la mateixa 
manera, l’ISA haurà de contemplar l’alternativa d’ubicar els nous 
equipaments en continuïtat als existents. 

 
− Montferrer 
La proposta no resulta del tot adequada a les lògiques de 
creixement urbà compacte i mobilitat sostenible i implica la 
generació de nous sòls intersticials desproveïts de valors 
paisatgístics i ambientals.  
L’ISA haurà de referir-se al projecte de restauració aprovat d’una 
gravera existent i justiicar la compatibilitat dels seus usos 
respecte al sector previst al planejament. També es proposa 
valorar la idoneïtat de l’àmbit de la gravera des d’un punt de 

− Les Eres, Seix, Solans, Sarcèdol i Vilarrubla 

Els serveis municipals existents i els accessos a aquests nuclis són en l’actualitat bàsics. La 
incorporació d’aquests nuclis es fa seguint les propostes del Pla Territorial. En tot cas, tal i com indica 
el POUM, 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. El POUM 
desestima el format de PMU per al nucli de Vila-Rubla. 

− Sendes i  Solanell 

Per a aquests dos nuclis, donats  els serveis municipals i els accessos, s’ha proposat d’incloure’ls en 
un Pla Especial de masies i bordes i, per tant, no s’incorporen al sòl urbà. 

 

El POUM ha modificat la proposta, retirant els creixements inicialment previstos, consolidant 
edificacions existents i ampliant la zona d’entrada.          

 

La proposta definitiva del POUM fa referència al Pla Especial necessari per a l’àmbit. L’ISA proposa a 
la vegada l’alternativa d’ubicar nous equipaments mitjançant establiments de turisme rural a partir de 
construccions ja existents en d’altres nuclis més baixos de Sant Joan de l’Erm. 
 
 

 
Gravera 
La proposta definitiva de planejament desestima l’ampliació de la gravera existent i la nova ubicació. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pàgines 31 a 40  
 
 
 

 
 
 
 

Veure POUM 
 
 
 

Pàg. 99 
 
 
 

Veure POUM 
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vista paisatgístic i ambiental, així com l’existència d’alternatives 
més adequades d’expansió urbana. 
L’ISA haurà de valorar la possibilitat de compactar la zona 
d’activitat industrial, potenciant el creixement al sud-oest del 
sector industrial existent. 
En el cas del SUD 5 i 6 cal justificar la necessitat d’ocupació de 
la superfície proposada d’acord amb l’activitat preexistent. 

 
− Castellbó 
L’ISA haurà de justificar el creixement en extensió, que 
representa gairebé el 40% de la superfície urbana actual. 
 
 

 
− Cassovall 
L’ISA ha de justificar l’ampliació proposada des del punt de vista 
de la compacitat urbana que planteja el PTPAPA. 

 
− Aravell 
El sector SUD-1 presenta problemàtiques ambientals, sobretot 
per l’existència d’una massa forestal força desenvolupada i 
d’elevats pendents i es recomana desclassificar la resta de 
l’àmbit i ubicar el sector en zones més adequades des d’un punt 
de vista ambiental. 
 
L’àmbit de l’ordenació afecta a diferents hàbitats d’interès 
comunitari i, per tant, el planejament haurà de definir i distribuir 
els espais lliures d’acord amb la seva protecció. Cal prestar 
especial interès al manteniment de la vegetació associada al 
barranc del PAU-3 i les possibles afectacions de la urbanització 
sobre aquest medi. 

 
Respecte a la ubicació de les noves zones industrials, el POUM ha seguit les propostes del documet 
de referència, potenciant el creixement al sud-oest, fins al límit amb el sòl d’alt valor agrícola, i 
compatar el conjunt industral del municipi.  
Els sectors SUD 5 i 6 han sigut desestimats. 
 
 

 
El POUM ha modificat la proposta, retirant els sectors edificables en l’ambit de la zona inundable i 
declarant-los zones verdes així com reubicant els sectors residencials i de tallers i terciaris.  
L’ISA considera, tal i com defensa el Pla Territorial i el DPTOP, que potenciar el nucli de Castellbò com 
a base del creixement de la vall i com a dinamitzador turístic i econòmic bàsic de la resta de nuclis 
superiors. 

 
La proposta definitiva del POUM no inclou l’ampliació prevista inicialment al cap del poble de 
Cassovall. 
 

 
 
El sector SUD-1 va ser retirat de la proposta inicial, transformant-lo en una zona dedicada a parcs i 
jardins. 
 
 
 
 
La proposta definitiva del POUM ha modificat els sectors previstos a Aravell per tal d’adaptar-se a les 
posibles afeccions als hàbitats d’interès comunitari. 

 
 

Veure POUM 
 
 
 
 
 
 

Pàg. 37 
 
 
 
 

Veure POUM 
 
 
 
 
 
 

Veure POUM 

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

ES
PA

IS
 

PR
O
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ESPAIS DE LA XARXA NATURA 2000 I DEL PEIN: Cal 
que el POUM adopti per a aquests espais del municipi, 
una regulació específica per tal de protegir els 
ecosistemes de la zona. L’ISA haurà de justificar 
l’adequació d’aquesta qualificació a les directrius per a la 
gestió dels espais de la Xarxa Natura 2000.  

El pla ha definit aquests espais com a Sòl No Urbanitzable de Protecció Especial (NU-4) i ha incorporat 
les regulacions suficients a les Normes Urbanístiques, sense contradir les directrius per als espais 
protegits de Natura 2000 i PEIN. 

Veure POUM 
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ESPAIS FORESTALS:Cal que els espais forestals es 
regulin mitjançant una qualificació coherent amb la 
legislació vigent en matèria forestal. D’acord amb 22.2 de 
la Llei forestal de Catalunya “els terrenys forestals 
declarats d’utilitat pública o protectors han d’ésser 
qualificats pels instruments de planejament urbanístic com 
a sòl no urbanitzable d’especial protecció”. 

Els Espais Forestals han estat inclosos en el POUM dintre de la categoria de sòl no 
urbanitzable d’especial protecció (NU-1). 

Veure POUM 

 

ESPAIS D’INTERÈS GEOLÒGIC:L’ISA ha de valorar la 
possibilitat d’incorporar en la normativa referent al sòl no 
urbanitzable algunes de les recomanacions incloses en 
les fitxes d’aquests espais. 

L’ISA no ha inclòs les recomanacions incloses en les fitxes d’aquests espais, donat que la 
figura urbanística adoptada ja era suficient per a la protecció d’aquests espais. 

- 

 

SÒL DE PROTECCIÓ ESPECIAL DEL PLA 
TERRITORIAL PARCIAL DE L’ALT PIRINEU I ARAN: 
L’ISA haurà de justificar la compatibilitat entre la regulació 
adoptada en els espais qualificats com a protecció 
especial pel planejament de rang superior i els articles 2.5 
i 2.6 del PTAPA 

EL POUM ha incorporat la regulació d’aquests espais en l’apartat de Sòl NoUrbanitzable de 
valor natural i de connexió (NU-3) amb l’articuat corresponent a les Normatives 
Urbanístiques, seguint els criteris marcats al PTAPA. 

Veure POUM 
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La regulació del sòl no urbanitzable hauria d’evitar la 
instal�lació d’elements que poden alterar la permeabilitat 
ecològica, sempre que la seva instal�lació no estigui 
convenientment justificada. 

Proposta incorporada a l’ISA definitiu. 

Pàg. 96 

PA
IS

AT
G

E 

La regulació del sòl no urbanitzable hauria d’evitar la 
instal�lació d’elements amb elevat impacte paisatgístic o 
preveure mesures per reduir l’impacte visual en el cas que 
la seva ubicació estigui convenientment justificada.  
Igualment, la normativa del POUM hauria de garantir 
l’adequació paisatgística dels nous creixements 
residencials i també mesures per tal de minimitzar els 
efectes visuals dels sectors industrials 

Proposta incorporada a l’ISA definitiu. 
 
 

Pàg. 97 

CICLE DE L'AIGUA 
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Mitjançant l'IMPRESS, l'ISA haurà de reflectir el nivell 
d'Estat Ecològic de les masses d'aigua que puguin veure's 
afectades pel nou planejament, així com les mesures a 

L’ISA incorpora dues taules respecte el nivell de l’estat ecològic de les masses d’aigua, tant 
superficials com subterrànies. El nivell és, en general, bò. Pàgs. 55 a 57 
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adoptar per mantenir/millorar aquest nivell 

L'ISA ha de justificar i contenir els següents aspectes:                     
1)recollir la xarxa hidrogràfica i establir mesures per 
protegir-la i potenciar la vegetació de ribera                                                    
2)adjuntar un inventari de les lleres públiques i assenyalar 
el seu traçat                                                                                                
3)totes les obres que s'hagin de realitzar en DPH caldrà 
que obtinguin autorització de la CHE 
4)les lleres de domini privat s'ajustaran al que estableix 
l'article 5 del Text refós de la llei d'Aigües                                      
4)la zona de servitud ha de quedar lliure de qualsevol 
edificació i ser apta i practicable en tot moment. Les 
autoritzacions per a la plantació d'espècies autòctones en 
aquesta zona requerirà d'autorització de l'ACA                                                                          
5)per poder realitzar obres en la zona de policia de lleres 
cal disposar d'autorització prèvia de l'ACA                                           
7)les obres de pas, les conduccions i els serveis sota 
lleres caldrà tenir en compte el document "Guia tècnica. 
recomanacions tècniques per al disseny d'infraestructures 
que interfereixen amb l'espai fluvial" de l'ACA                                               
8)els càlculs hidrològics i hidràulics es determinaran 
seguint el document tècnic "Guia tècnica. Recomanacions 
tècniques per als estudis d'inundabilitat d'àmbit local" 
aprovat per l'ACA 

Propostes incorporades a l’apartat de “Recomanacions” del document definitiu de l’ISA. 

Pàgs . 84 a 85 

 

Les actuacions que es prevegin sobre l'espai fluvial 
hauran de fer-se d'acord amb  els "Criteris d'intervenció 
dels espais fluvials. ACA març 2002", la “Guia tècnica. 
Recomanacions tècniques per al disseny d’infrastructures 
que interfereixen amb  l’espai fluvial” , la “Guia tècnica. 
Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local” i les "Directrius de planificació i gestió de 
l'espai fluvial. ACA 2007" 

Propostes incorporades a l’apartat de “Recomanacions” del document definitiu de l’ISA. 

Pàg. 85 
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L'ISA ha d.’incloure una descripció gràfica i escrita de la 
xarxa d'abastament actual en alta i de les fonts que 
l'alimenten, a més de les noves propostes de 
planejament.   

L’ISA ha incorporat una descripció complerta de la xarxa d’abastament a partir del Pla 
Director de l’Abastament del municipi de Montferrer i Castellbó (SOCADE, 2007). 
 

Determinació de les necessitats d'aigua per al creixement 
previst en el POUM 

Justificació de la disponibilitat de recursos hídrics per 
satisfer les demandes dels futurs creixements urbanístics AB

AS
TA

M
EN

T 

En cas de problemes d'abastament, definir alternatives 
viables 

L’ISA ha realitzat un balanç hídiric a partir del consum actual, el màxim consum en cas de 
desenvolupament de totes les propostes del pla així com l’abastament actual i futur previst 
pel Pla Director de l’Abastament del municipi de Montferrer i Castellbó (SOCADE, 2007). 
 
Els recursos hídrics són necessaris en cas que el municipi aplqui les mesures de millora a la 
xarxa  indicades al pla director esmentat. Tot i aquesta millora en l’abastament, cal tenir en 
compte que, en cas de desenvolupar completament el POUM, caldrà una nova captació 
d’aigua 
 
L’ISA adjunta 2 documents concretant les mesures previstes per a aconseguir l’abastament 
necessari en cas del desenvolupament complet del POUM: “ABASTAMENT D’AIGUA i 
INUNDABILITAT a sectors de creixement del POUM de Montferrer i Castellbó (Alt Urgell)” i 
“ABASTAMENT D’AIGUA i INUNDABILITAT a sectors  de creixement del POUM de 
Montferrer i Castellbó (Alt Urgell) - documentació modificada –“ 

Pàg. 86 

Cal especificar la xarxa separativa 

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

SA
N

EJ
AM

EN
T 

Definició de com es resoldrà la depuració d’aquestes 
aigües, i de com i on es retornaran al medi. Cal justificat 
que el retorn de les pluvials no originarà afeccions a 
tercers. 

La xarxa separativa queda indicada en el contingut del POUM. 
 
La resta de punts referits al sanejament es resolen a l’apartat “Recomanacions” a l’ISA 
definitiu.  

Pàg. 93 i al POUM 
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Justificació de l’adequació al Decret 130/2003 pel qual 
s’aprova el Reg. Dels Serveis Públics de Sanejament i al 
PSARU 2005. 

  

RISCOS NATURALS 

L'ISA haurà d'incloure un mapa de riscos naturals de l'àmbit 
Els mapes sobre riscos naturals es troben inclosos en els estudis i annexos del POUM. 

Veure POUM 

L'ISA haurà de justificar la compatibilitat dels creixements 
urbanístics amb l'establert a l'article 6 pel qual s'aprova la 
Llei d'Urbanisme 

IN
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En el cas que sigui necessari redactar l'estudi 
d'inundabilitat se seguirà la "Guia tècnica, Recomanacions 
tècniques per als estudis d'inundabilitat a l'àmbit local" 

R
IS
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Es considera convenient sotmetre la proposta a la 
valoració de l'Institut Geològic de Catalunya 

Entre la documentació que es presenta s’adjunta l’Estudi d’inundabilitat realitzat per 
l’Ajuntament de Montferrer i Castellbó i  on s’incorpora la línia d’inundabilitat Q500 i l’Estudi 
de la Perillositat geològica per moviment de vessants. 
 
També s’adjunta al POUM l’informe favorable per part de l’IGC. Aquest organisme va emetre 
un infore desfavorable el 15 d’octubre del 2010 i,  a partir de les esmenes aportades, va 
emetre informe favorable el 20 d’octubre de 2010. 

Veure POUM 
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L La regulació hauria d’evitar la implantació, en sòl 
urbanitzable, d’elements i acvtivitats que comportin un 
increment en el risc d’incendi en les zones de risc alt o 
molt alt d’incendi forestal. 

Proposta incorporada al procés de redefinició del POUM a partir del document de referència. 
 
A l’ISA també s’ha fet esment a aquest text a l’apartat “Recomanacions” Pàg. 96 

QUALITAT DE L’AMBIENT ATMOSFÈRIC, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LLUMINOSA  
L’ISA ha d’especificar com es concreten els objectius en relació amb 
els aspectes de qualitat ambiental a que es refereix l’ISA preliminar. 
Es recomana la redacció d’unes ordenances annexes adequades. 
 

S’han concretat els objectius en relació a la qualitat ambiental a l’apartat “Recomanacions”de 
l’ISA. 
NOTA: Respecte a la qualitat de l’aire, el POUM incorporarà els criteris necessaris en el text 
refós un cop rebuda resposta per part d’urbanisme. 

Pel que fa a la contaminació acústica, l’ISA haurà de justificar 
l’adequació del planejament a les diferents zones de sensibilitat 
acústica que figuren en el mapa de capacitat acústica elaborat pel 
DMAH. 
L’ISA també s’ha de referir a l’existència de zones d’especial protecció 
de la qualitat acústica (ZEPQA) i zones acústiques de règim especial 

El planejament s’adequa als mapes  i zones de sensibilitat acústica. Pàg. 84 
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(ZARE).   

GESTIÓ DE RESIDUS 

RESIDUS 

L’ISA s’ha de referir a les mesures previstes en el marc 
del POUM per tal d’assolir els objectius en relació amb la 
generació i gestió de residus a que es refereix l’ISA 
preliminar 

El Pla compleix les disposicions de l'objectiu ambiental de gestió de Residus. 

Pàg. 98 
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4.2.2  L’ABAST DEL INFORME QUANT A CONTINGUTS 

L’avaluació ambiental de l’informe de sostenibilitat ambientals es basa en els aspectes ambientals 

rellevants i significatius del pla, i considera que s’han d’incloure segons la legislació vigent (Directiva 

2001/42/EC i Decret 305/2006): 

TAULA 6. Aspectes ambientals rellevants i objectius ambientals considerats 

Aspectes que cal considerar segons la 
legislació 

Aspectes ambientals rellevants del 
territori 

Objectius ambientals 

Creixement de l'ocupació i consum 
de sòl 

Ordenació del creixement urbanístic del 
municipi i manteniment de l'estructura 
tradicional dels pobles 

Sostenibilitat global del model 
d'ordenació (ocupació i consum de sòl, 
mobilitat i eficiència energètica, 
estructura i identitat del sòl no urbanitzat, 
fragmentació territorial, riscs naturals i 
tecnològics, gestió dels residus, etc) 

Consum de sòl agrícola per 
l’ampliació dels sectors de sòl 

Compactació dels assentaments urbans 
Conservació de la biodiversitat i del 
patrimoni natural 

Increment de la demanda d'aigua 
amb l'aplicació del Pla 

Compatibilitzar el planejament amb el 
cicle natural de l’aigua i 
racionalitzar l’ús d’aquest recurs 

Cicle de l'aigua 
Les mesures d’estalvi i reutilització no 
es troben suficientment implantades 
en el municipi 

Fomentar l’estalvi i la reutilització de 
l’aigua en l’edificació 

Ambient atmosfèric (contaminació 
per substàncies, especialment 
aquelles vinculades amb el canvi 
climàtic, contaminació acústica, 
contaminació electromagnètica,etc) 

Bona qualitat de l'ambient atmosfèric 
en general 

Preservar la qualitat de l'ambient 
atmosfèric i minimitzar la contaminació 
acústica i lluminosa derivada del 
planejament 

Biodiversitat territorial, permeabilitat 
ecològica i patrimoni natural en 
general 

Preservar i millorar la vegetació de 
ribera 

Conservació de la biodiversitat i del 
patrimoni natural 

Qualitat del paisatge Es considera bo 
Preservar els espais i elements de valor 
rellevant del territori 

 

4.2.3  AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES 

S’han pres en consideració aquelles opcions que eren alternatives realistes, factibles i aptes per contribuir 

a assolir els objectius del pla en termes reals. Així s’han considerat dues alternatives: alternativa 0 i 

alternativa 1.  
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Les alternatives que es presenten són de tipologia dels creixements, és a dir,  tot i que les alternatives 

comparteixen una estratègia de creixement i una ubicació concreta per al seu desenvolupament, es 

diferencien la localització dels espais lliures. 

La alternativa zero descriu l’evolució dels paràmetres ambientals rellevants en absència del Pla i la 

alternativa 1 descriu la proposta del Pla d’Ordenació Urbanística i Municipal, detallant-ne cada sector de 

desenvolupament.  

S’ha optat a l’ISA per l’alternativa 1, desenvolupament del POUM. 

 

4.2.4  VALORACIÓ DE LA INFORMACIÓ EMPRADA  

Per a l’elaboració de la diagnosi i l’avaluació ambiental del Pla s’ha utilitzat informació de base 

actualitzada, procedent de fonts fiables: 

- Bases cartogràfiques del departament de Medi Ambient i Habitatge 

- Bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de catalunya 

- Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (CREAF) 

- INUNCAT (Agència Catalana de l’Aigua) 

- Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran 

 

Tanmateix, el promotor ha contractat la realització dels següents estudis de detall en motiu d’aquest pla, 

fet que ha permès ampliar la informació disponible per a l’avaluació ambiental del pla: 

- Pla Director de l’Abastament del municipi de Montferrer i Castellbó (SOCADE, 2007). 

- ESTUDI DELS RISCOS GEOLÒGICS AL MUNICIPI DE MONTFERRER I CASTELLBÒ. 

PERILLOSITAT GEOLÒGICA ASSOCIADA ALS MOVIMENTS DE VESSANT - ESTUDI 

D’INUNDABILITAT -  PLÀNOLS DE PERILLOSITAT GEOLÒGICA I INUNDABILITAT. Redactat 

per les empreses EUROGEOTECNIA i FLUMEN. Octubre 2007. 

- Estudi d’inundabilitat del riu Segre i els rius Castellbò i Aravell al municipi de Montferrer i 

Castellbò. Institut Cartogràfic de Catalunya. Juliol 2006. 
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- Dictamen preliminar d’identificació de riscs geològics a Montferrer i Castellbò (Alt Urgell). 

Novembre 2006. 

 

4.2.5  CONCLUSIONS DE LA VALORACIÓ 

A tall de conclusió, s’exposen tot seguit els punts forts i febles de l’informe de sostenibilitat ambiental: 

Punts forts: 

- L’estructura de la diagnosi ambiental facilita la relació entre els objectius presentats i l’avaluació 

d’aquests per a cada una de les alternatives. 

- La coherència entre els continguts al llarg del document 

- La síntesi de la informació que es presenta en forma de taules i gràfics. 

- Els estudis que ha encarregat l’òrgan promotor a escala local sobre riscos geològics i 

sanejament i abastament d’aigua. 

Punts febles: 

Es considera però que manca informació per a l’avaluació ambiental de l’aspecte següent, pel qual no 

s’han trobat estudis rellevants per a l’avaluació ambiental del pla, fiables i actualitzats: 

- Restauració i millora de Boscos de Ribera. Manca informació a la xarxa i als departaments 

corresponents sobre les directrius per a la restauració i a la millora dels hàbitats d’interès 

comunitari prioritari (com les vernedes) en actuacions en què es poden veure afectats o en 

actuacions en què es podria millorar la seva qualitat i extensió. 

 

4.3 SÍNTESI DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L’ INFORME DE SOSTENIBILITAT 
AMBIENTAL 

4.3.1 AVALUACIÓ GENERAL D’ALTERNATIVES 

A continuació s’exposen les alternatives considerades a l’informe de sostenibilitat ambiental: 

Alternativa 0 

L’alternativa 0 és el no desenvolupament del Pla. 
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Alternativa 1  

La primera alternativa inclou els creixements per a habitatge protegit, corresponent al 30% dels nous 

creixements,  concetrada als nuclis més grans al fons de vall. 

Alternativa 2 

La segona alternativa inclou els crexiements per a habitatge protegit distribuïda entre tots els nous 

creixements dels diversos nuclis. 

 

Taula 7. Taula comparativa de les alternatives analitzades 

Principals aspectes de l'ordenació Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Existència de nous creixements no continus a nuclis urbans 
preexistents 

Sí No No 

Mida dels creixements Gran Mitjà Mitjà 

Ocupació de zones d'interès natural, cultural, paisatgístic o de 
risc 

Sí Parcialment Parcialment 

Compactació dels creixements No Sí Sí 

Tipologia i mixicitat dels creixements 
Residencial, 
Industrial i 
Comercial 

Residencial, 
Industrial i 
Comercial 

Residencial, 
Industrial i 
Comercial 

 

La taula següent sintetitza la valoració ambiental de les alternatives respecte dels objectius ambientals i 

els aspectes ambientals rellevants del territori: 
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Taula 8. Valoració ambiental de les alternatives 

Impactes ambientals rellevants de les 
alternatives Aspectes ambientals 

rellevants del territori 
Objectius ambientals 

Alternativa 
0 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Creixement de l'ocupació i 
consum de sòl 

Ordenació del creixement urbanístic del municipi i 
manteniment de l'estructura tradicional dels pobles -- ++ ++ 

Consum de sòl agrícola per 
l’ampliació dels sectors de 
sòl residencial  

Compactació dels assentaments urbans 
Conservació de la biodiversitat i del patrimoni 
natural 

-- ++ ++ 

Increment de la demanda 
d'aigua amb l'aplicació del 
Pla 

Compatibilitzar el planejament amb el cicle 
natural de l’aigua i racionalitzar l’ús d’aquest 
recurs 

-- ++ ++ 

Bona qualitat de l'ambient 
atmosfèric en general 

Preservar la qualitat de l'ambient atmosfèric i 
minimitzar la contaminació acústica i lluminosa 
derivada del planejament 

+/- ++ ++ 

Hàbitat d'Interès Comunitari 
Prioritari 

Conservació de la biodiversitat i del patrimoni 
natural - ++ ++ 

NIVELL D’IMPACTE DE CADA OBJECTIU: 

 

L’alternativa escollida és la 2, ja que tot i que les densitats i els creixements són idèntics a la 1, es 
considera més positiva la distribució de l’habitatge públic.  

 

4.3.2 AVALUACIÓ DE L’ALTERNATIVA ADOPTADA 

L’ISA conclou que l’alternativa d’ordenació adoptada representa globalment una millora ambiental 

respecte de la situació de partida, l’alternativa 0, i assoleix satisfactòriament els principals objectius 

ambientals establerts. Cal esmentar que en l’avaluació de l’alternativa adoptada s’han valorat també les 

propostes del pla adreçades a la integració dels aspectes ambientals en els plans i programes derivats, i 

s’han proposat mesures de millora en aquest sentit. 

La taula següent resumeix la valoració ambiental del pla respecte dels objectius ambientals adoptat: 

++  molt positiu    +  positiu          +/-  neutral             -  negatiu         _ _ molt negatiu 
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Taula 9. IMPACTES AMBIENTALS DEL PLA I RECOMANACIONS 

Aspectes 
ambientalment 

rellevants del territori 

Objectius ambientals segons 
la importància relativa 

Determinacions del Pla 
Grau de 

compliment 
Recomanacions a l'ISA 

SOSTENIBILITAT GLOBAL DEL MODEL D'OCUPACIÓ 

Minimitzar el consum de sòl i 
racionalitzar-ne l'ús 

El POUM classifica i distribueix els diversos 
tipus de sòl al municipi 

Sí 

Assigna els usos del sòl sense 
sobrepassar la capacitat d’acollida 
del territori 

Sobre una superfície de sòl urbà de 128,65 ha 
es preveu una edificabilitat màxima de 27,63 
ha. 
 

Sí CREIXEMENT 
RESIDENCIAL 

Ordena adequadament la globalitat 
del sòl no urbanitzat, tot mantenint-
ne o, si és el cas, recuperant-ne 
l’estructuració orgànica 

El pla assigna diverses categories per al SNU 
així com ordena i distribuiex els usos per al SU 
no urbanitzat. 

Sí 

L’ISA incorpora nombroses recomanacions respecte als 
següents àmbits: 

- Medi Natural 
- Paisatge 
 

SISTEMA VIARI 

Contribueix a la mobilitat sostenible 
en el municipi mitjançant la 
planificació integrada dels usos del 
sòl i de la mobilitat 

 
 

El pla determina la superfície destinada als 
vials i aparcaments públics i fa una 
classificació per categories i tipus de vies 

Sí Cap 

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

ESPAIS PROTEGITS 

Contemplar la possibilitat d'excloure 
els terrenys protegits o ordenar 
l'àmbit com a sistema d'espais lliures 
que permeti la conservació de 
l'hàbitat 

El POUM classifica i regula els terrenys 
protegits en diverses categories, tal i com 
estableix la legislació corresponent a cada 
tipus d’espai lliure. 

Sí 

- En cas que existeixi alguna espècie d’interès 
l’ajuntament es posarà en contacte amb el Departament 
de Medi Ambient i Habitatge per tal de que aquest 
decideixi el procediment a seguir amb la finalitat d’evitar 
possibles danys accidentals  
- No treballar durant hores nocturnes amb la finalitat que 
els llums i els sorolls de la maquinària no molestin a la 
fauna. 
- Adoptar mesures que minimitzin el soroll que 
provoquen les màquines durant el dia. 
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- Ordenar acuradament les vores dels teixits urbans i els 
espais periurbans. 
- Introduir criteris d’ús de vegetació autòctona a les 
xarxes d’espais lliures urbans i espais verds  
- Utilització en la jardineria d’espècies vegetals 
adaptades a les condicions bioclimàtiques de la zona. 
- Trasllat d’arbres ornamentals i monumentals que 
puguin ser afectats per les obres. 
- Aconseguir una mínima reducció de les superfícies 
vegetades i arboritzar el conjunt. 
-  La regulació hauria d’evitar la implantaciód’elements i 
que comportin un increment en el risc d’incendi en les 
zones de risc alt o molt alt d’incendi forestal. 

PAISATGE 

Conservar i/o millorar la qualitat del 
paisatge en la totalitat del sector. 
Integrar el paisatge en el procés de 
planejament urbanístic i garantir-ne 
la qualitat 

Integració paisatgística i minimització dels 
impactes visuals de les noves construccions 

Sí 

• Establir àmbits de protecció paisatgística on les 
instal•lacions de radicomunicació i/o les de transport 
d’energia elèctrica resultin incompatibles. Es proposa 
com a mesura complementària el soterrament dels trams 
de xarxa elèctrica en els nous creixements i en els trams 
existents dins del nucli urbà, sempre que sigui 
tècnicament possible. 
• S’evitarà la formació de superfícies de contrast amb 
l’entorn, disminuint l’impacte visual que es pot produir 
entre les superfícies artificialment formades i les 
existents. 
• En el sòl no urbanitzable, cal evitar la instal•lació 
d’elements amb elevat impacte paisatgístic o preveure 
mesures per reduir l’impacte visual en el cas que la seva 
ubicació estigui convenientment justificada. 
• Cal garantir l’adequació paisatgística dels nous 
creixements residencials i també mesures per tal de de 
minimitzar els efectes visuals dels sectors industrials 
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CICLE DE L'AIGUA 

ABASTAMENT 
Protegeix els recursos hídrics i 
minimitza el consum d’aigua en 
l’espai urbanitzat 

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. 

Sí 

•  L’abastament per als nous sectors serà garantit en els 
propers anys, sempre i quan l’ajuntament realitzi les 
millores en la xarxa que estan previstes en el pla director 
d’abastament corresponent Afavorir la reutilització 
d’aigües residuals o pluvials, sobretot a les noves 
construccions.  
•  Aprofitar l’aigua de pluja incorporant sistemes 
d’emmagatzematge en els edificis per a l’aigua de la 
pluja caiguda. 
• Instal•lar sistemes de control i/o regulació de les 
sortides d’aigua (fonts, regs…) i sistemes de reg eficient 
en jardins públics (microirrigació i aspersors amb 
programació). 
• Adaptar el disseny dels sistemes de reg al lloc i 
realitzar un manteniment òptim dels sistemes. 
• Regar en hores de baixa radiació per minimitzar les 
pèrdues per evaporació. 
• Establir un manteniment adequat de les zones verdes 
(sistemes, personal, quantificació…). 
• Limitació de la construcció de piscines per a ús privat. 
• Mantenir en bon estat els abeuradors pel bestiar, 
netejar i sanejar les fonts i mantenir captacions, 
conduccions i dipòsits en bon estat. 
•  Aconseguir una mínima reducció de les superfícies 
vegetades i arboritzar el conjunt. 

SANEJAMENT Preservar i millorar la continuïtat del 
flux i la qualitat de l’aigua 

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. 

Sí 

• Establiment de la diferenciació de xarxes d’aigües 
netes, de consum directe i d’aigües grises o pluvials, per 
a la neteja dels carrers, el reg i els usos sanitaris 
• Veure d’altres recomanacions específiques a la 
matreixa pàgina de l’ISA 
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RISCS NATURALS 

INUNDABILITAT Prevenir els riscs hidrològics i evitar 
l’afectació de béns i persones 

Estudi d’inundabilitat encarregat per 
l’ajuntament  

Sí cap 

RISC GEOLÒGIC Preservació dels terrenys amb 
pendent elevada 

Estudi sobre riscos geològics encarregat per 
l’ajuntament 

Sí cap 

GESTIÓ DE RESIDUS 

RESIDUS 

Fer la previsió explícita dels espais 
públics i privats necessaris per a 
poder gestionar correctament la 
recollida de residus municipals 
prevista 

Es reserven els espais per a la recollida dels 
residus municipals.  

Sí 

• Promoure la reducció d’ús de materials, l’ús 
d’aquells que siguin de fàcil reciclatge i tractament.   
• Implantar la recollida selectiva de la matèria 
orgànica, preferentment a través del sistema de porta a 
porta, així com el seu tractament i/o valorització, en 
conseqüència amb la comarca. 
• Previsió d’una ordenança municipal per a la gestió 
dels residus de la construcció.  
• Ordenar les condicions de possible implantació 
d’activitats extractives, canalitzades cap a indrets 
especialment adequats per la disponibilitat del recurs, 
l’escassa magnitud de l’impacte generat i les possibilitats 
de restauració o de condicionament d’àrees afectades. 
• Exigència per a l’atorgament de llicències 
urbanístiques d’activitats extractives de presentació de 
programes de restauració elaborats i tramitats d’acord 
amb la Llei 12/1981, de 14 de desembre.  
• Sol•licitar la llicència urbanística per als moviments 
de terra d’acord amb l’art. 179 de la LU. 



POUM Montferrer i Castellbò                                             -MEMORIA AMBIENTAL-                                   NOVEMBRE 2010 

 
35

5.5.5.5. AVALUACIÓ DEL RESULTAT DE LES CONSULTES REALITZADES I 

EL SEU GRAU DE CONSIDERACIÓ 

Les consultes al públic i a les administracions afectades s’han realitzat a les fases següents: 

Avanç del Pla 

• Informació pública de l’avanç del pla durant 30 dies 

• Consultes de l’òrgan ambiental a les administracions afectades i al públic interessat en referència 

a l’abast de l’avaluació 

Aprovació Inicial 

• Informació pública de l’avanç del pla durant 45 dies 

 

5.1 ORIGEN DE LES APORTACIONS 

Aquest apartat detalla l’origen de les aportacions rebudes, tot especificant els processos de consulta que 

les han originat: 

Taula 10. Informació Pública 

data tipus de participació ciutadana valoració de la participació ciutadana 

3 d'agost fins el 14 
de desembre de 
2009 

informació pública del projecte de pla  76 aportacions recollides 

 

Taula 11. Consultes a les administracions afectades 

Fase de 
l'avaluació 
ambiental 

Administracions consultades 
Informes emesos per les 

administracions consultades 
Data d'emissió de 

l'informe 

Avanç del Pla 
Oficina Territorial d'avaluació ambiental 
(inclou recomanacions ACA). 

Document de referència 27 d’agost de 2008 

Departament de d'Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural 

Informe favorable 14 de gener de 2010 

Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació  
Direcció General de Patrimoni Cultural 

Informe desfavorable 
14 de desembre de 

2009 

Direcció General de Promoció de 
l'Habitatge 

Informe favorable amb 
esmenes 

9 de desembre de 
2009 

Aprovació 
Inicial 

Agència de Protecció de la Salut Informe favorable 
6 de novembre de 

2009 
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Subd. Gral de Infraestructuras y normativa 
técnica - Dir. Gral de Telecomunicaciones 
y la sociedad de la información  
 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

Informe favorable amb 
esmenes 

19 de novembre de 
2009 

Dir. Gral. De Prevenció, Exinció d’Incendis 
i Salvaments 

Informe favorable amb 
aportacions 

4 de desembre de 
2009 

Dep. d’Innovació, Uversitats i Empresa Informe favorable 
22 de desembre de 

2009 
Sec. Estado de Transportes – Dir. Gral. De 
aviación Civi 
Ministerio de Fomento 

Informe favorable 21 de gener de 2010 

Adif 
El POUM no afecta l’espai 

ferroviari 
22 de gener de 2010 

 

Informe desfavorable 19 de febrer de 2010  

 
Agència Catalana de l’Aigua 

Informe desfavorable 27 de juliol de 2010 

 

5.2 CONTINGUT I GRAU D’INCORPORACIÓ DE LES APORTACIONS DE CAIRE 
AMBIENTAL AL PLA 

4.3.1 CONSIDERACIÓ DE LES APORTACIONS DE LES ADMINISTRACIONS 
AFECTADES 

Es detallen, per a cada fase de la tramitació del pla, les aportacions de caire ambiental recollides en els 
informes preceptius de les administracions afectades, i com aquest les ha incorporades. 

Avanç del pla 

cap 

Aprovació inicial 

- Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua del 19 de febrer del 2010. 

Les aportacions realitzades es poden consultar a la taula num. 5, en els aspectes referits al CICLE DE 
L’AIGUA.  L’informe es basa en les recomanacions i esmenes no incorporades a partir del document de 
referència, sobretot per l’error de que el document d’aprovació inicial no incorporava l’estudi 
d’inundabilitat. 

- Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua del 27 de juliol de  2010. 

Les aportacions realitzades es poden consultar als documents annexes a l’ISA anomenats 
“ABASTAMENT D’AIGUA i INUNDABILITAT a sectors de creixement del POUM de Montferrer i Castellbó 

(Alt Urgell)” i “ABASTAMENT D’AIGUA i INUNDABILITAT a sectors  de creixement del POUM de 

Montferrer i Castellbó (Alt Urgell) - documentació modificada –“  (inclòs també a la taula núm 5 d’aquest 
document) 
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- Informe del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural del 14 de gener del 
2010.  

- Informe del Programa de Planejament Territorial del DPTOP 

Consideracions Incorporació / Aportacions 

Es recomana que les NNUU del POUM facin la transcripció 
literal o, en el seu defecte, la remissió explícita a les 
disposicions del títol VI de les normes d’ordenació territorial 
del Pla Territorial i les seves disposicions transitòries 1a, 2a i 
3a. 

Veure POUM 

Pel que fa a Santa Creu de Castellbó, atès que l’àmbit del 
PMU que es proposa té una certa entitat, s’insta a grfiar en 
l’interior del PMU l’ordenació precisa de les edificacions per 
tal que la Comissió Territorial d’Urbanisme pugui valorar 
correctament la integració morfològica i paisatgística en el 
nucli i la bondat de la proposta. 

L’ordenació precisa que estableixi el POUM ha de tenir com a 
criteri prevalent la integració morfològica i paisatgística en el 
nucli existent. L’objectiu principal és garantir un creixement 
orgànic del nucli. 

 

Per tal de donar compliment a les consideracions, 
caldrà sometre el PMU-1 a la valoració del DMAiH 
previ al seu desenvolupament. 

Es recomana prudència en atorgar la classificació com a SU 
molts nuclis petits de molt difícil accés.  

No s’ha incorporat al POUM, aquesta ha sigut la 
voluntat del Promotor. 

El POUM no recull el nou traçat indicatiu del desdoblament de 
la carretera N-260 que dibuixa el Pla Territorial. 

Fins que no es produeixi la decisió definitiva del traçat, és 
preceptiu que el planejament garanteixi l’alternativa definida 
al Pla Territorial i no la dificulti amb cap edificació ni 
instal�lació addicional a les existents. 

S’ha incorporat el traçat previst pel PTPAPA al 
POUM. 

La infrastructura serà valorada en el marc de 
l’avaluació ambiental de projectes. 

Es recomana una certa reflexió en relació a la posició i 
ordenació de la zona 1b. 

Al POUM s’ha marcat un límit-gàlig d’edificacio de 
la clau 1b, respectant certa distància a l’església de 
Santa Coloma. 

Al nucli de Pallarols del Cantó es recomana mantenir el límit 
del sòl urbà a l’entorn de les edificacions actuals i no ampliar-
lo amb noves parcel�les edificables confrontats a la carretera 
N-260.  

(L’informe de l’OTAA sobre la Proposta de Memòria 
Ambiental afegeix que caldrà que la proposta modifiqui els 
límits del nucli antic en l’àmbit de la carretera N-260 per tal 
d’ajustar-se al màxim a les edificacions existents. 

Aquestes parcel�les actualment estan classificades 
com a sòl urbà consolidat. Com que no estan 
edificades, es qualifiquen com a 1b nova edificació, 
que en cap cas vol dir ampliar els límits de SU. 
Aquesta classificació ja deriva del Planejament en 
vigor (NNSS). 
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Concretament caldrà excloure del SU l’àmbit de les dues 
zones 1b, situades a l’oest del nucli, a banda i banda de la 
carretera). 

- Informe de la Direcció General de prevenció, extinció d’incendis i salvaments del 3 de 
desembre de 2009 

Consideracions Incorporació / Aportacions 

Per tal de definir els condicionants a tenir en comte a l’hora de dissenyar el 
palnejament s’han de complir els requeriments normatius referits als següents 
punts: 

- Disponibilitat d’hidrants per a incendi 

- Condicions d’entorn i accessibilitat per a bombers  

- Franja de protecció respecte a la forest 

- Ubicacions no permeses per a establiments industrials i 
d’emmagatzematge 

 

S’incorpora al text refòs del 
POUM a partir de la resposta 
d’Urbanisme. 

- Informe de l’Institut Geològic de Catalunya del 15 d’octubre de 2010 (desfavorable) i del 
20 d’octubre de 2010 (favorable) annex a l’ISA. 

 

S’han incorporat al POUM les següents aportacions a l’article 165 de les normatives urbanístiques: 

o Incorporació de les normatives del Decret 136/2009 del programa d’actuació a les 
zones vulnerables per nitrats 

o Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats 

o Les distàncies de les explotacions de porcí als nuclis urbans han de ser com a mínim de 
1000 m. Inclòs a l’apartat e) . 

 

4.3.2 CONSIDERACIÓ DE LES APORTACIONS DERIVADES DELS PROCESSOS DE 
CONSULTA I PARTICIPACIÓ PÚBLICA 

 

Hi han hagut un total de 6 aportacions o al�legains a la fase de consulta i participació pública del pla que 

s’han referit específicament a temes ambientals. En la taula adjunta es resumeixen les aportacions 

rebudes:  

Taula 12.  Aportacions de caire ambiental realitzades durant el procés de consulta pública 
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6.6.6.6. CONCLUSIONS 

 

6.1  INTEGRACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS EN LA VERSIÓ DEL PLA QUE ES 
PROPOSA SOTMETRE A APROVACIÓ PROVISIONAL 

La memòria del POUM de Montferrer i Castellbò no incorpora cada una de les recomanacions aportades 
per l’ISA explícitament i detalladament, en fa esment en els següents paràgrafs:  

2. DIRECTRIUS PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

2.2. PRESERVACIÓ DELS VALORS PAISATGÍSTICS D'INTERÈS ESPECIAL 

El municipi de Montferrer i Castellbó es troba inclòs dintre de l’àmbit del Parc Natural de l’Alt Pirineu, de 

3.095,43 Ha d’extensió. D’aquesta, el 17,52% de la superfície pertany a aquest municipi. 

El Parc Natural de l’Alt Pirineu (PNAP), creat pel Decret 194/2003, d’1 d’agost, està situat a cavall de les 

zones septentrionals de les comarques del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell i comprèn bona part del Pirineu 

axial català.  

La doble condició d’espai d’alt valor natural i alhora escenari d’uns aprofitaments que tradicionalment han 

contribuït a modelar el paisatge i a crear i conservar aquests valors, ha fet que es consideri que la figura 

Data Persona física o jurídica Al�legació 
Valoració equip 

POUM 

23 de gener de 
2009 

Ajuntament de Ribera 
d’Urgellet 

Reubicació de la ubicació de la nova Zona 
Industrial 

Desestimada 

14 de desembre 
de 2009 

Sostenibilitat Identitat Aravell 
No urbanitzar sòl agrícola i copatibilitzar 
nos usos amb l’agrícola 

Desestimada 

14 de desembre 
de 2009 

Sostenibilitat Identitat Aravell 

1. Construir sobre zones rocoses i 
pendents >20% per no ocupar sòl 
agrícola 

2. Esgotar el sòl existent previ a disposar 
de més sòl urbanitzab. 

3. Evitar deforestacions 

Desestimada 

14 de desembre 
de 2009 

Sostenibilitat Identitat Aravell 
No integrar noves infrastructures (variant 
N-260, MAT-Andorra, Aeroport) i millorar 
les infrastructures actuals 

Desestimada 

14 de desembre 
de 2009 

Comunitat de Regants del Rec 
dels Quatre Pobles 

Sol�licita ser informada sobre l’efecte del 
POUM sobre 20 ha agrícoles de regadiu i 
les seves instal�lacions 

Desestimada 

14 de desembre 
de 2009  

Progrés del Pirineu 

1. Nucli antic: actuacions a la solana sota 
l’església 

2. Gravera: pla de millora 
3. La Plana: reduir creixements 
 

Desestimada 
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del Parc Natural és la que millor pot garantir la protecció del patrimoni natural i cultural inclòs en el seu 

àmbit, establint d’un règim d’ordenació i de gestió adreçat al desenvolupament sostenible d’aquest 

territori. 

L’objectiu del Parc és el de fer compatible la conservació del patrimoni naturals i cultural amb el 

desenvolupament econòmic i el manteniment d’activitats tradicionals com la ramaderia extensiva. 

A més a més, el terme municipal de Montferrer i Castellbó té 3095,43 Ha a l’espai del PEIN “Alt Pirineu” i 

0,29 Ha a l’espai de PEIN  “Serra de Prada-Castellàs”, sumant un total de 3095,72 Ha incloses dins el Pla 

d’espais d’interès natural de Catalunya, aprovat pel Decret 328/1992.  

També en el municipi hi trobem dos espais inclosos a la Xarxa Natura 2000. El que té més extensió és el 

de l’Alt Pallars (Codi ES5130003), amb 3.093,6 Ha, el 17,5% del territori del municipi i el 4% del total de 

l’espai. L’espai de la Serra de Prada-Castellàs (Codi ES5130026) comprèn 0,3 Ha del municipi.  

Aquests dos espais són també Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), d'acord amb la Directiva 

79/409/CEE, i Llocs d'Importància Comunitària (LIC), d'acord amb la Directiva 92/43/CEE. 

Cal tenir en compte que, en aplicació de la llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi 

ambient i de modificació de les lleis 3/1998 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 

12/1985, d’espais naturals, de la Llei9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/204, 

relativa al procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental, tots els espais considerats com a 

Zona d’Especial Conservació (ZEC) o com a Zona d’Especial Conservació per les Aus (ZEPA) passen a 

regir-se també pel règim d’usos i protecció del PEIN. 

Pel que fa a les forests, en el municipi n’hi ha cinc de catalogades dins el Catàleg de Forests d’Utilitat 

Pública, amb les següents propietaris: 

Entitat Municipal Descentralitzada de Vila i Vall de Castellbó 

- Sant Joan de l'Erm. Superfíce 1719 ha, CUP núm. 86. Amb Projecte d’Ordenació Forestal aprovat l’any 

2003. 

- Vall i Vila. Superfície 1302,7 ha, CUP núm. 89. Amb Projecte d’Ordenació Forestal aprovat l’any 2003. 

- Obaga de Sant Andrés i Reguerals.  Superfície 259.1 ha,  CUP núm. 87. Amb Projecte d’Ordenació 

Forestal aprovat l’any 2003. 

Ajuntament de Montferrer i Castellbó 

- Serra Morral. Superfície 135,8 ha, CUP núm. 30. Sense Projecte d’Ordenació Forestal aprovat. 

Generalitat de Catalunya 

- Tosal i Sant Magí, Castell i Abad. Superfície 2166,5 ha, CUP núm. 12. Sense Projecte d’Ordenació 

Forestal aprovat. 

Existeix també una forest comunal, propietat del municipi de Montferrer i Castellbó, no inclosa al Catàleg 

d’Utilitat Pública. Té el Projecte d’Ordenació Forestal aprovat l’any 2003. Aquesta forest es trobava en 

consorci amb la Generalitat de Catalunya, ja rescindit, per a la realització d’una restauració forestal. 

 

2.6. ADAPTACIÓ ALS DIFERENTS AMBIENTS DE LES CONSTRUCCIONS I INSTAL.LACIONS 
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Les Normes urbanístiques aplicables  a totes les construccions, tant en sòl urbà com en sòl no 

urbanitzable, tindran com a objectiu l’adaptació de les noves construccions i instal•lacions als ambients i 

paisatges urbans i rurals propis del municipi. 

El Pla preveu diferents mesures per adaptar l’alçària i les plantes de les noves edificacions a la imatge de 

conjunt dels nuclis urbans, no permetent-se edificis més alts de planta baixa més dues plantes. 

Pel que fa a les construccions en sòl no urbanitzable, hauran d’assegurar el respecte a les condicions 

naturals i paisatgístiques de l’entorn que les acull. 

 

2.7. MESURES MEDIAMBIENTALS 

Les mesures mediambientals es descriuen al Document 7, Memoria Ambiental, realitza per NEQUA, 

signat per l’enginyer de forests Andreu Gonzàlez i per la llicenciada en geografia Anna Pou. Aquest 

informe ha estat redactat paral•lelament al document d’aprovació inicial del POUM. 

Cal potenciar l'estalvi, l'ús i el reciclatge de residus amb separació en origen del RSU, excepte la matèria 

orgànica, així com l'estalvi energètic tant en els edificis i sistemes públics com en els edificis i activitats 

privades. 

 

2.8. CRITERIS FUNCIONALS DE DISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS 

Els criteris en relació als espais lliures i equipament són els següents: 

 

3.La creació de parcs lineals de separació del poble de les dues zones industrials.  

4.Potenciar els passeigs interns dels nous creixements, per facilitar la mobilitat peatonal dins d’aquests, 

entre els diferents creixements, i l'ús de la bicicleta, i entenent que cada vegada més l'espai lliure va més 

lligat a la mobilitat. 

 

4.3.2.3. Xarxa d’alta i mitja tensió 

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. 

 

5.2.1 DELIMITACIÓ DELS SECTORS DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 

Aquest Pla d'ordenació urbanística classifica com a sòl urbanitzable els terrenys que considera necessaris 

i adequats per a garantir el creixement de la població i de l'activitat econòmica, d'acord amb una utilització 

racional del territori i del medi ambient, condicionant el creixement urbà a la preservació dels recursos 

naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals del municipi, i seguint uns models 

d'ocupació del sòl per ampliació del nucli urbà tradicional. 
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A la taula 9 de la present memòria es mostra sintèticament el resultat de la integració de les aportacions 
rebudes durant el procés d’avaluació ambiental, el pla que se sotmet a aprovació  definitiva presenta les 
millores ambientals significatives respecte del pla aprovat  inicialment, proposades per l’Informe de 
Sostenibilitat Ambiental. 

 

6.2 DIFICULTATS SORGIDES 

Tota la informació requerida per a la redacció del ISA ha estat facilitada pel Promotor del Pla, per l’equip 

redactor i per l’Ajuntament de Montferrer i Castellbó. La comunicació entre els professionals implicats a 

estat fluïda i s’han anat resolent dubtes a mida que anaven apareixen. 

 

6.3 ANÀLISI DE LA PREVISIÓ DELS IMPACTES SIGNIFICATIUS DEL PLA 

6.3.1 IMPACTES DERIVATS DE L’APLICACIÓ DEL PLA 

L’abast del Pla és reduït al tractar-se del desenvolupament d’un Pla Parcial en sòl urbanitzable que 

compleix amb tota la normativa vigent.  

La única afectació important en matèria de medi ambient és la referent al Hàbitat d’Interès Comunitari de 

caràcter prioritari per a la seva conservació. La localització d’espais verds amortidors a la vora del  hàbitat 

i la voluntat de millora i de restauració d’aquest, fa que es considerin ambientalment positives les 

solucions incorporades al Pla. 

 

6.3.2. MESURES PROTECTORES, CORRECTORES I COMPENSATÒRIES 

Les mesures protectores, correctores i compensatòries que el pla ha introduït durant el procés 
d’elaboració i tramitació són les següents: 

 

 

Taula 13.  Aportacions de caire ambiental realitzades durant el procés de consulta pública 

Referència en el POUM 
impacte Mesura 

apartat pàgina 

Impacte visual de les noves 
edificacions residencials en 
els nuclis tradicionals de 
població 

Les Normes urbanístiques aplicables  a totes les construccions, 
tant en sòl urbà com en sòl no urbanitzable, tindran com a 
objectiu l’adaptació de les noves construccions i instal•lacions als 
ambients i paisatges urbans i rurals propis del municipi. 
El Pla preveu diferents mesures per adaptar l’alçària i les plantes 
de les noves edificacions a la imatge de conjunt dels nuclis 
urbans, no permetent-se edificis més alts de planta baixa més 
dues plantes. 
Pel que fa a les construccions en sòl no urbanitzable, hauran 
d’assegurar el respecte a les condicions naturals i paisatgístiques 

2.6 7 
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de l’entorn que les acull. 

Consum de sòl agrícola per 
l’ampliació dels sectors de 
sòl residencial i industrial 

Els boscos i els prats ocupen la majoria del territori del municipi. 
Tot i haver ocupat una superfície important al voltant dels nuclis 
habitats fins a mitjans del segle XX, els conreus herbacis han 
estat en la majoria dels casos abandonats. Només resten 
algunes parcel•les destinades a cultius farratgers. 
Un altre aprofitament que ha perdut importància és el de 
l’explotació forestal, molt important a principis i mitjans del segle 
XX no només a Montferrer i Castellbó, sinó a la resta de la 
comarca. Principalment a causa de la baixada dels preus dels 
productes fusters i l’increment del cost de la mà d’obra. Els 
aprofitaments forestals municipals mitjançant subhastes són els 
que resten avui en dia, tot i que cada cop és més difícil 
aconseguir que les subhastes no quedin desertes. 
Per tant, hi ha poc sòl amb alt valor agrícola en el municipi que 
calgui protegir 

2.3 6 

Contaminació de les aigües 
per les activitats dels 
polígons industrials 

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 4.2.2.2. 22 

Possibles impactes derivats 
de l’ampliació de la zona de 
polígons industrials 

Creació de parcs lineals de separació del poble de les dues 
zones industrials. 2.8 7 

Risc de la pèrdua del 
patrimoni cultural i 
paisatgístic 

Per aconseguir l’efectivitat de les mesures urbanístiques de 
protecció de monuments, edificis jardins, paisatges o béns 
culturals, atenent als articles 59.1.d) del text Refòs de la llei 
d’Urbanisme (DL 1/2005), aquest POUM incorporarà el Catàleg 
de Bens Protegits i el Catàleg de jaciments arqueològics del 
municipi de Montferrer i Castellbó. 
Aquest POUM contemplarà els següents  nivells de protecció del 
patrimoni cultural construït: 
a) Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) 
b) Béns Culturals d’Interès local (BCIL) 
c) Jaciments arqueològics 
Juntament amb els elements del catàleg, els nuclis històrics del 
municipi i el creixement tradicional constitueixen els elements 
més valuosos del patrimoni arquitectònic, urbanístic, històric i 
cultural del municipi. En aquests conjunts urbans les normes 
urbanístiques del POUM regularan la conservació de l’edificació 
existent, amb el criteri de conservar, restaurar i rehabilitar 
l’edificació existent, els elements constructius tradicionals i els 
materials característics. 
El patrimoni arquitectònic de les masies i construccions rurals 
recollit en el Catàleg específic que acompanya el POUM, es 
protegiran en les normes urbanístiques, que permetran la 
reconstrucció i rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural, dels 
habitatges amb valor arquitectònic, paisatgístic, històric o social, 
respectant el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original determinats en les fitxes del catàleg. 

2.4 6 

 

6.4. CONCRECIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA 
 

5.5.1 INDICADORS AMBIENTALS DE SEGUIMENT 
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El Programa de seguiment haurà de garantir el compliment de les indicacions i mesures protectores, 

correctores i compensatòries recollides a l'informe ambiental, així com el seu seguiment. 

D’acord amb la Llei d’avaluació ambiental el promotor del Pla nomenarà un director ambiental del pla que 

serà l’encarregat de dur a terme les tasques de seguiment ambiental d’aquest. El Director ambiental del 

Pla emetrà informes sobre els seguiment amb la periodicitat que quedi establerta i els remetrà al promotor 

i a l’òrgan ambiental.  

 El POUM haurà de concretar la forma en què es duran a terme aquestes verificacions i els tipus 

d’actuacions a executar en funció dels resultats. Serà a partir dels objectius ambientals i dels indicadors 

adoptats que s’establiran els elements de referència i els valors numèrics en aquells casos que puguin ser 

usats per a una avaluació continuada solvent. 

Atenent a l’article 10 de la Directiva 2001/41/CE, l’administració supervisarà els efectes de l’aplicació dels 

plans i programes amb l’objecte de detectar els efectes no previstos i permetre dur a terme mesures de 

reparació adients. El mecanisme que l’administració competent, en el nostre cas, el Departament de Medi 

Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per a dur a terme el seguiment de l’aplicació de les 

mesures correctores és el Programa de Vigilància Ambiental (PVA). 

El programa de vigilància mediambiental serà dut a terme per un tècnic superior amb experiència 

mediambiental contrastada. La funció del mateix serà la supervisió ambiental de les actuacions previstes 

en el projecte, i l’adaptació d’aquelles als criteris ambientals establerts en el present document. La 

direcció ambiental farà un seguiment de les obres per tal que no s’impacti sobre els paràmetres 

ambientals abans descrits i detectarà impactes no previstos. Finalment, vetllarà pel compliment de les 

mesures correctores descrites en la memòria mediambiental.  

El programa de vigilància mediambiental es redactarà juntament amb el Pla d’Obres.  

 

5.5.2 MODALITAT DE SEGUIMENT 
 

El seguiment ambiental, el durà a terme el promotor, que designarà el director ambiental del pla, 

encarregat d’emetre i lliurar els informes de seguiment ambiental a l’òrgan competent per raó de la 

matèria i a l’òrgan ambiental. 

El director ambiental del pla emetrà informes sobre el seguiment amb la periodicitat que estableixi la 

resolució de l’avaluació ambiental i els remetrà al promotor i a l’òrgan ambiental. 
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