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1

1.1

INTRODUCCIÓ

MARC LEGAL

La Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’avaluació dels
efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient (DOCE 197/30, de 21 de
juliol de 2001), determina que cal que la planificació territorial i urbanística realitzi un
procés d’Avaluació Ambiental Estratègica (AAE) i es faci un Informe Ambiental de
Sostenibilitat.

Aquesta directiva es va transposar amb la Llei 9/2006 de 28 d’abril, sobre avaluació dels
efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, i més recentment a
Catalunya amb la Llei 6/2009 de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
Finalment el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per la qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, estableix que determinats plans necessiten la realització d’un informe
ambiental, el contingut del qual queda fixat pel reglament que desplega l’esmentada llei.

És en aquest context que es presenta l'Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar (ISA
Preliminar) del POUM de la Pobla de Lillet per tal que l'administració pugui emetre el seu
informe de Referència com determina la llei.

1.2

ANTECEDENTS

En data 4 de febrer de 2013, es va trametre a l'Oficina Territorial del Departament de
Territori i Sostenibilitat – Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental (OTTA), la sollicitud
del document de referència sobre el Pla d'ordenació urbanística municipal de la Pobla
de Lillet, tramesa per l'Ajuntament. Acompanyada la sollicitud: l'avanç de pla, l'informe
de sostenibilitat ambiental preliminar i plànols d'informació i ordenació.

En el marc de les consultes necessàries a realitzar per a l'elaboració del document de
referència d'acord amb l'article 18 de la Llei 9/2006 de 29 d'abril, l’Oda va sollicitar
l'emissió de les consideracions estimades oportunes en relació al pla esmentat a les
Administracions públiques afectades següents:

Pàgina 7 de 201

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
POUM LA POBLA DE LILLET

-

Direcció General d'Ordenació del

Territori i Urbanisme (informe urbanístic i

territorial)

-

Agència Catalana de l'Aigua

-

Agència de Residus de Catalunya

-

Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona

-

Subdirecció General de la Biodiversitat del DAAM

-

Direcció General de Protecció Civil

-

Institut Geològic de Catalunya

-

Direcció General del Patrimoni cultural

-

Diputació de Barcelona

-

Consell Comarcal del Berguedà

-

DEPANA-Lliga per a la defensa del patrimoni natural

-

Agrupació de Defensa Forestal de la Pobla-Castellar

-

Grup de Defensa de la Natura del Berguedà

-

SEO/Birldlife

-

Institut Català d'Ornitologia

En resposta a les consultes realitzades, es van rebre informe de l'Oficina de Gestió
Ambiental Unificada de Barcelona, el 14 de febrer de 2013, de l'Agència Catalana de
l'Aigua, de 21 de febrer de 2013, de l'Àrea de Medi Natural, d'11 de març de 2013 i de
l'Agència de Residus de Catalunya, de 21 de març de 2013, les consideracions del quals
es van tenir en compte en la redacció del document de referència.
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El 18 d'abril de 2013, el Departament de Territori i Sostenibilitat – OTTA Barcelona va emetre
Document de Referència (referència OTAABA20130022) sobre el Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal de la Pobla de Lillet.

1.3

OBJECTIUS DE L’ISA

L’objectiu d’aquest informe és donar compliment al procés d’avaluació ambiental del
POUM de la Pobla de Lillet d’acord amb les directrius establertes en el text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol.

Tal i com estableix la guia bàsica sobre l’avaluació ambiental del planejament urbanístic
a Catalunyai, els continguts de l’Informe de Sostenibilitat (en endavant ISA), seran els
establert en l’article 70a) i b) del reglament que desenvolupa la LUC.

Article 70
a) Determinació dels requeriments ambientals significatius amb l’àmbit del pla, el què
inclou:
1r. La descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants de l’àmbit objecte de
planejament i del seu entorn.
2n. La determinació dels objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental, aplicables
en l’àmbit del pla, establerts en la normativa internacional comunitària, estatal,
autonòmica o local, o n els instruments de planejament territorial, els plans directors
urbanístics o altres plans o programes aplicables.
3r. La definició dels objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del pla, d’acord
amb els requeriments ambientals assenyalats en els apartats anteriors i amb els principis i
directius establerts als articles 3 i 9 de la Llei d’urbanisme, els quals han de referir-se, entre
d’altres aspectes, a la sostenibilitat global del model d’ordenació; al cicle de l’aigua; a la
biodiversitat territorial, la permeabilitat ecològica i el patrimoni natural; a la qualitat del
paisatge; a la qualitat de l’ambient atmosfèric; i a la contaminació acústica i lluminosa.
Aquests objectius ambientals han de ser formulats de forma jerarquitzada en funció del
seu gran d’importància relativa.
b) Justificació de l’elecció de l’alternativa d’ordenació proposada, el què inclou:
1r. La descripció de les característiques de les alternatives considerades.
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2n. L’anàlisi, per a cada alternativa considerada, dels efectes globals i dels de les seves
determinacions estructurals, d’acord amb els objectius i criteris ambientals als què es
refereix l’apartat 1.c) d’aquest article.
3r. La justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa seleccionada.

Així doncs, l'ISA s'ha elaborat d'acord amb el que indica el document de referència emès
per l’Oda - Barcelona amb data 18 d'abril de 2013 i el citat article del Decret 305/2006.

1.4

OBJECTIUS I CRITERIS GENERALS ADOPTATS EN LA REDACCIÓ DEL POUM

El concepte d’ordenació territorial és un concepte molt ampli i de difícil concreció ja que
engloba aspectes molt heterogenis, tot i així, es pot entendre con un intent de
compaginar les diferents activitats de les societats humanes amb l’espai on aquesta es
desenvolupen, tenen en compte les possibles incompatibilitats, les potencialitat del territori
i els impactes que es puguin generar, tant positius com negatius.

És a dir, per ordenar el territori cal identificar, organitzar i regular les activitats que s’hi
desenvolupen tenint en compte que el sòl és un recurs limitat.

L’ocupació del sòl i els canvis en els usos del sòl, així com l’explotació dels recursos
naturals a ritmes superiors als de regeneració i la construcció de noves infraestructures
comporten pèrdues importants dels valors del sòl fragmentant els sistemes naturals en
tasques cada vegada més petites que dificulten la supervivència de les espècies.

Per tal de poder reconduir les actuals tendències d’ocupació del sòl tot protegint les
zones naturals i la biodiversitat que sustenten cal gestionar les pressions existents per al seu
desenvolupament i ús tot reconeixent la importància dels factors ambientals a més de les
necessitats d’aconseguir una economia i una estructura social sanes.

Seguint els criteris establerts en el normativa s’han integrats criteris ambientals des de la
mateixa concepció i durant tot el procés del projecte afavorint d’aquesta manera la
capacitat de plantejar alternatives estratègiques i d’anticipar-se a les possibles
afectacions negatives sobre la qualitat de l’entorn i en general sobre el desenvolupament
sostenible. Concretament, s’han establert diferents criteris i principis ambientals, tots ells
han permès disposar d’una filosofia de treball transversal que engloba aspectes socials,
econòmics i ambientals.
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Els Principis Ambientals

Es poden considerar organitzats formant part d’una jerarquia simple amb la sostenibilitat
com principi que engloba tota la resta.

Sostenibilitat

La idea de sostenibilitat pretén millorar els estàndards de vida humana dins les possibilitats
de l'entorn, sense esgotar-ne els recursos de manera que les generacions futures no rebin
un planeta exhaurit que no pugui suplir les seves necessitats i aspiracions. Queda implícita
la idea que no hem heretat el món sinó que el manllevem dels nostres fills.

Principis Ambientals Generals

Cautela. Cal tenir una actitud prudent, i, en cas de dubte, no emprendre aquelles
accions de les quals no es coneixen les conseqüències. En cas de dubte, no.
Cooperació / Participació. Fer possible la cooperació en el procés de totes les parts
implicades esmorteint els conflictes socials i equilibrant les diferències d’interessos i
d’expectatives que es generen entre els agents socioeconòmics.
Incertesa. Tot allò ben vist per la societat actual pot esdevenir un problema ambiental en
el futur. Els criteris ambientals evolucionen conjuntament amb la societat i per tant, els
criteris que avui són correctes poden variar.
Integració. Incorporar la variable ambiental en tot desenvolupament, projecte, pla,
programa, iniciativa econòmica...
Internalització. Totes les activitats que interfereixen en el medi hauran d’assumir els costos
ambientals, tan tangibles com intangibles, que se’n deriven.
Paritat. No existeix cap element que formi part del medi ambient més important que un
altre. Tots i cadascun tenen una funció i el dret a l'existència.
Particularització. Cada lloc en el seu entorn i característiques necessitarà d'unes mesures
específiques.
Prevenció. És millor prevenir els danys que reparar els efectes de les accions ja
consumades.
Substuïbilitat. El capital natural és únic en si mateix i no pot ser substituït per capital humà.
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Principis Ambientals d'aplicació al Planejament Urbanístic

Els principis ambientals d’aplicació al planejament urbanístic es desprenen dels principis
ambientals amb la voluntat de concretar-los en el camp de l'ordenació urbanística i dins
d'aquesta en l'ordenació del sòl no urbanitzable d'una banda i de l'altra del sòl urbà o
urbanitzable.
Ecològic. Minimitzar el consum energètic i de materials i maximitzar l’intercanvi
d’informació en tot ús implantat en el territori.
Capacitat de càrrega / Petjada ecològica. No superar la capacitat d’un ecosistema de
mantenir organismes satisfactòriament i alhora conservar la pròpia productivitat,
adaptabilitat i capacitat de renovació.
Irreversibilitat. Considerar el sòl com un recurs no renovable.
Igualtat de tractament. Concedir el mateix nivell de detall normatiu i de zonificació i
classificació en el sòl no urbanitzable com el sòl urbanitzable o urbà. Trencant així la idea
de sòl no urbanitzable com la “resta” del territori.
Compensació. Els espais lliures no urbanitzables i protegits tenen un important paper en
contrarestar la pressió de l'entorn urbanitzat.
Holístic. Pensar el territori com a collage d'ecosistemes que interaccionen. Analitzar el
conjunt del territori tenint en compte les possibles sinèrgies fugint dels reduccionismes.
Funcionalitat. La dimensió i estructura dels espais lliures han de permetre la funcionalitat i
viabilitat ecològica d'aquests espais.
Factibilitat i eficiència. Crear els mecanismes de gestió per fer eficaç el pla, és a dir, que
es portin a terme totes les mesures proposades.
Socioeconòmic. Tenir en compte els aspectes socials i econòmics que es derivin de tota
intervenció en el territori.
Paisatge. La protecció del paisatge no només s’ha de fer per raons funcionals sinó també
pel seu valor intrínsec.
Visió a llarg termini. El planejament urbanístic és indissociable d’una visió a llarg termini més
enllà dels quatre anys que dura una legislatura.

Principis ambientals d’Ordenació urbanística

SOSTENIBILITAT
-

Promoure la ciutat compacta i esponjada.

-

Evitar caure en utopies ultraconservadores.
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ECOLÒGICS
-

Implantar un nou ús en zones on es necessiti un consum mínim tant d’energia com
de matèria per tal de desenvolupar-lo.

-

Ordenar el territori tenint en compte que els ecosistemes poden ultrapassar els
límits administratius.

-

Minimitzar el grau d'intervenció en els processos naturals (sediments, erosió,
moviment espècies animals, successió ecològica, etc.)

-

Preservar els espais amb singularitats vegetals, faunístiques, arquitectòniques,
històriques, agrícoles, paisatgístiques, geològiques...

-

Adequar els usos a la singularitat ecològica del territori.

-

Invertir l'actual procés de fragmentació i homogeneïtzació.

-

Delimitar unitats ecològicament viables per mantenir la funcionalitat dels
ecosistemes.

-

Protegir els connectors ecològics.

-

Tractar específicament les àrees limítrofes a espais protegits.

-

Considerar les característiques de l'entorn natural immediat per determinar noves
ubicacions d’activitats en el territori.

PAISATGÍSTICS
-

Protegir els corredors verds.

-

Minimitzar l'alteració de les característiques perceptives del paisatge (formes,
textures, colors, etc.).

-

No considerar el paisatge com un bé fossilitzat, sinó com quelcom dinàmic, fruit de
transformacions al llarg dels temps i en costant transformació. Cal que aquesta
transformació sigui capaç de ser sensible al medi i no brusca o violenta.

-

Preservar i potenciar els valors paisatgístics del territori amb coherència
morfogeogràfica i paisatgística.

-

Respectar els espais que tinguin una fragilitat paisatgística gran. Tenint en comte
que l’ús industrial, urbà i agrícola malmeten el paisatge de forma diferent.
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-

Considerar la restauració i repoblació com a part integrant de totes les polítiques
de conservació del paisatge.

VECTORS AMBIENTALS
-

Prevenir i minimitzar la contaminació acústica, atmosfèrica, del sòl i de les aigües
superficials i subterrànies.

-

Evitar la sobreexplotació i degradació del sòl, de l’aigua i del litoral.

-

Utilitzar polítiques i actuacions en matèria d'usos del sòl, abastament d'aigua
potable, sanejament, depuració, potabilització, etc. tenint en compte una visió
integrada de la conca.

-

Minimitzar el consum d’energia i fomentar les energies renovables.

-

Promoure des del POUM l’educació i sensibilització ambiental de la població.

-

Fomentar la sensibilització ambiental en tots els elements que participen en la
redacció del POUM.

-

Tenir en compte els riscos ambientals directes i derivats de la planificació
urbanística.

SOCIALS I ECONÒMICS
-

Maximitzar l’intercanvi d’informació en les ciutats.

-

Dissenyar ciutats amb models polifuncionals seguint la cultura urbanística
mediterrània.

-

Evitant segregacions socioeconòmiques i culturals i augmentant el sentiment
d’identitat i de relacions socials.

-

Tenir en compte els efectes sobre la salut de les persones de l’ordenació territorial.

-

Entendre que el turisme és una important font de recursos econòmics però cal que
sigui compatible amb un desenvolupament sostenible.

-

Cercar la satisfacció i millorar la qualitat de vida de les persones.

-

Promoure la producció local sostenible, augmentant així l’autoabastament.

CULTURALS i EDUCATIUS
-

Minimitzar l'afectació de llocs/poblacions ben estudiades ecològicament, que
puguin servir per a conèixer la seva dinàmica ecològica a mig/llarg termini.
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-

Considerar el paisatge com un bé cultural associat al benestar de les persones i a
l’enriquiment de la societat. “El paisatge és la projecció cultural d’una societat en
un espai determinat”, “símbols que expressen pensaments, idees i emocions vàries”
(Joan Nogué i Font).

-

Fomentar la identitat, la sociabilitat i el patrimoni cultural.

-

Preservar el patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic, considerant-lo un
recurs no renovable.

-

Considerar la possibilitat de restaurar espais prèviament degradats per a usos
educatius.

D’ORDENACIÓ
-

Assumir les consideracions en el planejament adoptades en plans com Agendes
21, auditories ambientals, PALS, PEI....

-

Realitzar avaluacions d’impacte ambiental sempre que es projecti la ubicació
d’una activitat susceptible de malmetre el medi.

-

Considerar els Hàbitats d’Interès comunitari com a zones a protegir dotant-los
d’una estructura igual a una zona PEIN.

-

Maximitzar l’adaptació topogràfica.

-

Preservar de la urbanització els terrenys amb pendent superior al 20%.

Principis ambientals per al sòl no urbanitzables
ECOLÒGICS
-

Considerar la restauració com a part integrant de totes les polítiques de
conservació i d'ús dels recursos naturals i del territori.

-

Protegir totes les zones de singularitat ecològica del territori.

-

Minimitzar

la

freqüentació

humana

excessiva,

especialment

en

llocs

ecològicament sensibles (plantes sensibles al trepig, plantes rares amb flors vistoses,
llocs de reproducció o descans d'espècies antropòfobes, colònies de cria).
-

Potenciar l’evolució cap a l’estabilitat de les àrees no urbanitzades que han sigut
més humanitzades.

-

Potenciar la connectivitat ecològica i paisatgística entre espais oberts. Creant una
xarxa d’espais naturals i seminaturals integrant les zones protegides legalment.
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-

Preservar les zones que acullin fauna d’especial interès.

-

Assegurar un corredor entre zones protegides PEIN i HIC encara que el límit
municipal no pugui unir-los físicament.

-

Preservar els ecotons entre nuclis urbans i ecosistemes naturals assegurant una
gradació entre zones de més a menys antropomorfitzades.

-

Tenir en compte les basses i petites zones humides.

PAISATGÍSTICS
-

Compensar la pèrdua d'àrees naturals amb mesures addicionals de restauració i
protecció.

-

Protegir tots les àrees d’especial valor paisatgístic en sòl no urbanitzable.

-

Integrar paisatgísticament tota edificació en sòl no urbanitzable.

-

Tota edificació en sòl no urbanitzable caldrà considerar-la com un fet aïllat per
necessitats

agrícoles,

ramaderes

o

forestals.

Mai

com

inici

de

futures

urbanitzacions.
D’AGRICULTURA I RAMADERIA
-

Protegir i fomentar els conreus i les plantacions arbòries amb espècies autòctones.

-

Preservar les zones agrícoles d’interès ecològic i paisatgístic.

-

Preservar les zones de pastures tradicionals i les vies pecuàries de transhumància.

-

Controlar l’accés al medi natural dels ramats.

-

Mantenir els components lineals i reticulars presents en els ecosistemes agraris per
motius paisatgístics, ecològics i culturals: marges i vores, tanques arbrades, recs i
sèquies, construccions de pedra seca, etc.

-

Potenciar els usos agrícoles en zones de bona insolació, deixant per usos ramaders
la zones de poca insolació.

-

Afavorir la proximitat a cursos naturals d’aigua per reduir l’impacte sobre el medi i
així augmentar el potencial agrològic, sempre respectant el medi físic que és el
que condiciona les capacitats agrològiques.

-

Potenciar el creixement de nous usos agrícoles de forma compacte als existents.
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-

Respectar al màxim les zones on els potencials agrològics siguin més grans. Deixar
d’utilitzar les terres més improductives sempre que no comporti desestabilitzacions
econòmiques, socials o territorials.

-

Delimitar i ordenar les explotacions forestals. Projectar quin tipus d’explotació s’ha
de fer dels boscos naturals i projectar les explotacions artificials de manera
sostenible.

SOCIALS I ECONÒMICS
-

Diversificar i proporcionar espais de lleure en sòl no-urbanitzable creant espais
humanitzats de caràcter protector dels propis espais naturals i més verges.

-

Analitzar els mecanismes de retorn econòmic al sòl agrícola i forestal del seu valor
com a infraestructura de manteniment del paisatge periurbà i de garantia
ecològica per al conjunt del territori i especialment per a la ciutat.

-

Regular l’accés de persones que van al bosc a buscar bolets, espàrrecs, plantes
medicinals....

RISCOS AMBIENTALS
-

Establir mecanismes des del POUM que afavoreixin la prevenció d’incendis
forestals.

Principis ambientals per al sòl urbà
ECOLOGIA URBANA
-

Orientar correctament els carrers i els edificis.

-

Tenir en compte les condicions climatològiques en l’ordenació urbana.

-

Afavorir que en el verd urbà s’utilitzin espècies autòctones.

-

Minimitzar els efectes barrera al moviment d'animals.

-

Minimitzar els microclimes produïts per la contaminació en l’ecosistema urbà.

-

Protegir espais verds urbans d’interès.

ECOLOGIA INDUSTRIAL
-

Entendre la indústria com una activitat potencialment perillosa per al seu entorn.

-

Afavorir la ubicació de polígons industrials enfront de naus disperses.

-

Dissenyar polígons industrials integrats en el paisatge.
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-

Evitar que els polígons industrials esdevinguin barreres ecològiques infranquejables.

-

Afavorir la implantació de nova indústria en zones properes a carreteres de
caràcter secundari o principal.

PAISATGÍSTICS
-

Crear bons espais de lleure accessibles i funcionals.

-

Afavorir la inserció de corredors verds en zones urbanes que tinguin una continuïtat
en espais periurbans.

-

Crear una xarxa d’espais verds (parcs, jardins, places...) intentant que hi hagi una
estructura contínua d’espais oberts creant corredors dins de l’entorn urbà.

-

Mantenir un paisatge urbà uniforme evitant les estructures agressives.

-

Recuperar les façanes fluvials amb criteris d’integració territorial i paisatgístic.

-

Intentar protegir i potenciar els espais naturals i rurals de les zones periurbanes
(ENP).

VECTORS AMBIENTALS
-

Dissenyar aprofitaments de les aigües pluvials.

-

Permeabilitzar el màxim els espais públics i privats.

-

Tenir en compte criteris de recollida selectiva de residus.

-

Disminuir les pèrdues de la xarxa de sanejament i d’abastament d’aigua potable.

-

Programar la cobertura de la xarxa de sanejament d’aigües residuals a les
urbanitzacions i nuclis dispersos.

D'ORDENACIÓ
-

Reservar sòl per a la installació de serveis ambientals.

-

Permeabilitzar les infraestructures que travessen espais naturals i integrar-les en el
seu entorn ecològic i paisatgístic.

-

Evitar els creixements en baixa densitat.

-

Crear una xarxa de carril bicicleta adequada a la morfologia de la ciutat.

-

Recuperar els cascs antics degradats de les ciutats.
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-

Ampliar el parc d’habitatges útils.

-

Acostar els serveis bàsics al ciutadà disminuint les necessitats de mobilitat amb
vehicles motoritzats.

-

Dissenyar creixements de teixit urbà en zones de capacitat d’acollida alta del
territori.

-

Considerar la possibilitat de desclassificar el sòl urbà.

-

Establir sòl urbà preferiblement relligant zones d’urbanització difusa.

-

Reforçar la complementarietat ciutat-camp.

-

Dissenyar xarxes viàries i de comunicació funcionals i eficients.

-

Prioritzar i facilitar la circulació de vianants enfront de la circulació rodada.

SOCIALS I ECONÒMICS
-

Crear o reinventar àrees emblemàtiques.

-

Fomentar polígons industrials que generin llocs de treball en la població i que
incentivin l’economia local.

1.5

-

Potenciar les zones agràries com a espais oberts de recreació i de trobada.

-

Regular urbanisticopaisatgísticament l’activitat agrària propera a les ciutats

ANTECEDENTS

La normativa urbanística vigent al municipi de la Pobla de Lillet, és el Text Refós de les
Normes Urbanístiques de Planejament General, aprovat per la Comissió Territorial
d'Urbanisme en sessió de 22 de juny de 2006.

Les normes urbanístiques que integren aquest document formen part de les Normes
Subsidiàries de la Pobla de Lillet, aprovades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
sessió celebrada en data de 29 de juny de 1988, i publicat l’acord al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya en data de 14 de novembre de 1988.
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1.6

OBJECTIUS DEL PLA

La proposta de planejament es basa en l'anàlisi del model vigent, a partir de la lectura de
la realitat urbana i territorial que representa La Pobla de Lillet i de la seva reorientació cap
a una renovació de la qualitat urbana, per un poble estructurat i per un territori articulat i
gestionat amb cura.

Els principals OBJECTIUS del present POUM són:

1. Millora de l’accessibilitat al nucli i de les comunicacions en general

2. Completament de la trama urbana existent afavorint la compacitat i millorant la
connexió entre les diferents parts del nucli.

3. Potenciar les activitats turístiques tan en sòl urbà com en sòl no urbanitzable i
afavorir a un turisme sostenible i respectuós amb la Natura.

4. Dotar de nous espais d’aparcaments relacionats amb la carretera d’accés i en
aquells punts que es considerin. Gestió per aconseguir els espais actualment
destinats a aparcaments.

5. Reconsiderar els actuals sòls industrials en estat d'abandonament per la seva
transformació i integració dins la trama urbana

6. Protegir al màxim els terrenys lliures de valor agrícola i ecològic, d’interès
paisatgístic , la recuperació dels camins rurals així com dels torrents i rieres.

7. Posar al dia la Normativa urbanística adaptant-la a la realitat. Preveure actuacions
de remodelació urbana i regularitzar qualificacions.

Tot això sent coherent amb les determinacions i objectius del planejament territorial
general, el Pla Territorial Parcial de les Comarques central, i les exigències normatives de la
legislació urbanística vigent; a més de les informacions territorials, ambientals i socials
resultats de la realització d'un anàlisi complex i complert de la situació actual del municipi.
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2

DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS

2.1

INTRODUCCIÓ

En aquest apartat es descriuen els aspectes i elements ambientalment rellevants de
l’àmbit del municipi i del seu entorn identificant els aspectes principals de la situació
actual del medi ambient, les característiques ambientals del municipi així com qualsevol
problema ambiental existent que sigui important per al POUM, incloent els objectius de
protecció ambiental fixats en l’àmbit internacional, comunitari, estatal, autonòmic o local,
o en els instruments de planejament territorial, els plans directors urbanístics o altres plans o
programes aplicables

2.2

EL MUNICIPI

El municipi de la Pobla de Lillet es situa a la Vall de Lillet amb una superfície de 51’45 km2 i
1.155 habitant (IDESCAT 2014) amb el que li configura una densitat de 22,45 hab/km2. Es
situa a 843 mestres d’altitud. Està ubicat al nord de la comarca del Berguedà i limita al
nord amb el municipi de Castellar de n’Hug; a l’oest amb Guardiola de Berguedà i Sant
Julià de Cerdanyola; al Sud amb Castell de l’Areny i amb les Llosses del Ripollès; i a l’Est
amb el terme de Gombrèn, també del Ripollès i amb Sant Jaume de Frontanyà.

L’únic nucli de població és la vila de la Pobla de Lillet. La principal via de comunicació és
la carretera B-402 que arrenca de Guardiola i que, pel coll de Merolla, porta al Ripollès.
Una altra carretera mena a Castellar de n’Hug i continua fins a la Molina i la collada de
Toses.

Imatge 1: Vista del nucli de La Pobla de Lillet
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Demogràficament el municipi de La Pobla de Lillet ha experimentat una davallada sostenible durant els darrers
anys.

Any

Població (segons Patró)

1998

1.527

1999

1.488

2000

1.455

2001

1.393

2002

1.320

2003

1.359

2004

1.357

2005

1.348

2006

1.327

2007

1.322

2008

1.338

2009

1.312

2010

1.303

2011

1.295

2012

1.249

2013

1.192

2014

1.1155

Taula 1: Evolució de la població
Font: IDESCAT

2.2.1

MEDI FÍSIC

CLIMA

El relleu i l’alçada són els factors bàsics del clima de la comarca. Segons la divisió
climàtica de Catalunya (basada en el règim termopluviomètric), el municipi de la Pobla
de Lillet correspon al subtipus mediterrani prepirinenc oriental. Aquest grup té uns valors
mitjans genèrics de precipitació entre 800 i 950 mm, amb un règim pluviomètric estacional
(RPD) màxim a l’estiu o a la primavera i mínim a l’hivern. La temperatura mitjana anual
varia segons l’orogènia del municipi, anat des del 8ºC als 15ºC i l’amplitud tèrmica es mou
entre els 15 i 18ºC.a

Segons l’índex d’Humitat de Thornthwaite, el municipi de la Pobla de Lillet té diferents
subclimes, segons el grau d’humitat rebuda (part per precipitacions i nevades). Com es
pot observar en la figura següent, el clima varia en funció del relleu, a més alçada i relleu
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més pronunciant més precipitacions, fins arribar al > 100 PerHumit (A) en la zona del Pedró
(2.081m).

Temperatura mitjana anual

Precipitació mitjana anual

Índex d’humitat de Thornthwaite

Imatge 2: Informació de l’Atles Climàtic de Catalunya

Segons l’Atles Climàtic de Catalunya, la Pobla de Lillet té una amplitud tèrmica anual de
15ºC a 18ºC, un dèficit hídric de

0 mm, tenint un règim pluviomètric estacional del

municipi ETPH, el que vol dir que la màxima precipitació es concentra en els mesos d’estiu.

L’estació meteorològica del Servei de Meteorologia de Catalunya més propera és a de
Guardiola de Berguedà ubicada a les següents coordenades UTM (x: 407253, y: 4676590)
a 788 metres d’altitud.

Canvi Climàtic

L’augment de la concentració de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera sembla ser el
responsable d’un escalfament del sistema climàtic a nivell global. Segons el IV Informe del
Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic del 2007 (IPCC de les seves
sigles en anglès) aquest escalfament és directament atribuïble amb gran certesa a
l’activitat humana.

Segons aquest mateix informe aquest canvi tindria àmplies conseqüències en les
temperatures globals (es preveu un escalfament mitjà de la Terra d’entre 1,8ºC i 4ºC a
finals del segle XXI si no hi ha cap canvi de tendència) i en els sistemes físics i biològics. Les
conseqüències de l’escalfament global també afectarien als sistemes econòmics
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mundials. En un escenari d’inacció vers l’escalfament global els costos per a l’economia
mundial podrien oscillar entre el 5% i el 20% del PIB mundial segons l’Informe Stern (2007).
El marc d’acció per fer front al canvi climàtic es tradueix en vàries iniciatives en diferents
nivells. A nivell europeu a La Carta de Leipzig, signada pels ministres responsables del
Desenvolupament Urbà dels Estats membres, es declara la voluntat de realitzar un
desenvolupament urbà sostenible.

A nivell també europeu són destacables els ambiciosos objectius adoptats pel Consell
Europeu l’any 2008 de reduir com a mínim un 20% l’emissió de GEH i arribar a que les
energies renovables representin un 20% del consum energètic de la UE, tot al 20202.

En aquesta mateixa línia la Comissió europea va posar en marxa el Pacte d'Alcaldes/esses
(Covenant of Mayors), una iniciativa per tal d’aconseguir els objectius comunitaris de
reducció de les emissions de GEH mitjançant la participació dels governs locals i de la
ciutadania. Els objectius marcats són reduir les emissions de GEH en un mínim del 20%
(respecte als valors de l’any 2005) tot augmentant un 20% l’eficiència energètica i arribant
a una quota del 20% de fonts d’energia renovables, tot pel 2020.

A nivell Estatal l’any 2007 es presentà el segon Plan nacional de asignaciones i la
Estrategia española de cambio climático y energía limpia. Horizonte 2007-2012-2020,
orientada a la reducció d’emissions en els sectors difusos. En la mateixa línia, el Plan de
Acción 2008-2012 de la Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004- 2012
(E4) planteja les accions per tal de reduir el consum d’energia primària en 24.776 ktep al
2012 amb una reducció d’emissions de 238.130 ktCO2 en aquest període.

A nivell català el Pla Català de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012 té per missió la
coordinació, el seguiment i l’impuls de totes les actuacions i projectes que tinguin un
impacte en la reducció d’emissions, marcant com a objectiu la reducció de 5,33 Mt de
CO2eq de mitjana anual durant el període 2008-2012. Aquest pla es coordina amb el Pla
de l’Energia de Catalunya 2006-2015, que marca l’estratègia d’estalvi i eficiència
energètica, un pla d’infraestructures energètiques, un pla d’energies renovables i un
programa de recerca i desenvolupament tecnològic en l’àmbit energètic.

Aquest darrer pla preveu una reducció anual de consum, respecte a l’escenari base, de
2.137,8 ktep/any, dels quals un 20,9% seria energia elèctrica, així com arribar a un 9,5% de
participació de les energies renovables en el balanç d’energia primària, i arribar a un 24%
en la participació de les energies renovables en la generació elèctrica.
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Altres administracions catalanes com Diputació de Barcelona han posat eines a disposició
de les corporacions locals per tal de mitigar el canvi climàtic, com el Catàleg de
propostes per la mitigació i adaptació local al canvi climàtic (Àrea de Medi Ambient),
amb propostes concretes d’intervenció per tal de corregir les tendències afavoridores del
canvi climàtic que treballa en vuit àmbits prioritaris: General, Energia, Residus, Aigua,
Mobilitat, Urbanisme i Edificació, Litoral i Sistemes Naturals, i Compra Sostenible i Consum
Responsable.

Dins d’aquest marc general l’Ajuntament de La Pobla de Lillet, coneixedor de la seva
responsabilitat en l’emissió de GEH derivada de la utilització d’energia i del consum de
productes i serveis, i acceptant la responsabilitat dels governs locals de combatre
l’escalfament global, s’ha adherit al pacte i ha assumit els objectius establerts per la UE
pel 2020 de:

-

Reduir les emissions de GEH com a mínim el 20%, mitjançant la implementació d’un
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) als sectors d’activitat on tinguin
competències;

-

Augmentar l’eficiència energètica en un 20%;

-

Arribar a una quota del 20% de fonts d’energia renovables

Per això l'any 2011 va elaborar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) on es planteja
la reducció de 1.385,21 tones de CO2eq. (1,03 tones CO2eq./hab.) per l’any 2020, un 24%
sobre el total de les emissions de GEH de l’àmbit PAES de l’any 2005. L’àmbit d’acció
directe és sobre 5.776,42 tCO2eq. que van generar l’any 2005 tots els sectors de l’àmbit
PAES (sector serveis, sector domèstic, sector transport, sector residus i sector aigua).

El Pla d’Acció consta de 52 accions, el major pes de les quals recau sobre els
equipaments municipals i els serveis, àmbit de major influència de l’Ajuntament.

Atmosfera

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), mesura la
qualitat de l’aire expressada segons l’absència o presència de contaminants i
quantificada pel nivell d’immissió, és a dir, concentració dels contaminants existents a
l’aire.
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El territori es divideix en Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA), àrees amb una qualitat de l’aire
similar en tots els seus punts aquesta delimitació es va realitzar pel compliment de la
legislació europea en matèria de qualitat atmosfèrica i per a dur un control i seguiment
de la qualitat de l’aire a Catalunya. El municipi de La Pobla de Lillet es situa dins la ZQA
10. Alt Llobregat, a on les àrees rurals representen la major part del territori, tan sols
presenta nuclis urbans de mida petita. Aquesta zona es caracteritza per la presència
d’una central tèrmica de producció elèctrica que utilitza el carbó com a combustible
que va finalitzar la seva activitat a finals de l’any 2011.

“Zona Qualitat de l’Aire 10

Condicions de dispersió: és una vall de muntanya orientada de nord a sud, on es pot
formar un règim de brises de muntanya i hi pot arribar, canalitzada pel Llobregat, la brisa
de mar cap a mitja tarda. Hi ha una pluviositat considerable que afavoreix el rentatge de
contaminants a l’atmosfera.
Emissions: Nivells baixos d’emissions difuses provinents de les d’activitats domèstiques i del
trànsit urbà. Respecte a la IMD de les vies interurbanes, hi ha trams amb trànsit escàs,
moderat i intens. Hi ha molt pocs focus industrials, tret de la central tèrmica. Cal destacar
que en alguns pobles s’utilitza carbó de les mines de Saldes per les calefaccions
domèstiques, la qual cosa pot contribuir de manera significativa als nivells de SO2 durant
l’hivern.
Nivells d’immissió: Les estacions actuals estan orientades a l’impacte de les emissions de la
central tèrmica i només mesuren SO2 i NO2. No es disposa d’informació fiable per a la
resta de contaminants.”

Els principals factors que determinen la qualitat de l’aire són:
-

Elevades emissions d’òxids de nitrogen deguts als diferents focus de combustió tant
domèstica, com industrial i provinent dels vehicles.

-

La meteorologia: el clima en aquesta zona és sec subhumit amb forta radiació
solar.

-

El relleu

Tenint en compte les dades d’immissió de cada zona es confeccionen els mapes de
vulnerabilitat. Aquests mapes informen de la qualitat de l’aire, i permeten conèixer les
àrees, i per tant, la capacitat d’acolliment de noves fonts d’emissió.
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Vulnerabilitat CO

Vulnerabilitat PST

Vulnerabilitat SO2

Imatge 3: vulnerabilitat atmosfèrica

El municipi presenta, com es pot observar a la imatge, una vulnerabilitat nulla en relació
als 3 paràmetres analitzant (partícules de sòlids en suspensió, òxid de carboni i òxids de
sofre). Segons estableix la memòria del Balanç de la qualitat de l’aire de Catalunya de
l’any 2009, que a la zona 10 Alt Llobregat, de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la
Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), en la qual s’inclou el Berguedà, els nivells mesurats
de diòxid de nitrogen, diòxid de sofre, de monòxid de carboni, de partícules en suspensió
de diàmetre inferior a 25 micres, de benzè i de plom estaven per sota dels valors límit
establerts per la normativa vigent. Tampoc es van superar els valors objectiu establerts
per la legislació pel que fa als nivells de cadmi, arsènic i níquel. Pel que fa a l’ozó
troposfèric, els valors són superiors a l’objectiu de protecció de la salut d’aplicació a partir
de l’any 2013.

L’estructura urbana i les característiques d’aquest municipi, com tots els de muntanya,
comporten una obligatòria mobilitat amb vehicles a motor particulars, sent el principal
focus d’emissions de gasos amb efecte hivernacle que es generen al municipi. Cal tenir
en compte que fins a 1 de març de 2012 hi havia un total de 8 estacions de control de la
contaminació atmosfèrica. Actualment estan vigent únicament l’estació manual de
Berga situada a l’IES Guillem de Berguedà i l’estació automàtica collocada al Poliesportiu
de Berga on es controla el SO2, NOx, O3, CO, PM10, PM2.5, Benzé i Metalls.

No es preveu que el nou planejament municipal, provoqui un augment important
d’emissions de gasos amb efecte hivernacle, tanmateix, cal preveure mesures per
minimitzar ei mitigar les emissions que positivament es generaran com qualsevol
assentament urbà.
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Hidrologia i hidrogeologia

Al municipi hi ha la presència de dos importants cursos d’aigua: el riu Llobregat i el riu
Arija (aquest últim neix a les Fontetes de Maians – Gombrèn). L’Arija rep per l’esquerra, el
rec dels Ganxos, per on continua amb el rec del Roquerol. Penetra a la Pobla de Lillet
formant una vall estreta fins a confluir amb el Llobregat a la vila, on troba també el torrent
del Regatell.

Imatge 4: Riu Llobregat al seu pas pel nucli de la Pobla de Lillet.

Al municipi es troba la massa d’aigua subterrània 05 de la Conca Alta del Cardener i
Llobregat. Segons el Decret 328/1998, d’11 d’octubre no existeix cap aqüífer protegir al
municipi, i aquest queda exclòs de les zones vulnerables en relació amb la contaminació
de nitrats procedents de fonts agràries (Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació
de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts
agràries i 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).

La massa d’aigua de la Conca Alta del Cardener i Llobregat, segons dades de l’IMPRESS
presenta molt poques pressions, i aquestes són baixes (extracció d’àrids, pressió total per
estat químic, i captació d’aigua.
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Codi massa d’aigua subterrània

5

Nom de la massa d’aigua subterrània

Conca

alta

del

Cardener

i

Llobregat
Pressions sobre la massa d’aigua
Dejeccions ramaderes (DJ)

Nulla

Agricultura intensiva (AG)

Nulla

Aplicació de biosòlids (BI)

Nulla

Zones urbanes i industrials (UI)

Nulla

Infraestructures lineals urbanes i industrials (II)

Nulla

Abocaments industrials (AI)

Nulla

Sòls contaminats (SC)

Nulla

Dipòsits controlats de residus (DR)
Runams salins (RS)
Abocament d’EDAR (AE)
Extracció d’àrids (EX)
Extraccions costaneres causants d’intrusió salina (IS)
Recàrrega artificial (RA)
Pressió total per estat químic

Baixa

Captació d’aigua (EXTRAC AIG)

Baixa

Vivers de plantes ornamentals i freatòfits (VF)

Nulla

Extraccions d’àrids (EX)

Baixa

Pressió total per estat quantitatiu

Baixa

Impacte potencial sobre la massa d’aigua
Vulnerabilitat

Moderada

Impacte potencial estat químic

Baixa

Impacte potencial estat quantitatiu

Baixa

Impacte comprovat sobre la massa d’aigua
Impacte comprovat estat químic

Sense dades

Descripció impacte comprovat sobre l’estat químic

Dades insuficients per a descriure
l’impacte

Impacte comprovat estat quantitatiu

Sense dades

Descripció impacte comprovat sobre l’estat quantitatiu

Sense dades

Risc d’incompliment
Risc sobre l’estat químic

No

Risc sobre l’estat quantitatiu

No

Risc total

No
Taula 2: Anàlisi de pressions i impactes en aigües subterrànies
Font: IMPRESS, ACA
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Relleu

El municipi de la Pobla del Lillet està ubicat a la subcomarca de l’Alt Berguedà, aquest
territori inclou part del Prepirineu i el Pirineu Axial. En general el terreny és molt accidentat i
l’altitud descendeix de nord a sud, des de les elevacions de Rasos de Peguera (Les
Collades, 2.056 m; la Roca de l’Auró, 1.988m; Cap de la Serra, 1.847 m, entre d’altres) fins
el Pla de Campllong per sota dels 1.300 m. Aquestes ,muntanyes de l’Alt Berguedà van
formar-se durant el Terciari, com a resultat de la collisió de les plaques tectòniques
europea i ibèrica.

El terme municipal està format per dues valls que es comuniquen; la vall de Lillet i la vall
d’Arija.

A banda i banda d'aquestes valls el terreny es torna accidentat. A la banda N, puja cap
a Cerqueda, el Bruc, els Carbonells i Sant Eloi —contraforts meridionals de la serra de
Moreu, que comparteix amb Castellar de n'Hug—; cap al S, hi ha elevacions força
escarpades (serra de Falgars, de 1 288 m; serra de Catllaràs, de 1 718 m; serra de la Llena,
de 1 546 m, la tossa de Montclús, de 1 456 m, i el puig de Castellsec, de 1 298 m), que
envien llurs contribucions hídriques al Llobregat i a l'Arija. A la banda oriental del terme els
límits s'aproximen molt als rasos de Tubau, mentre que pel NE l'entrada al Ripollès es fa a
través del coll de Merolla, divisòria d'aigües de l'Arija i del Merdàs.

En aquest terme municipal hi ha indrets de gran bellesa, com és el cas de la serra de
Catllaràs, autèntic parc natural. Per aquests paratges, un dels pocs a Catalunya on
encara hi creix la flor de neu (edelweiss). També té algunes fonts d'interès medicinal, com
la de la Magnèsia i la del Sofre.

Imatge 5: Relleu del municipi
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El municipi té grans pendents tot i que el nucli urbà es concentra en aquella zona on les
pendents no supera els 20%. El nou planejament concentra els futurs creixements en
terrenys de pendents inferiors al 20% com marca la legislació urbanística vigent.

Geologia

Segons el Mapa Geològic de Catalunya a escala 1:50.000 de l’Institut Geològic de
Catalunya, tota la zona sud-est del municipi està composada per conglomerats, gresos i
argiles vermelles. Els còdols són predominantment de calcàries a la part basal i d’origen
granític o paleozoic als trams superiors de les unitats. És un ambient sedimentari de ventall
alluvial i de plana alluvial.

Al Sud-est hi trobem calcàries i dolomies laminades. Unitat compressiva indiferenciada
que engloba materials atribuïts al Lias. Més al nord apareixen les calcàries bioclàsiques,
calcàries detrítiques i calcàries margoses.

A la zona central trobem alternança de gresos i margues amb conglomerats. Coincidint
amb el traçat del riu Llobregat i Arija s’hi observen capes de graves, sorres, llims i argiles
alluvials de l’era cenozoica i del període quaternari. Finalment, al nord, hi tornem a trobar
magues i gresos amb franges horitzontals de calcàries.

Imatge 6: Mapa geològic

Camins ramaders

Donada la importància que assoleix la transhumància en el nostre país va fer que els
camins ramaders disposessin d’una legislació pròpia i específica. Aquesta normativa és la
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llei 3/1995, de vies pecuàries i estableix que són camins ramaders els camins públics, no les
servituds de pas, destinats tradicionalment al desplaçament dels ramats.

Segons l’inventari elaborat pel Grup de Defensa de la Natura del Berguedà, l’any 2007, al
municipi de la Pobla del Lillet trobem 4 camins ramaders:

CAMÍ RAMADER

DESCRIPCIÓ

NOM DE L’ELEMENT CATALOGAT
PER ON PASSA

1. Camí ral de Berga a Castellar de

ICR63. Camí de la Pobla a Castellar de

N’Hug

N’Hug

2. Camí de Pla d’Anyella a Sant

ICR8. Camí de Castellar de N’Hug a

Jaume de Frontanyà

Prats de Lluçanès per la Riera de
Merles.

Cal Sargantana

El Boix i El Guixer

L’Espelt i La Sala

ICR12. Camí de Guardiola a la Pobla
3. Camí de la Pobla de Lillet a Sant

ICR12. Camí de Guardiola a la Pobla

L’Espelt i La Sala

Jaume de Frontanyà
4. Camí de Sant Romà de la Clusa a

ICR24. Camí de Cerdanyola a Sant

Coll de Pal

Jaume de Frontanyà
ICR25. Camí de la Baells a la Pobla pel
Catllaràs.
Taula 3: Relació de camins ramaders

Imatge 8: Camins

A part de l'ús tradicional dels camins ramaders com a lloc de pas de ramat transhumant,
el títol II de la Llei 3/1995 de 23 de març de vies pecuàries, dels usos compatibles de les
vies pecuàries fixa:
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“Article 16. Usos Compatibles
1- Es consideren compatibles amb l’activitat pecuària els usos tradicionals que, tot i ser de
caràcter agrícola i no tenir la naturalesa jurídica de l’ocupació, es puguin exercir en
harmonia amb el trànsit ramader.
Les comunicacions rurals i, en particular, el desplaçament de vehicles i de la maquinària
agrícola han de respectar la prioritat del pas dels ramats, i evitar el desviament o la
interrupció prolongada de la seva marxa. Amb caràcter excepcional i per a un ús
específic i concret, les comunitats autònomes poden autoritzar la circulació de vehicles
motoritzats que no siguin de caràcter agrícola, i queden excloses d’aquesta autorització
les vies pecuàries en el moment de transitar el bestiar i aquelles altres que tinguin un
interès ecològic i cultural.
2- També són compatibles les plantacions lineals, tallavents o ornamentals, quan permetin
el trànsit normal dels ramats.
Article 17. Usos complementaris
1- Es consideren usos complementaris de les vies pecuàries el passeig, la pràctica del
senderisme, la cavalcada i altres formes de desplaçament esportiu sobre vehicles no
motoritzats sempre que respectin la prioritat del trànsit ramader
2- Es poden establir sobre terreny de vies pecuàries installacions desmuntables que siguin
necessàries per a l’exercici d’aquestes activitats de conformitat amb el que estableix
l’article 14.
Per això és necessari l’informe de l’ajuntament i l’autorització de les comunitat autònoma.
3- Quan alguns usos en terrenys de vies pecuàries puguin suposar incompatibilitat amb la
protecció d’ecosistemes sensibles, masses forestals amb risc d’incendi, espècies
protegides i pràctiques esportives tradicionals, les administracions competents poden
establir determinades restriccions temporals als usos complementaris. “

2.2.2

MEDI BIÒTIC I PERCEPTUAL

Vegetació i hàbitats

El municipi és un autèntic mosaic d’hàbitats diferents. Trobem des de Garrigues de coscoll
sense plantes termòfiles; conreus extensius de secà; joncedes i prats; vegetació de ribera
en força bon estat de conservació; pinedes de pi roig; o terrers calcaris margosos amb
poca vegetació.

La Pobla de Lillet, en trobar-se enclavada a la conca hidrogràfica del riu Llobregat, rep la
influència del clima temperat de la Mediterrània. Per altra banda, el substrat calcari que
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forma part dels sòls de la conca del riu Arija permet el creixement d’una vegetació ben
adaptada a aquestes condicions. La flora es distribueix en alçada entre els 843 metres fins
a més de 2.200 de les muntanyes més altes. Aquesta variació altitudinal, juntament amb
altres valors associats com la temperatura, pluges, lluminositat, intensitat del vent, etc,
permeten agrupar les diferents espècies vegetals en tres estatges altitudinals: montà,
subalpí i alpí.

Estatge Montà.

És el més baix i està comprès entre els 843 m. i els 1.600 m. Aquí trobem la major part
d’arbres caducifolis, entre els que destaquem els roures martinencs [Quercus pubescens]
que ocupen els solells; la seva distribució actual és només una petita part de l’extensió
primitiva que es va veure reduïda pels aprofitaments forestals i la transformació del bosc
en camps i pastures; els seu fruits són molt apreciat per nombrosos animals. El faig [Fagus
sylvatica] ocupa les zones més humides, barrejat sovint amb pi roig que va ocupant una
gran superfície en el procés de recessió del primer tot i que actualment la tendència és
de recuperació dels dominis. El sotabosc de les fagedes sol ser pobre en altres tipus de
plantes degut a que l’especial disposició de les fulles fa que gairebé no arribi la llum del
sol a terra. Es poden observar alguns arbusts de boix [Buxus sempervirens] i alguna planta
com l’ellebor [Helleborus foetidus] o l’herba fetgera [Hepatica triloba]. Les moixeres
[Sorbus Aucuparius] formen un fruit carnós rogenc que serveis d’aliment a algunes aus i
mamífers durant l’hivern tenint una extensió reduïda i dispersa. Trèmols [Populus tremula],
avellaners [Coerilus avellana] o blades [Acer sp.] formen part minoritària d’aquesta flora.

L’alzina carrasca, arbre propi de les costes mediterrànies [Quecus ilex ssp. Rotundifolia]
suporta bé les secades i busca les vessants assolellades. La seva petita distribució és
conseqüència del clima hivernal massa fred que fa que la supervivència sigui escassa.

També estan representades les coníferes en aquest estadi, sent el pi roig o rajolet [Pinus
sylvestris] qui cobreix la major superfície boscosa. En aquestes comunitats podem trobar, a
més del boix i el ginebre [Juniperus communis], el plantatge [Plantago media] i les
maduixeres [Fragaria vesca]. Aquests pinars són boscos molt joves que donaran pas, amb
el temps, a altres construccions formant rouredes i fagedes, quedant reduïts a punts molt
concrets del terreny on maduraran i envelliran. En el límit superior pot barrejar-se amb el pi
negre donant lloc a una franja mixta de transició.
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Estatge Subalpí

Aquest estatge es situa per damunt dels 1.600 m d’alçada i arriba als 2.000 m. És el domini
quasi exclusiu del pi negre [Pinus uncinata], que es diferencia del pi rajolet per la
coloració de l’escorça més fosca, les fulles més curtes i les pinyes amb esquames estirades
en forma de ganxo. La seva constitució li permet suportar períodes llargs recoberts de
neu, i temperatures molt baixes, arrelats en sòls pobres i rocosos

Associat amb aquest bosc es troba el ginebre [Juniperus communis ssp. Nana], varietat
que creix arran de terra per tal d’evitar que el pes de la neu els trenqui i que a les parts
més altes de les muntanyes és l’única espècie d’arbre o arbust que hi podem trobar. La
boixerola [Arctostaphylos uva-ursi] creix com una catifa verda estenent-se pel terra,
produeix un fruit vermell carnós, molt apreciat per diversos animals. Per altra banda la
pulsatilla blanca és una de les flors més vistoses que creix entre les clarianes dels pins.

Els avets [Abies alba] són molt escassos i dispersos, com a testimoni d’una antiga
distribució molt més àmplia. Entre les plantes destaquen per les seves vistoses flors: l’acònit
blau [Aconitum napellus] considerada la planta més verinosa d’Europa, tòxica també si la
mantenim estona en contacte amb la nostra pell; la belladona [Atropa belladona], o el
rovell d’ou [Trollius europaeus] amb una vistosa i gran flor groga. Entre els cards citarem el
panícol blau [Eryngium bourgatii] i les conegudes carlines amb suposades propietats
màgiques.

També podem incloure en aquest nivell algunes plantes que creixen sobre les roques
calcàries i que es poden observar en altres estatges. Les més representatives són la
corona del rei [Saxifraga longifolia] i l’orella d’ós [Ramonda myconi], de flors blanques i en
espiga en la primera, i de color blau en la segona; ambdues es consideren relíquies de la
vegetació existent en la zona durant l’època Terciària.

Estatge Alpí

Aquesta tipologia de vegetació la trobem a més de 2.000 metres d’alçada
caracteritzada per la presència de neu durant bona part de l’any i per tant la
supervivència d’arbres o arbustos és dificultosa. Hi apareixen únicament algunes plantes
herbàcies, especialment gramínies, amb període d’activitat curt per tal d’aprofitar al
màxim l’època del bon temps. Entre aquestes gramínies es pot destacar, per la seva
abundància, les festuques [Festuca sp.], la poa i els trifòliums. Apareixen també tota una
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gamma de flors vistosíssimes de colors i olors que destaquen sobre el verd dels prats.
També es poden trobar les gencianes de tonalitats blaves i que s’enlairen del sòl no més
de 4-6 cm. [Gentiana verna, G. Acaulis, etc.]; la pulsatilla alpina de flor gran i aspecte
vellutat, o les petites prímules de flors blaves [Primula sp.]; també algunes mates de Silene
acualis de color rogenc quan floreix.

Els bolets

Volem dedicar una especial atenció als bolets que caracteritzen no només la zona de
Guardiola de Berguedà sinó tota la comarca sent un important complement econòmic a
la pobra agricultura de muntanya. La major part dels bolets comestibles els trobem entre
l’estatge montà i el subalpí.

Hi trobem l’apreciat rovelló [Lactarius deliciosus i Lactarius sanguifluus] i la mucosa o
llenega, blanca, grisa o negra [Hygrosphorus glicyclus, H. Limacinus i H. Dichorus]. També
es cullen els rossinyols [Cantharellus cibarius], les cames de perdiu [Chroogomphus rutilus],
els cama-secs, també anomenats moixernons, carreroles o camanyoles [Marasmius
oreades] i els peus de rata grocs [Ramaria aurea]. Entre els bons comestibles i cada cop
més apreciats hi trobem els ceps [Boletus edulis], els pollancrons [Agrocybe aegerita], les
pentinelles [Amanita vaginata], la puagra, o cuagra, també dita llora [Russula
cyanoxantra i R. Virescens], els pinetells [Suillus granulatus i S. Luteus] i el pet de llop
[Lycoperdon perlatum].

Fauna

Donant resposta a la gran varietat florística de la zona de la Pobla de Lillet, la fauna
associada no és menys. La diversitat de paisatges i hàbitats afavoreix la presència de gran
nombre d’espècies animals.

A la zona poblada per alzines i roures la presència de les glans atrau a un nombre
important d’animals que tenen en aquest fruit una font important de proteïnes. Aquest és
el cas del porc senglar [Sus scrofa], que depèn molt de l’anyada d’aquest fruit per tenir
una bona cria. També hi trobem la geneta o gat mesquer [Genetta genetta] que és un
carnívor propi d’ambients mediterranis i que els seus costums nocturns la fan pràcticament
desconeguda.
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La tortuositat de formes de roures i alzines origina moltes cavitats entre les seves branques,
que són aprofitades com a lloc de refugi i cria per molts animals, com el raspinell [Certhia
brachydactila] i les mallerengues carboneres o la blava [Parus major i P. Cristatus] entre els
ocells, o la rata sellarda [Elyomys quercinus] entre els mamífers. El gaig [Garrulus
glandarius], au escandalosa com poques, de bonics tons blaus és una de les espècies
que més contribueix a la dispersió dels boscos per la seva habilitat d’emmagatzemar
glans en forats al terra o entre les pedres durant l’hivern. Entre els rèptils que trobem a
aquest hàbitat hi ha la colobra [Coronella austriaca] i les sargantanes [Podarcis muralis].
Una de les espècies amb importància en la seva escassetat en aquesta zona de quercus
hi ha el tòtil [Alytes obstetricans], curiós gripau que es caracteritza per ser el mascle qui
transporta els ous després de la posta. A aquesta zona és important el gran nombre de
papallones entre les que destaca la Parnasius apollo, una de les més grans de Catalunya.

En els boscos humits de fagedes hi trobem espècies de distribució centreeuropea com és
el cas del picot negre [Driocopus martius], escassa au circumscrita a la serralada
pirinenca i a alguns enclaus del Pre-Pirineu. Una altra au present en aquests boscos és
l’astor [Accipiter gentilis], rapinyaire d’ales curtes i arrodonides. El cargolet [Troglodytes
troglodytes] i el pinsà [Fringilla coelebs], juntament amb el pica-soques blau [Sitta
europaea] són altres ocells que es poden contemplar dins de la fageda. Entre la fullaraca
discorre la fagina [Martes foina] i el senglar. En algunes clarianes es pot trobar el
llangardaix verd [Lacerta viridis] i mig enterrat entre les fulles, la serp de vidre o vidriol
[Anguis frangilis] llangardaix sense potes. En quant als amfibis hi ha la salamandra
[Salamandra salamandra] i el gripau comú [Bufo bufo].

A les pinedes de pi roig el mamífer més conegut és l’esquirol [Sciurus vulgaris] que va estar
apunt de desaparèixer per la sobrecaça i que és actualment un animal protegit en clara
recuperació. El picot garser gros [Dendrocopus majo] és l’encarregat de netejar els arbres
d’erugues i insectes perforadors de la fusta. Hi ha un gran nombre d’ocells petits com la
mallerenga emplomallada [Parus cristatus], el pinsà comú, el pardal de bardissa [Prunella
medularis] o el pinsà borroner [Pyrrhula pyrrhula]. A l’hivern es rep la visita d’altres ocells
que fugen de les baixes temperatures de l’Europa central com el dur bec
[Coccothraustes coccothraystes] i el pinsà mec [Fringilla montifringilla]. El rèptil més
característic de la zona de pi roig és la serp verda i groga [Coluber viridiflavus] i el tòtil
també és abundant. La macaó [Papilio macao], una de les papallones més vistoses del
nostre país; l’escarabat del pollancre [Melasopa populi]; les zigenes [Zigaena sp.], petites
papallones de colors blau i vermell metallitzats; i les conegudes marietes [Coccinella sp.]
són alguns dels insectes més fàcils de veure.
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Als boscos de pi negre, degut a l’alçada que poden assolir i a les condicions climàtiques
adverses, trobem espècies que necessàriament estan adaptades. El mamífer carnívor
d’aquest hàbitat és la marta [Martes martes], mustèlid àgil capaç de capturar petits
rosegadors i ocells tant per terra com sobre els arbres. Aquí també puja l’esquirol i les
llebres [Lepus europaeus]. Entre les aus la més coneguda és el gall fer [Tetrao urogallus]
que està en especial perill d’extinció. El trencapinyes [Loxia curvirostra] és una petita au
amb el bec corbat característic que s’alimenta de fruits dels pins; el mascle és de color
vermellós, a diferència de la coloració verdosa de la femella. El rapinell [Certhia
Brachydactila], el cercavores [Prunella collaris], les grives [Turdus sp.] i la mallerenga petita
[Parus ater] són altres ocells representants del bosc de pi negre. Entre els rèptils destaca
l’escurçó [Vipera aspis], de mida mitjana fins a 80 cm. Sens dubte el tret característic
d’aquestes pinedes és la presència de munts de fulles de pi de grandària diversa, que són
en realitat enormes formiguers on viuen a una temperatura constant les formigues roges
[Formica rufa], excellents controladors d’erugues i altres insectes que podrien esdevenir
plagues.

Als prats de l’alta muntanya hi destaca l’isard [Rupicapra rupicapra]; la seva agilitat per
desplaçar-se entre les pedres i canals o sobre la neu, la seva resistència al fred i l’austeritat
de la seva alimentació, li permeten viure en zones de difícil accés i en condicions
adverses. No és infreqüent observar algun escamot d’aquests animals pasturant vora del
Coll de Pal. Quan es fon la neu es poden observar unes galeries que havien estat
excavades durant l’hivern sota la neu per un petit rosegador, el talpó de les neus
[Microtus nivalis], de pèl llarg i atapeït que el protegeix de les baixes temperatures. L’au
més majestuosa és, sens dubte, l’àguila daurada [Aquila chrysaetos] tot i que la seva
presència és escassa. Més abundant és el cas de les gralles de bec vermell i groc
[Pyrrhocorax pyrrhocorax i P. Graculus] de potes sempre vermelles i corbs [Corvus corax],
tots ells autèntics carronyers que aprofiten a més qualsevol resta de menjar o font
d’alimentació (insectes, pa, fruits silvestres, escombraries, etc..). La cua és el que més
destaca del còlit gris [Oenanthe oenanthe], petit ocell que viu juntament amb la merla
roquera [Monticola saxatilis] i la piules [Anthus sp.]. A l’hivern arriben els pardals d’ala
blanca [Montifringilla nivalis] buscant prats poc coberts per la neu. Entre els insectes
citarem l’escarabat dels fems [Geotrupes stercorarius], que collabora en la destrucció
dels excrements de vaca i cavalls fertilitzant els prats; i diferents espècies de llangots o
llagostes [Acridids i tetigònids].
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Fauna a rius i torrents.

La bona oxigenació de l’aigua, la seva baixa temperatura i la manca de contaminació
en els trams alts dels rius i torrents d’aquest municipi, condicionen l’existència d’una rica
fauna. La merla d’aigua [Cinclus cinclus] de cos arrodonit i pit blanc, és el millor
representants de les aus en aquest hàbitat i és un bon indicador de la qualitat de les
aigües ja que la seva dieta es basa en les petites larves aquàtiques que es troben sota de
les roques dels cursos d’aigua. Una altra au fàcil d’identificar és la cuereta torrentera o
pastorella [Motacilla alba]. La serp d’aigua [Natrix maura] són també freqüents i tot i
semblar un escurçó són inofensius. La granota vermella [Rana temporaria] és el
representant dels amfibis més abundant i conegut. Dels peixos destaca la truita [S. trutta
fario].

Fauna als camps i a la zona urbana

Molts són els animals que s’han adaptat a conviure amb l’home, de qui obtenen menjar,
gràcies a les escombraries o al que conrea, i refugi per descansar o reproduir-se. La
guineu o guilla [Vulpes vulpes] és el mamífer que més s’apropa a les cases. La seva
coloració varia del marró clar fins a un to quasi negre. El teixó [Meles meles] recorre de nit
els camps de conreu cercant algun animal o resta vegetal. La rata [Rattus norvegicus]
popularment coneguda serveix d’aliments a milans i aligots [Milvus migrans i Buteo buteo].
Un altre petit ocell rapinyaire que podem observar a prop de la vila és el xoriguer. Garses
[Pica pica], cornelles [Corvus corone] i pardals són altres aus fàcils de veure vora de les
cases. Cuaretes blanques, orenetes vulgars i cuablanques [Hirundo rustica i Delichon
urbica] i els falciots [Apus apus] són altres animals que volen entre la xarxa de carrers.
Algun tòtil [Alytes obstetricas] canta a les nits en algun camp proper. El llangardaix comú
[Lacerta lepida] pren el sol sobre les parets, no gaire lluny d’alguna sargantana.

Cal destacar que una gran extensió de la superfície del municipi s'inclou dins d'una àrea
d'interès faunístic i florístic. La motivació ve donada per la presència de dos cantaders de
gall fer en una d'elles i per trobar-se dues espècies d'orquídies, Gymnadenia odotarissima i
Cypripedium calceolus
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Paisatge

La comarca del Berguedà va signar, al març del 2007, la seva Carta de Paisatge que és
un instrument voluntari de concertació d’estratègies entre els agents públics i privats d’un
determinat territori orientat a promoure la millora dels paisatges i de la qualitat de la vida
de les comunitats mitjançant l’establiment d’objectius, acorda i estratègies de gestió,
segons estableix la Llei 8/2005 de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge
de Catalunya.

A la Carta de Paisatge del Berguedà estan definides diferents unitats de paisatge. El
municipi de la Pobla de Lillet està dividida en dues unitats la 1.5 Paisatge agroforestal de
la vall de la Pobla de Lillet i la unitat 1.6 Paisatge forestal de les serres del Catllaràs als rasos
de Tubau

Aquestes unitats es caracteritzen per la qualitat del paisatge del fons de vall, la presència
forestal donat el terreny abrupte i els usos lligats a l’agricultura i ramaderia. Cal tenir en
compte que la màxima concentració agrícola de les valls de l’Alt Berguedà ens apareix al
voltant del nucli de la Pobla de Lillet.

Els principals impactes que s’hi localitzen són :
-

Existència d’algunes pedreres, que extreien roques calcàries abandonades

-

Existència prop d’alguns nuclis rurals d’horts familiars i barraquisme.

-

Existències d’algunes granges I edificacions auxiliars de masies molt poc curós amb
el paisatge i de baixa qualitat arquitectònica.
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Espais naturals d’interès local

Al municipi de la Pobla de Lillet trobem una nombrosa xarxa de camins rurals tant de llarg
recorregut, senders locals i petit recorregut que connecten diferents àrees de gran valor
cultural, ambiental i natural.

Imatge 8: Camins
Font: Senderisme Alt Berguedà- mapa de la xarxa de senders.

El Pla Territorial de les Comarques Centrals s'anomenen els espais que proposa el pla com
a sòl de protecció especial.

La Pobla de Lillet té un gran llistat d’espais i elements d’interès com és la pròpia vall de
Lillet amb el PEIN Serra de Catllaràs.

•

Monestir de Santa Maria de Lillet: monestir de gran importància per l’Alt Berguedà.
Monestir canonical. Consta des del 833 com a església parroquial regida per
diversos clergues que s’erigeix en una canònica, ben definida des del 1086. El 1100
el bisbe d’Urgell Ot de Pallars hi creà una confraria de laics i clergues per
revitalitzar la canònica, aleshores clarament augustiniana. L’església fou renovada
i consagrada el 1397, i de nou reformada el 1573 i en època barroca. El 1220 el
papa Honori III la prengué sota la seva protecció. Era en força decadència el 1225
i el 1242. El 1346 perdré part de la parròquia de Sant Antoni a la Pobla de Lillet. Al s.
XV tenia tres canonges, un prepòsits i el plebà o rector. Amb la secularització
esdevinguda el 1592, el paborde es convertí en rector i els canonges en preveres
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seculars. Resta l’església romànica tardana, restaurada, i un claustre molt rústec,
probablement del s XV.

Imatge 9: Monestir de Santa Maria de Lillet

•

Rotonda de Sant Miquel: es troba a uns 150 m del Monestir de Santa Maria de Lillet.
Segons sembla per una inscripció que hi ha sobre l’altar, l’església fou consagrada
el 9 de maig de l’any 1000, també ho testifica un document signat per Antoni
Barnola, el 22 de febrer de 1791. És un interessant edifici de planta circular amb un
absis semicircular. És un dels pocs exemplars que existeixen i un dels més petits de
mides (6’5 m de diàmetre exterior i 4’7 m d’interior). Està molt ben conservat. La
primera notícia escrita és de l’any 1166. A l’interior té dos petits nínxols. L’exterior és
molt bonic i també ho és la volta interior. L’edifici no té cap finestra. El mur de la
rotonda és coronat amb uns fins carreus petits que alternen amb espais buits; al
voltant té un fris de pedres verticals. La portalada està coronada amb un arc
adovellat de mig punt.

Imatge 10: Rotonda de Sant Miquel

Pàgina 42 de 201

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
POUM LA POBLA DE LILLET

•

El pont Vell: és el més antic dels ponts que actualment travessen el Llobregat. Salva
el desnivell existent entre el carrer Regatell i la carretera B402, de Guardiola de
Berguedà a Ripoll. Aquest Pont de singulars característiques dóna al poble un
segell de particularitat. Actualment té una sola arcada de grans dimensions.
Alguns historiadors suposen que aquest pont constava de més d’una arcada. La
volta de l’arc és de pedra treballada de manera irregular que, en girar per formar
l’arc, disposa en sardinell. La sola o caixa del pont baixa en dos pendents: l’un és
pronunciat i es compensa amb uns grans que acaben en una escala que mena a
la carretera; l’altre, molt més suau, enllaça amb el carrer del marge oposat.
Presenta un paviment de còdols més petits que els dels murs. La seva construcció
data del segle XIV i l’última restauració es va iniciar l’any 1984, pel Servei de
Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de Barcelona.

Imatge 11: Pont Vell

•

Santuari de Falgars: ermita dedicada a la Verge de Falgars situada a la serra del
mateix nom a 1.288 metres d’altitud. Fou constituït en un lloc anomenat Falgars
(lloc de moltes falgueres). La primitiva ermita seria d’estil romànic, car en la porta
hi ha la data de 1049. El 30 de març de 1120, els seu propietaris, Ramon i Eliardis,
donaren aquesta església i l’alou amb tots els seus drets, que existien per la
Cerdanya, Conflent i Berguedà, al Monestir de Sant Llorenç amb la condició que
fos cuidada. Des de l’any 1255 consten diverses donacions de Galceran de Pinós,
del cavaller P de Bach. Des del 1288 se la veu dependent de la parròquia de Sant
Cristòfor de Vallfogona. El 19 de març de 1646 es posà la primer pedra de l’actual
església, sobre la porta es conserva la pedra clau amb data de l’església primitiva,
de la qual encara existeixen restes de parets. El 1721 Antoni de Marimon,
procurador de Fèlix de Marimon, Marquès de Cerdanyola, donà als administradors
de Falgars els horts i uns terrenys al voltant de la capella per reomplir l’hostageria.
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Imatge 12: Santuari de Falgars

•

Castell de Lillet: Documentat al 833, l’antic castell de Lillet va estar situar damunt
d’un gran penyal, prop del torrent del Junyent, dominant la vall de Lillet.
Probablement va ser abandonat al final del segle XIII, quan el centre polític i
econòmic es va traslladar al recent nucli urbà de la Pobla. Del que queda,
perduren escasses restes destacant només una paret i una finestra. Al seu costat es
va installar durant el segle XIX una gran creu de ferro i més tard una gran senyera.

Imatge 13: Castell de Lillet
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Però no s’ha de deixar de nomenar les nombroses fonts que tant al nucli com a fora del
nucli s’hi poden trobar.

Imatge 14: Mapa de les Fonts
Font: ruta de les fonts (www.poblalillet.cat)

Tots aquests indrets d’interès comarcal i local, es protegeixen en el nou planejament
municipal, per tal de conservar-los i permetre que la gent en continuï gaudint.

Connectivitat

Per entendre millor el concepte de connectivitat ecològica, cal tenir en compte com la
pressió antròpica sobre el territori ha modificat el paisatge i l’ha modelat a la seva
conveniència. Actualment hi ha extenses àrees de la geografia esquitxades per un tipus
d’urbanisme difús i interrompudes per infraestructures lineals, com ara carreteres, línies
elèctriques, etc.

En el mosaic del territori, es troben espais que, tot i haver estat modificats per l’home,
conserven trets diferencials i característics que els permeten abrigar ecosistemes molt
valuosos. Aquestes àrees d’alt interès, perden la seva funcionalitat si queden marginades
per la fragmentació i l’isolament derivades de l’efecte barrera de les obres de construcció
lineals i per la destrucció de l’hàbitat.

Els connectors biològics permeten el manteniment de les característiques de les zones
preservades a través de mecanismes propis: la variabilitat i l’intercanvi genètic, la
recolonització de noves àrees perifèriques (efecte-reserva), els moviments periòdics o
estacionals, l’increment de la zona de campeig, etc., alhora que revaloritza el conjunt
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del territori, en millorar la qualitat de vida, la diversitat biològica i l’harmonia estètica del
paisatge.

En termes generals, hi ha dos tipus principals de connectors: els lineals, que es
corresponen amb les estructures considerades connectors per excellència, els cursos
d’aigua ja siguin permanents o estacionals; i, d’altra banda, els no lineals, que
corresponen a àrees més o menys extenses entre els espais d’interès natural que en
connecten dos o més per juxtaposició.

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (PTPCC), aprovat el setembre de 2008,
determina els principals eixos estructurants del territori per tal de garantir una connexió i
conservació del patrimoni natural del lloc.

El municipi de la Pobla de Lillet es localitza entre l’Eix Prepirinenc i l’Eix Pirinenc que
travessen d’est a oest les comarques del Berguedà i Solsonès. També es localitza l’eix
fluvial del Llobregat.

Aquests eixos estan descrits en el PTPCC com :

Eix pirinenc: Eix est-oest que travessa la part Nord del Berguedà i del Solsonès. Connecta
les entitats de PEIN següents: serra d’Aubenç, serra de Turp, ribera salada, serres d’Odena i
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el Port del Comte, Serra del Verd, Serres del Cadí – Moixeró, Serres d’en Sija – Rasos de
Peguera. És un sector muntanyós, amb vegetació de rouredes de roure martinenc amb
boix i pinedes de pi roig. Més amunt dels 1700m, la vegetació té caràcter subalpí amb
pinedes de pi negre i sotabosc de Prats d’ussona o matollars de ginebró i boixerola.

Eix prepininenc: Eix est-oest, una mima més al Sud de l’eix anterior. Travessa el Nord del
Solsonès, Berguedà, i Osona. Connecta les entitats de PEIN següents: serres d’Òdena –
Port del Comte, serres de Busa, serra de Queralt i serra de Picancel. És un sector
muntanyós també, amb vegetació subalpina per damunt dels 1600m, principalment bosc
de pi negre, sotabosc d’ussona, seslèria i prats d’ussona a les carenes i a les superfícies
desforestades. A la part baixa, entre els 1300 i els 1600m, apareixen el pi roig i el faig. Entre
els 900 i 1300, trobem rouredes amb boix, sovint degradades a pinedes de pi roig i
boixeda.”

Eix Llobregat: Travessa les comarques del Bages i del Berguedà, de nord a sud, i connecta
els sistemes prelitorals, de depressió central i prepirinenc. És un gran corredor per on passa
l’eix de comunicacions de les dues comarques. Al llarg del seu curs, trobem un seguit de
fàbriques que van aprofitar la força del riu com a font d’energia però que avui estan
majoritàriament tancades. Els hàbitats més importants són els boscos de ribera. És també
una zona de pas d’aus migratòries.

La qualitat del paisatge i l’existència de nombroses rieres I torrents que acaben tributant al
Llobregat esdevenen eixos naturals de connectivitat entre les diferents taques naturals. Per
tant, el nou planejament caldrà que tingui en compte aquests valors i preservi aquestes
àrees i les qualifiqui dins el sòl no urbanitzables amb una categoria específica que en
reguli l’ús protegint-ne els valors naturals, paisatgístics i de connectivitats.

Els cursos fluvials presents al municipi exerceixen funcions connectores important sent eixos
naturals que recorrent diferents espais, i per tant són excellents connectors entre la
muntanya i la vall, entre els espais forestals i agrícoles.

El nou planejament preservarà aquestes àrees del procés d’urbanització pe tal de
protegint-se els seus valors naturals, connectors i paisatgístics.
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2.2.3

ÀREES DE RISC

A la comarca del Berguedà s’hi poden trobar 3 zones sismotectòniques diferents, la Z2, Z3 i
Z4 (ICC, 1997). El municipi de la Pobla del Lillet està localitzat en la Z4 d’intensitat sísmica.
Segons el SISMICAT el municipi de la Pobla de Lillet ha d’elaborar un Pla d’Actuació
Municipal ja que té una intensitat sísmica prevista igual a VII en un període de retorn
associat de 500 anys segons el mapa de Perillositat Sísmica de l’ICC.

Malgrat que aquest risc està poc estudiat i hi ha poca informació de detall disponible, en
un primer anàlisi general la combinació de les avaluacions de perillositat sísmica i de la
vulnerabilitat sísmica de les construccions duta a terme per l’Institut Cartogràfic de
Catalunya resol que, pel municipi de la Pobla de Lillet, els efectes d’una emergència
sísmica provarien danys greus als edificis. No es disposa de dades històriques d’episodis
sísmics a la zona.

Imatge 15: Zones sísmiques per a un sòl mitjà i vulnerabilitat sísmica/danys als edificis
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya.

Inundabilitat

La inundació per desbordament de rius i rieres és un dels principals catàstrofes naturals
tant per la freqüència com per la gravetat de les conseqüències. L’efecte de qualsevol
avinguda o inundació extraordinària és conseqüència de la combinació de la magnitud
del fenomen meteorològic i hidrològic (factor de perill) i dels valors dels elements del
territori i de la magnitud de la població afectada (vulnerabilitat).
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El riu Llobregat i Arija, pel seu pas pel nucli de la pobla té risc d’inundació amb períodes
de retorn de 50, 100 i 500 anys.

Imatge 16: Àrea d'inundabilitat de l'Arija i el Llobregat
Font Inuncat

Imatge17: Ortofotomapa de l'àrea d’inundació de l’Arija i el Llobregat
Font Inuncat
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Qualitat de les aigües superficials

L'Agència Catalana de l'Aigua ha elaborat un document, conegut com a "Document
IMPRESS", que integra la caracterització i definició de les masses d'aigua (unitat de gestió
sobre la qual recaurà el programa de mesures per tal d'assolir els objectius de la DMA), i el
risc d'incompliment dels objectius de la Directiva Marc de l’Aigua(2000/60/CE), i que dóna
resposta als articles 5, 6 i 7 de la Directiva Marc de l'Aigua.

Sobre cadascuna de les masses d'aigua s'analitzen les pressions existents (que poden
provocar impactes) i els impactes mesurats, i s'analitza el risc d'incompliment dels
objectius de la Directiva Marc de l'Aigua a Catalunya. L'anàlisi del risc d'incompliment
d'objectius permetrà articular des de l’Agència Catalana de l’Aigua el posterior programa
de mesures i elaborar el futur Pla de Gestió de la Demarcació Hidrogràfica de les
Conques Internes de Catalunya, el qual haurà d'integrar les mesures necessàries per a la
gestió integrada i sostenible dels recursos hídrics, compatible amb el bon estat dels
ecosistemes.

Les masses d'aigua dins d'una demarcació hidrogràfica es diferencien en categories (rius,
llacs, zones humides, aigües costaneres, aigües de transició i aigües subterrànies), i dins de
cada una es classifiquen diferents tipus en funció de diverses característiques
(morfomètriques, ambientals, climàtiques, geogràfiques...). Una vegada establerts els tipus
dins de les categories, es defineixen les masses d'aigua amb criteris de gestió integrada i
sota l'enfocament combinat. La delimitació de les masses permet concretar la gestió i el
programa de mesures per assolir els objectius marcats per la DMA, i ajustar el programa
de seguiment i control.

Mitjançant l'anàlisi IMPRESS es proposen també masses d'aigua fortament modificades, les
quals no han d'assolir el bon estat ecològic del sistema sinó el bon potencial ecològic
(màxima qualitat possible). Les masses d'aigua es classifiquen com a fortament
modificades sota criteris de forta pressió i impactes hidromorfològics, i són aquelles en les
quals la recuperació i assoliment del bon estat ecològic és inviable des d'un punt de vista
econòmic o social, o les repercussions de la seva recuperació produirien impactes
ambientals pitjors.

Per a les aigües superficial, en l’anàlisi de pressions del document IMPRESS en el terme
municipal de La Pobla de Lillet val a dir que aquesta pressió sobre el riu Llobregat és nulla
en tots els paràmetres analitzats i a l’Arija apareix una determinació elevada (Derivació a
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centrals hidroelèctrica). Tanmateix, la qualitat ambiental de les aigües és bona tant pel
que fa als indicadors biològics, fisicoquímic o estat ecològic.

Incendis Forestals

Imatge 18: Risc d’incendi forestal

Segons la informació disponible al Departament de Territori i Sostenibilitat, el municipi de la
Pobla de Lillet, en termes generals, representa un risc d’incendi forestal baix coincidint
amb les zones més humides de muntanya i cursos fluvials. També hi ha Risc moderat a les
zones més solejades i vies de comunicació.

Activitats extractives

Hi ha una activitat extractiva vigent a desembre 2010 amb codi extern 2117 que explota
guix a l’est del municipi i que es troba en diferents nivells d’activitat. Una part està en actiu
amb restauració integrada que ocupa un total de 68.008,196 m2 i amb les següent
coordenades: 419156.9 X; 4676649.4 Y (Amàlia – BA20060287ADQ). També es troba un
total de 81.536,016 m2 sense restaurar i ubicada a les següents coordenades 419474.9 X;
4676631.7 Y (ampliació d'Amàlia – BA20060287)
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Àrea amb indicis de contaminació del sòl
Segons la base de dades de l’Agència de Residus de Catalunya, dins del municipi urbà
de la Pobla de Lillet un indret susceptible de poder tenir indicis de contaminació de sòls, a
les coordenades UTM 415513,5677866. Es tracta de l’antiga fàbrica de paper.

Imatge 19: localització de la zona amb indicis de contaminació del sòl segons l'ARC

Activitat i equipament en sòl no urbanitzable

Actualment en diferents punts del SNU del terme municipal de la Pobla de Lillet existeixen
activitats i equipaments no regulats a nivell urbanístic o fora d’ordenació. El nou
planejament identificarà i regularà aquests activitats i equipaments en SNU.
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2.3

ÀREES D’INCIDÈNCIA EN LA NORMATIVA AMBIENTAL

Espais naturals protegits

Al municipi hi trobem gran part del PEIN Serra de Catllaràs declarada l’any 1992 com a
Espai d’interès natural, sent inclosa per aquest motiu i atesos els seus grans valors
ecològics, dins del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). Hi destaca els cims de la Serra de
Falgars, Fullers, Sobrepuny, Picamins, la Creu del Roser, la serra de Faig-Branca i la Morera.

Durant la primera meitat del segle XX s’explotaren mines de carbó a la serra del Catllaràs.
El carbó era transportat mitjançant telefèric fins a l’estació de la Pobla de Lillet, coneguda
també amb l’empalme, on era transferit al tren del ciment. Aquest carrilet transportava el
carbó cap a la Fàbrica de Ciment Asland de Castellar de n’Hug.

També cal destacar, per proximitat el paratge de Rasos de Tubau, ubicat a l’est de la
serra, és un espai inclòs dins la Xarxa Natura i s'ubica a cavall de dues comarques, al
Ripollès (81%) i el Berguedà (19%). Destaquen hàbitats d'interès comunitari com els prats
medioeuropeus, seminatural, sobre sòls calcaris; costers rocosos calcaris amb vegetació
rupícola destacable, i fagedes neutròfiles i calcícoles. Aquest espai destaca per ésser una
zona d'especial

interès per

les aus (ZEPA)

on

cal destacar-hi

espècies com

l'enganyapastors (Caprimulgus europaeus), el picot negre (Dryocopus martius), el falcó
pelegrí (Falco peregrinus), el cotoliu (Lullula arborea); el falcó vesper (Pernis apivorus),
com ocells petits o de talla mitjana i altres de més envergadura com el trencalòs
(Gypaetus barbatus) i l'àliga calçada (Hieraetus pennatus).
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Cal recordar que el trencalòs està catalogada com a fauna amenaçada de Catalunya i
es fa palès que el municipi està inclòs dins de l'àmbit territorial del Pla de recuperació del
trencalòs (Gypaetus barbatus), d'acord amb el Decret 282/1994, de 29 de setembre, pel
qual s'aprova el Pla de recuperació del trencalòs a Catalunya

Imatge 20: Pla de recuperació del trencalòs a Catalunya (Decret 282/1994)

Finalment cal tenir present que al nord del municipi s’hi ubica el Parc Natural de Cadí
Moixeró.

Imatge 21: Zones amb protecció especial (PEIN i Xarxa Natural 2000)

Hàbitat d’interès comunitari
Aquests són els hàbitats que apareixen a l’Annex I de la Directiva 97/62/CE – Directiva
Hàbitat. Són una selecció dels hàbitats naturals de la Unió Europea dels quals cal
conservar mostres representatives que en garanteixin la conservació dins el territori
comunitari.
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CODI

TIPUS

NOM

9150

No prioritari

Fagedes calcícoles xerotermòfiles

5110

No prioritari

Boixedes

xerotermòfiles

permanents,

dels

vessants

rocosos
6210

No prioritari

Prats i fàcies emmatades, medioeuropeus, seminaturals,
sobre substrat calcari

91E0

Prioritari

Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)

8210

No prioritari

Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola

7230

No prioritari

Molleres alcalines

9430

No prioritari

Boscos de pi negre sobre substrat silici

9130

No prioritari

Fagedes neutròfiles

6430

No prioritari

Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com d'alta
muntanya

6420

No prioritari

Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis,
del Molinio-Holoschoenion

3270

No prioritari

Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars
nitròfils del Chenopodion rubri (pp) i del Bidention (pp)

3260

No prioritari

Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb
vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion
fluitantis i Callitricho-Batrachiona)

3240

No prioritari

Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya

Taula 4:Hàbitats d’interès comunitari

Imatge 22: Hàbitat d’interès Comunitari
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En relació a les Forest Gestionades per l'àrea de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, fins el terme municipal es localitzen, d'acord amb la Llei 6/1988, de 30 de
març, forest de Catalunya o la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, els següent
boscos d'utilitat pública (CUP):
-

Catllaràs i Vallfogona (Codi CUP 10)

-

Muga (Codi CUP 26

-

Obaga de la Sala (codi CUP 21)

-

Saus, la Sala, l'Espelt i Puig Castellà (Codi CUP 24

-

Taxó i Falgars (Codi CUP 36)

També cal tenir en compte que dins del terme municipal s'inclou una petita part dels
forest la Parera, Bac de la Plana, Bac de Malvis (Codi CUP 23) i Meragnes i Rovira (Codi
CUP 25), ambdós emplaçats principalment dins del municipi de Castellar de n'Hug.

Dins del terme hi ha dues zones incloses en l'Inventari de Zones Humides de Catalunya del
tipus Mullera amb els codis següents
- H54a_30
- MU-034

Imatge 23: Mapa de les zones humides localitzades al municipi

2.3.1

MEDI HUMÀ

Itineraris i senders

La qualitat paisatgística del municipi, junt amb la gran bellesa de les seves muntanyes fa
que la presència d’itineraris i senders tant de llarg, com mitjà o curs recorreguts així com
itineraris locals, siguin abundants i freqüentats tant per turistes com per locals.
Cal destacar per importància i vistositat els següents itineraris:
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GR4: sender de gran recorregut que va de Puigcerdà al monestir de Montserrat. Té una
distància de 162 km, dividits per 11 etapes d’entre 8,5 i 19,3 jm. Té dues variants el GR4-3 i
el GR4.3. Aquest sender va ser homologat el 1978 i la seva guia va ser editada el 2007.
Format part del sender de Europeu de Gran Recorregut E4, que uneix Tarifa (Andalusia)
amb Xipre passant per diversos països d’Europa.

PR-C52: Sender de petit recorregut de 10,50 km
PR-C11: Sender de petit recorregut que transcorre per 15,50 km de la Pobla de Lillet

Escenari acústic

A través dels mapes de capacitat acústica municipal, editats per la Direcció General de
Qualitat Ambiental, s’estableixen els nivells d’immissió a les zones urbanes, nuclis de
població i, si s'escau, a les zones del medi natural, mitjançant l'establiment de les zones de
sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat (normes per a les noves
construccions en zones de soroll; article 9.7 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica).

En funció dels nivells sonors màxims permesos, la classificació és:
-

Zones de sensibilitat acústica alta, amb valors d’immissió diürns inferiors o iguals a
60 dB. En aquestes zones es demana una alta protecció contra el soroll,
bàsicament són aquelles destinades a l’habitatge.

-

Zones de sensibilitat acústica moderada, amb valors d’immissió diürns inferiors o
iguals a 65 dB. Són zones amb percepció mitjana del soroll, zones mixtes
d’habitatges i comerços, zones d’equipaments.

-

Zones de sensibilitat acústica baixa amb valors d’immissió diürns inferiors o iguals a
70 dB.

-

Comprèn els sectors del territori que admeten una percepció elevada del soroll,
polígons industrials, travessies molt transitades i zones comercials.

No es té constància que el municipi de la Pobla de Lillet tingui elaborat i aprovat el mapa
de capacitat acústica i no compta amb cap ordenança municipal referent a soroll.

Es pot estimar que la major part del territori formarà part d’una zona de sensibilitat
acústica alta, i tan sols alguns punts urbanitzats aquesta sensibilitat podria ser moderada.
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Ambient lumínic

Pel que fa a l’ambient lumínic, atenent a l’article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, desplegada
pel Decret 82/2005, de 3 de maig; es classifica el territori municipal en zones en funció de
la seva vulnerabilitat a la contaminació lumínica:
-

Zones de protecció màxima(E1): comprèn el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), els
espais naturals de protecció especial, els espais de la xarxa Natura 2000, els espais
corresponents al punt de referència de l'Observatori Astronòmic del Montsec i
també els espais que els ajuntaments han proposat per augmentar la protecció
envers la contaminació lluminosa.

-

Zones de protecció alta (E2): comprèn els espais que la planificació urbanística
considera com a sòl no urbanitzable, fora de la zona de protecció màxima, la qual
està ampliada amb els espais en els quals els ajuntaments han proposat
augmentar la protecció envers la contaminació lluminosa.

-

Zones de protecció moderada (E3): correspon al sòl urbà o urbanitzable aprovat
per la planificació urbanística, excepte el territori que a conseqüència de les
propostes dels ajuntaments, disposa d'una protecció màxima o alta en una part
del sòl urbanitzable, i disposa d'una protecció menor una petita part del sòl urbà.

-

Zones de protecció menor (E4): correspon a espais urbans d'ús intensiu durant la nit
per l'alta mobilitat de persones o per la seva activitat comercial, industrial o de
serveis, que els ajuntaments han proposat amb una menor protecció i el
Departament de Medi Ambient i Habitatge ha acceptat.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat va publicar el 19 de
desembre de 2007, el Mapa que estableix les zones de protecció del medi ambient envers
la contaminació lluminosa a Catalunya.

Pel que fa a la prevenció de la contaminació lluminosa caldrà complir amb el previst en
el mateix decret 82/2005, aquesta legislació té com a finalitat la regulació de sistemes
d’illuminació per protegir el medi ambient a la nit, mantenir tant com sigui possible la
claror natural del cel, evitar la contaminació lluminosa i prevenir l’impacte sobre els espais
naturals i l’entorn urbà, i globalment millorar l’eficiència del procés, cosa que comportarà
l’estalvi d’energia i de recursos naturals.
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Imatge 24: Zona de protecció lumínica

Com es pot observar a la imatge, el municipi de la pobla disposa, en gran percentatge
de la superfície una Protecció màxima i alta. Queda reduïda a Protecció moderada la
zona urbana.

Residus

La gestió dels residus municipals es fa de manera mancomunada amb altres municipis del
Berguedà, a través del Consell Comarcal, mitjançant l’empresa privada Tractaments
Ecològics SA.

El Berguedà disposa d’un abocador controlat, situat entre els municipis de Berga i Cercs,
tres deixalleries (Guardiola de Berguedà, Berga i Puig-reig) i una deixalleria mòbil.
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Segons dades de l’Agència Catalana de Residus, les dades de recollida de residus del
municipi de la Pobla de Lillet del 2011 és:
La Pobla de Lillet 2011

Berguedà 2011

Padró

1.295

41.540

Matèria orgànica

62’98

1.804’84

Poda i jardineria

1’03

33’19

Paper i cartró

44’35

1.056’30

Vidre

33’41

886’30

Envasos lleugers

13’74

713’20

Residus voluminosos+fusta

11’37

499’70

RAEE

2’21

102’78

Piles

0’06

3’20

Medicaments

0’18

5’77

Tèxtil

-

-

Runes

7’20

300’00

Altres especials

0’25

13’56

Altres residus Deixalleries

4’60

155’07

Total Rec. Sel

181’38

5.573’97

Dipòsit Controlat

475’40

14.504’75

Generació

656’78

20.078’66

Kg/hb/dia

1’39

1’32

Taula 5: Producció de Residus
Font: Agència de Residus de Catalunya (ARC).

Àmbit

Generació per habitant

Recollida selectiva total (%)

(kg/han/dia)
La Pobla del Lillet

1’39

27’62

Berguedà

1’32

27’76

Catalunya

1’38

36’84

Taula 6:Generació de residus i % de selectiva
Font: Agència Catalana de Residus (ARC)
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Habitants / contenidor de

Habitants/contenidors

Habitants/envasos

Vidre

paper i cartró

lleugers

La Pobla de Lillet

130

145

163

Berguedà

140

158

172

Catalunya

384

383

337

Taula 7: Dades d’habitant/contenidor
Font: Agència Catalana de Residus (2010)

2.4
DETERMINACIÓ DELS OBJECTIUS, CRITERIS I OBLIGACIONS DE PROTECCIÓ
MEDIAMBIENTAL

2.4.1

Plans territorials supramunicipals

Són diverses les figures d’ordenació i planejament territorial que afecten el municipi de La
Pobla de Lillet. Així mateix, algunes de les consideracions establertes en aquestes figures
provenen

d’estudis i plans que, tot i no tenir caràcter normatiu, també estableixen

objectius i criteris de protecció ambiental en el marc de redacció del POUM de la Pobla
de Lillet. Aquestes figures són les següents:
2.4.1.1 El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC)
El Pla Territorial General de Catalunya va ser aprovat per la Llei 1/1995 (DOGC número
2032 de 31 de març de 1995) i és el document marc de referència per a la planificació a
Catalunya assegurant-ne l’equilibri territorial i el desenvolupament econòmic i social. Les
seves disposicions es desenvolupen a través dels Plans Territorials Parcials, el Plans
Sectorials i els Plans Directors. D’aquests, el de major importància jeràrquica al municipi de
la Pobla de Lillet és el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals.

Presenta els següents objectius bàsics:
o

Fomentar l'equilibri territorial de Catalunya

o

Fomentar el desenvolupament sostenible del territori

o

Promoure un creixement ordenat

o

Vetllar per la utilització racional de tots els recursos naturals.

o

Respectar les terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès

o

Estimular l’ús eficient dels recursos energètics i hidràulics

o

Protegir els espais naturals d’especial interès
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o

Afavorir el mínim impacte ambiental de les actuacions amb incidència
territorial

El PTGC estableix vuit categories de sistema segons la seva funció:
o

Sistema central de l’àmbit metropolità de Barcelona

o

Sistema d’expansió i articulació del sistema central metropolità

o

Sistema de reequilibri metropolità

o

Sistema d’articulació entre Àrees funcionals i Territorials

o

Sistema de reequilibri territorial

o

Sistema d’articulació i desenvolupament

o

Sistema costaner

o

Sistema d’articulació interior – costa

Els aspectes ambientals queden poc establerts en el PTGC que, en general, té poc nivell
de concreció, cosa que impedeix una anàlisi dels efectes a escala local o, fins i tot,
comarcal.

Aquesta manca de concreció fa que tampoc es defineixi un sistema d’espais lliures. No
obstant això, el PTGC divideix el territori català en sis àmbits funcionals territorials (AFT).
També es defineixen les Àrees Bàsiques Territorials (ABT) que engloben diferents municipis i
en les que s’estableix un mínim d’equipaments i serveis.

D’altra banda, el PTGC també defineix unes condicions per les quals un espai pot ser
objecte de protecció:
o

Valors intrínsecs: paisatgístics, ambientals, edafològics, d’equilibri ecològic i
d’interès científic i didàctic - educatiu.

o

Valor agrícola o forestal.

o

Per la seva capacitat reguladora en la relació home/natura i la seva utilització
com a espais de lleure.

o

Pels valors culturals que hi són coneguts.

o

Pels criteris de legislacions sectorials.

2.4.1.2 El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (PTPCC)

Es va aprovar definitivament el 16 de setembre de 2008. El Pla ordena el creixement
urbanístic de les comarques de l’Anoia, el Bages, Osona, el Solsonès i el Berguedà amb els
objectius següents:
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-

Potenciar la centralitat territorial i econòmica i l’accessibilitat d’aquestes
comarques, que tenen una posició estratègica en els eixos sud - nord i est - oest de
Catalunya.

-

Ordenar el creixement econòmic i demogràfic que es pugui produir els propers
vint anys i que pot incrementar de manera destacada el pes d’aquesta àrea
sobre el conjunt de Catalunya.

-

Preservar el sistema d’espais oberts i el paisatge tot connectant i integrant els
espais lliures d’urbanització.

Per assolir aquests objectius, el Pla es centra en els tres sistemes bàsics de l’estructura i la
funcionalitat del territori: els Assentaments urbans, els Espais oberts i les Infraestructures de
mobilitat.

El PTPCC inclou el municipi de la Pobla de Lillet en l’àmbit del sistema de l’Alt Berguedà.
L’objectiu del Pla és la preservació de les estructures urbanes del territori i frenar la
davallada demogràfica

El Pla incorpora la previsió de la nova traça de la carretera C-16/E-9, tram Berga – Bagà i
el condicionament de les carreteres C-26 i B-402. La millora d’aquestes infraestructures és
fonamental per tal d’incorporar el territori de l’Alt Berguedà a la dinàmica de
desenvolupament previsible en l’escenari per a l’any 2026.

Incorpora la necessitat de preveure la variant de la carretera B-402, a la Pobla de Lillet,
tanmateix no es proposa cap traçat concret.

A la vista de les característiques demogràfiques, econòmiques i ambientals del territori, i
de les seves possibilitats, el Pla considera que caldria impulsar el desenvolupament de les
línies bàsiques del Pla estratègic del Berguedà, de manera que es puguin desenvolupar
projectes de dinamització econòmica i aprofitar els efectes de la difusió sobre el territori
dels desenvolupaments contemplats en els escenaris 2026 per a Catalunya.

En coherència, els plans d’urbanisme municipals hauran d’adoptar les estratègies de
desenvolupament

proposades

pels

diferents

nuclis

i

incorporar

en

les

seves

determinacions les Recomanacions específiques per protegir i potenciar els petits nuclis,
del punt 7.4.3 de la Memòria.
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Concretament al municipi de la

Pobla de Lillet el PTPCC proposa una estratègia de

desenvolupament de Creixement Moderat

2.4.1.3 Pla d'infraestructures de Transport de Catalunya (PITC)
Pel que fa a les infraestructures, el PTPCC recull les propostes definides en el Pla
d’Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC). Les propostes d’infraestructures viàries
del Pla Territorial posaran especial atenció:

-

En evitar que l’àmbit de Comarques Centrals resolgui problemes viaris que
s’haurien de resoldre a l’Àmbit Metropolità de Barcelona.

-

Al reforç de les relacions transversals entre els eixos tradicionals nord-sud.

-

La racionalització de les infraestructures viàries, posant especial èmfasis en la
necessitat d’abordar la política de peatges en quan al càlcul de les
necessitats de millora de les infraestructures d’un mateix corredor (tot en
particular la C-16 i la C-55, entre Manresa i l’Àmbit Metropolità de Barcelona).

-

A la comptabilització de les funcions dels eixos viaris bàsics a l’entorn dels pols
plurimunicipals d’Igualada, Vic i Manresa, estudiats en el marc dels Plans Directors
Urbanístics.

-

A la xarxa de connectivitat entre pobles petits.

Pel que fa al sistema d’espais oberts, els principals objectius fixats ple pla són:
-

Afavorir la diversitat del territori i conservar la matriu biofísica.

-

Configurar un espai territorial exclòs dels processos d’urbanització amb l’objecte
de mantenir el seu valor intrínsec i les funcions i/o els recursos naturals.

-

Fomentar la continuïtat dels espais lliures amb l’objecte de garantir les funcions
ecològiques, productives i paisatgístiques. Promovent la connectivitat i evitant la
fragmentació territorial.

-

Preservar el paisatge com un valor social, cultural, natural i turístic

Gran part del municipi de la Pobla de Lillet es troba inclòs en el sòl de protecció especial
ja que el municipi es localitza en un territori adequat per garantir la biodiversitat i
vertebració dels espais oberts del conjunt territorial, a més de presentar espais delimitats
com espais PEIN i Xarxa Natura, entre altres valors naturals La resta del territori es qualifica
com sòl de protecció preventiva.
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2.4.1.4 Programa de Sanejament d'aigües residuals urbanes 2005
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. El PSARU 2005 s’emmarca entre la Directiva 91/271/CEE
sobre el tractament d’aigües residuals urbanes, i la Directiva 2000/60/CE, per la qual
s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, adreçada a
la protecció de les aigües i que pretén aconseguir abans de l’any 2005 un bon estat de
les masses d’aigua superficials, mitjançant el desenvolupament de mesures de protecció,
millora i regeneració d’aquestes masses. Es va aprovar per l’Acord del Govern en data 20
de juny de 2006, segons la Resolució MAH/2370/2006, de 3 de juliol.

Al municipi al 2011 es va posar en marxa una estació depuradora d’aigües residuals
Biològica amb eliminació de Nitrogen i Fòsfor amb un cabal de 600 m3/dia per una
població equivalent de 3.500.

2.4.1.5 Carta de Paisatge del Berguedà

A nivell paisatgístic, al Berguedà hi ha aprovada la Carta de Paisatge del Berguedà,
signada el març de 2007. D'acord amb la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i
ordenació del paisatge de Catalunya, la Carta del Paisatge és un instrument voluntari de
concertació d'estratègies entre els agents públics i els privats d'un determinat territori
orientat a promoure la millora dels paisatges i de la qualitat de vida de les comunitats
mitjançant l'establiment d'objectius, acords i estratègies de gestió.

Els diversos agents del territori del Berguedà promouen la Carta del Paisatge i incentiven a
la resta d'agents i als ciutadans i ciutadanes de la comarca a la participació en la
mateixa. El procés, no obstant, ha requerit que el lideratge l'hagi assumit el Consell
Comarcal del Berguedà, que és l'administració que ha formulat la seva redacció, que
impulsa les adhesions i que coordina les diverses parts per assolir finalment la signatura del
document de consens.
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Principis de la Carta del Paisatge del Berguedà:
"1- Que el reconeixement, l'ordenació i la protecció del paisatge com a bé d'interès
públic collectiu és una responsabilitat no només dels poders públics, sinó dels ciutadans i
la resta dels agents socials i econòmics que actuen sobre el territori.
2- Que en qualsevol intervenció sobre el territori en els diferents instruments existents o
futurs per a la planificació i gestió territorial, s'haurà de tenir en compte el paisatge pel seu
caràcter integrador.
3- Que els poders públics adopten el compromís d'establir les polítiques i les mesures
concretes que permetin la millor protecció, gestió i ordenació dels paisatges del
Berguedà.
4- Que els agents privats signants de la Carta del Paisatge adopten els compromisos
d'integració del paisatge en els seus respectius projectes i actuacions, implementant les
mesures específiques per a la conservació dels paisatges del Berguedà"

En especial, els poders públics signants de la Carta es comprometeren a:
"- Afavorir l'evolució harmònica dels paisatges del Berguedà d'acord amb l'objectiu
estratègic d'utilitat racional del territori, de desenvolupament urbanístic sostenible i de
funcionalitat dels ecosistemes i dels connectors ecològics.
- Garantir,

am l'adopció de mesures de protecció del paisatge, el dret social dels

ciutadans a viure en un entorn cultural i natural divers i de qualitat.
- Potenciar el paisatge com un element de benestar individual i collectiu que, a més de
valors estètics i ambientals, té una dimensió econòmica, cultural, social, patrimonial,
identitària i espiritual.
- Avaluar les conseqüències sobre els paisatges de qualsevol actuació d'ordenació i
gestió del territori, així com els efectes del procés constructiu i urbanitzador sobre el
paisatge.
- Cooperar amb les diverses administracions públiques en la implementació de les
polítiques de paisatge, en l’elaboració dels instruments de planificació i en l’execució de
les mesures de gestió territorial i del paisatge.
- Promoure la implicació de la iniciativa privada i fomentar la collaboració de les
empreses i dels agents econòmics, culturals i socials amb les diferents administracions
públiques per tal d’impulsar actuacions, adoptar instruments i prendre conjuntament
decisions sobre el paisatge de la comarca.
- Fomentar la participació en les polítiques de paisatge dels agents socials, professionals i
econòmics, especialment de les entitats culturals, les associacions de defensa de la
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natura, les entitats de custòdia del territori, els collegis professionals, les escoles, els centres
universitaris i els representants de les organitzacions empresarials i sindicals.
- Mediar per concretar estratègies i actuacions amb l’objectiu de conservar i mantenir els
aspectes significatius o característics dels paisatges del Berguedà, guiar i harmonitzar les
transformacions induïdes pels processos socials, econòmics i ambientals, així com impulsar
actuacions de caràcter prospectiu amb l’objecte de mantenir, restaurar, millorar,
modificar o regenerar els paisatges de la comarca. En aquesta direcció, el Consell
Comarcal del Berguedà, reitera el seu compromís com agent dinamitzador i mediador de
la comarca, d’integrar els principis i objectius d’aquesta Carta a les actuacions públiques
en matèria de paisatge en tots els seus àmbits competencials propiciant la collaboració
amb els agents públics i privats.
- Sensibilitzar a la ciutadania envers els paisatges de la comarca com a component
important de la nostra identitat collectiva.
- Incentivar la participació dels centres educatius de la comarca en el projecte
d’innovació educativa “ Ciutat, Territori i Paisatge” endegat per la Generalitat de
Catalunya, facilitant la tasca del professorat a partir de materials didàctics per ésser
utilitzats com a materials de suport en l’acció educativa dins les àrees de ciències socials i
de ciències naturals per tal de contribuir a l’actualització dels coneixements dels alumnes
sobre la ciutat i el territori de la comarca, els processos urbans i l’ordenació de l’entorn,
promovent la sensibilització envers el paisatge, com a component important del patrimoni
natural i cultural del Berguedà.”

A la Carta de Paisatge del Berguedà estan definides diferents unitats de paisatge. El
municipi de la Pobla de Lillet està dividida en dues unitats la 1.5 Paisatge agroforestal de
la vall de la Pobla de Lillet i la unitat 1.6 Paisatge forestal de les serres del Catllaràs als rasos
de Tubau. Aquestes unitats es caracteritzen per la qualitat del paisatge del fons de vall, la
presència forestal donat el terreny abrupte i els usos lligats a l’agricultura i ramaderia. Cal
tenir en compte que la màxima concentració agrícola de les valls de l’Alt Berguedà ens
apareix al voltant del nucli de la Pobla de Lillet. Determinats els punts forts i febles
d'aquestes unitats presents al municipi (veure apartat de paisatge del present document),
es determinen els objectius establerts per aquestes unitats paisatgístiques presents dins del
terme, que cal tenir en compte en l'elaboració del POUM.

-

Manteniment de les pastures i dels conreus dels fons de vall.

-

Fomentar en algunes valls una gestió forestal amb objectius paisatgístics.

-

Millorar la integració paisatgística de les activitat turístiques
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-

Mantenir l'harmonia entre arquitectura i paisatge dels nuclis.

Cal tenir present el Títol VI Paisatge del PTPCC que determina condicions i paràmetres
d'actuació en el territori per protegir i mantenir el paisatge existent a les Comarques
Centrals.

2.4.2

PLANS SECTORIALS DE PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

En l'anàlisi dels objectius fixats pel POUM de la Pobla de Lillet, cal donar compliment al
que determina l'annex I de la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell
d’Europa, de 27 de juny de 2001, relativa als efectes de determinats plans i programes en
el medi ambient, coneguda també com a avaluació ambiental estratègica, com també
a la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i
programes en el medi ambient, que estableixen que caldrà definir els objectius de
protecció ambiental fixats en els àmbits internacional, comunitari o de l’Estat que guardin
relació amb el pla o programa i que determinen que caldrà concentrar-se en aspectes
com la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna i la flora, la terra, l’aigua, l’aire,
els factors climàtics, els béns materials i el patrimoni cultural.

Abans però, cal tenir en compte que, a nivell català, la secretaria de planejament
territorial ha elaborat el document “Planejament territorial: criteris” per tal d’assolir els
objectius plantejats per la gestió del territori català: assegurar la sostenibilitat ambiental,
l’eficiència funcional i la cohesió social de Catalunya. Dels 15 criteris que planteja el
document cal destacar els següents que tenen implicació ambiental directa:

-

Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica.

-

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

-

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

-

Moderar el consum de sòl.

-

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

-

Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.

-

Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.

-

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

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

-

Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements.

-

Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.

Els objectius ambientals analitzats que afecten al POUM derivats de les normatives
sectorials ambientals europees, estatals i autonòmiques són:

-

Biodiversitat

-

Sòl

-

Aigua

-

Ambient atmosfèric

-

Canvi Climàtic

-

Paisatge

-

Connectivitat

-

Mobilitat Sostenible

Biodiversitat

Referent: Estratègia catalana per a la conservació i l'ús sostenible de la diversitat biològica

Objectius del POUM:
-

Integrar els condicionaments de la conservació i l'ús sostenible de la biodiversitat
en el planejament urbanístic

-

Garantir les connexions biològiques entre els espais del municipi.

-

Fomentar la creació de xarxes locals d'àrees naturals protegides

-

Garantir la permeabilitat ecològica del territori per tal de facilitar els processos de
desplaçament i dispersió de les espècies.

-

Garantir la conservació de la diversitat dels hàbitats, amb especial atenció als
endèmics, rars o amenaçats o els que estan en regressió.

Sòl

Referent: Proposta de Directiva per la que s'estableix un marc per a la protecció del sòl i
es modifica la Directiva 2004/35/CE
Objectius del POUM:
-

Gestionar de forma sostenible els recursos del sòl.
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-

Protegir el sòl dels processos de degradació: erosió, desertització, pèrdua de
matèria orgànica, contaminació, segellat, compactació, reducció de la seva
biodiversitat, salinització i inundació i esllavissament.

-

Aplicar restriccions a les zones amb problemes relacionats amb l'erosió, la
salinització i inundació i esllavissament de terres.

-

Protegir les terres dotades d'un valor primordial des del punt de vista agrari.

Aigua

Referent: Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de
2000.

Objectius del POUM:

-

Prevenir el deteriorament addicional i protegir i millorar l'estat dels ecosistemes
aquàtics i dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels
ecosistemes aquàtics.

-

Promoure un ús sostenible de l'aigua basat en la protecció o llarg termini dels
recursos hídrics disponibles.

-

Protegir i millorar el medi aquàtic, entre d'altres formes.

-

Protegir les aigües territorials.

-

Contribuir a palliar els efectes de les inundacions i les sequeres.

Ambient atmosfèric

Referent: Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i el Consell de 21 de maig de 2008

Objectius del POUM:

-

Evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i pel medi ambient
de la contaminació de l'aire.

-

Mantenir una bona qualitat de l'aire i millorar-la quan sigui necessari.

Canvi Climàtic

Referents:
-

Pla d'assignació i l'Estratègia espanyola del canvi climàtic.
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-

Pla d'acció per l'energia sostenible municipal elaborat per la Diputació de
Barcelona

-

Pla català de mitigació del canvi climàtic 2008-2012

Objectius del POUM:
-

Increment de l'ús d'energies netes i renovables.

-

Millora de l'edificiència energètica, especialment en el sector del transport.

-

Fomentar la mobilitat sostenible.

-

Promoció del transport públic i d'altres sistemes de transport que permetin reduir les
emissions de gasos amb efecte hivernacle.

-

Mesures de precaució per preveure, prevenir o reduir al mínim les causes del canvi
climàtic i mitigar-ne els efectes negatius.

Paisatge

Referent:
-

Conveni Europeu del paisatge

-

Llei 08/2005 de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge

-

Carta del paisatge del Berguedà

Objectius del POUM:
-

Afavorir l'evolució harmònica del paisatge d'acord amb els conceptes d'utilització
racional del territori, de desenvolupament urbanístic sostenible i de funcionament
dels ecosistemes.

-

Protegir , gestionar i planificar el paisatge per millorar-lo i/o preservar-lo.

-

Integrar el paisatge en els polítiques de planificació.

-

Considerar les conseqüències sobre el paisatge de qualsevol actuació
d'ordenació i gestió del territori i valorar els efectes de l'edificació sobre el
paisatge.

-

Afavorir la cooperació entre les diverses administracions públiques en l'elaboració i
l'execució del planejament i de les polítiques de paisatge.

-

Preservar, amb l'adopció de mesures protectores del paisatge, el dret dels
ciutadans a viure en un entorn culturalment significatiu.

Connectivitat

Referent: Base per les directrius de connectivitat ecològica de Catalunya (DMAH2006)
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Objectius del POUM:
-

Promoure 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 o corredor biològic
d'àmbit municipal o supramunicipal.

-

Adequació dels usos admesos en els sectors de sòl no urbanitzable amb més valor
connectiu per tal de que no comprometin el manteniment de la seva funció
connectora.

-

El sistema d'espais lliures públics (parcs, zones verdes) i de carrers arbrats ha de
dissenyar-se de manera que es tendeixi a la seva connexió i estructuració com a
una verdadera xarxa.

-

Es donarà un tractament adient als límits urbans i als espais de vora tot facilitant,
alhora, la penetració de la natura dins del teixit urbà de la ciutat.

Mobilitat sostenible

Referent: Llei 9/2003 de la mobilitat

Objectius del POUM:

-

Fomentar l'ús del transport públic.

-

Introduir l'accessibilitat en transport públic, a peu i en bicicleta en el procés de
planificació de nous desenvolupaments urbanístics.

Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) aprovat pel Decret 328/1992

El PEIN estableix una xarxa de 165 espais naturals representatius de l'àmplia varietat
d'ambients i formacions presents a Catalunya. A tots els espais és d'aplicació un règim
preventiu bàsic, que inclou un règim urbanístic incompatible amb els processos
urbanitzadors i altres mesures de caràcter preventiu relatives a la implantació d'usos,
installacions i altres activitats susceptibles de lesionar significativament els valors protegits.
Parallelament, per a un nombre d'espais concrets, el Pla estableix disposicions de
caràcter particular, bàsicament relatives al planejament urbanístic i a la protecció de les
aigües i algunes espècies de flora i fauna silvestres.
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Un total de 2.578'15 ha de l'Espais Natural Serra del Catllaràs es troba dins del municipi de
la Pobla de Lillet.

L'ordenació del SNU del planejament municipal de la Pobla de Lillet recull la delimitació i
normativa sectorial que fixa el Pla Especial de delimitació de la Serra del Catllaràs,
aprovat definitivament el 29 de maig del 2000.

Xarxa Natural 2000
La Directiva hàbitats (Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels
hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres) crea la xarxa ecològica europea
coherent de zones especials de conservació anomenada Natura 2000 (article 3). En la
legislació de l'Estat espanyol, la transposició de la Directiva hàbitats es materialitza en el
Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per contribuir a
garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora
silvestres.

La Xarxa Natura 2000 haurà de garantir el manteniment (o el restabliment) en un estat de
conservació favorable dels hàbitats i els hàbitats de les espècies en la seva àrea de
distribució natural dins el territori de la UE (article 3).

XN2000 es compon de dos tipus d’espais:
-

Les zones especials de conservació (ZEC)

-

Les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA)

Les ZEC són designades pels estats membres d’acord amb la Directiva hàbitats (article
4.4). Prèviament a aquesta designació, però, cal que la Comissió, de conformitat amb els
estats membres, classifiqui com a llocs d’importància comunitària (LIC) els espais
proposats (article 4.2).

Les ZEPA són designades pels estats membres segons a l’article 4 de la Directiva de les aus.
Totes les ZEPA designades fins al moment, i les que es puguin designar en un futur, passen
a formar part de Natura 2000 automàticament.

El fet que un espai de Natura 2000 estigui designat com a ZEC indica que aquest és
d’interès comunitari per a la conservació dels hàbitats de l’annex I i les espècies de
l’annex II de la Directiva hàbitats, mentre que el fet que estigui designat com a ZEPA
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indica el seu interès comunitari per a la conservació de les espècies d’aus de l’annex I de
la Directiva de les aus (article 4).

Al municipi de la Pobla de Lillet , com s’ha detallat a l’apartat 2.2.4. del present document
es localitzen els següents espais de la XN2000: ES0000018. Prepirineu Central Català, (LIC i
ZEPA), que forma part dels espais del Prepirineu.

El document de directrius de gestió dels espais de la XN2000 (Departament de Medi
Ambient i Habitatge, setembre de 2006), fixa les directrius generals dels espais del
Prepirineu i les directrius especifiques pels elements prioritaris de conservació, que són:

II.6.2 Directrius específiques per a elements prioritaris de conservació
Els elements considerats com de conservació prioritària en aquests espais i que, per tant,
han condicionat de forma més restrictiva algunes de les Directrius especificades són els
següents:
Hàbitats
Prats de dall
Pastures seminaturals
Boscos de pinassa
Espècies
Gall fer
Picot negre
Trencalòs
Àguila cuabarrada

Trencalòs. A les àrees amb presència d’aquesta espècie s’aplicaran les següents mesures:
-

Es tindrà en compte, en tot moment, el que determina el decret 282/1994,
d’aprovació del Pla de recuperació del trencalòs a Catalunya.

-

Per evitar el fracàs reproductor de l’espècie, es prohibirà l’escalada en totes les
àrees existents i potencials de nidificació de trencalòs. Aquestes zones se
senyalitzaran convenientment i es posaran en coneixement de les federacions
esportives corresponents.

-

Es garantirà la disponibilitat d’aliment per a la població assentada i flotant,
garantint el

funcionament dels canyets existents, adaptant-los a la realitat i les necessitats de l’espècie
i posant en marxa un pla d’alimentació suplementària en els corredors o zones que
utilitzen les aus en els seus moviments dispersius.
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Àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus). A les àrees amb presència d’aquesta espècie
s’aplicaran les següents mesures:
-

S’impulsaran acords amb els titulars de les explotacions extractives ja existents
quan aquestes estiguin ubicades en sectors crítics per a l’àguila cuabarrada amb
l’objectiu de fer compatible les tasques de restauració amb la conservació
d’aquesta espècie.

-

A les àrees amb presència d’àliga cuabarrada es fomentarà l’aplicació de
mesures de gestió de l'hàbitat adreçades a assolir una estructura del paisatge en
mosaic, alternant espais oberts i espais forestals, sobretot mitjançant el
manteniment dels marges, de les àrees de pastura i de les àrees arbustives i de
baixa cobertura vegetal.

-

Es regularà l’escalada i altres activitats esportives a les àrees de nidificació d’àliga
cuabarrada en funció del període de màxima sensibilitat per l’espècie.

-

Es determinaran els punts negres d’electrocució i collisió d’àliga cuabarrada en
espais de la xarxa Natura 2000 i s’aplicaran mesures correctores amb l’objectiu de
disminuir la mortalitat d’aquesta i altres espècies.

Aquestes directrius es tenen en compte en la regulació del sòl no urbanitzable del
municipi de la Pobla de Lillet que forma part de la XN2000.

2.4.3

PLANS MUNICIPALS

Les figures de planejament que afecten a l’ordenació del territori del municipi de la Pobla
de Lillet són les Normes Subsidiàries de planejament aprovades per la Comissió
d’Urbanimes de Barcelona en sessió celebrada en data 29 de juny de 1.988 i modificades
posteriorment, el Pla Director Urbanístic del Berguedà i el Pla territorial parcial de les
Comarques Centrals (PTPCC).

Pel que fa al planejament urbanístic a continuació es mostra un llistat de les diferents
modificacions puntuals de les normes subsidiàries (veure taula...)
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Instruments de planificació urbanística vigent a la Pobla de Lillet.
Instrument

Títol

Aprovació definitiva

Publicació

NNSS

Normes Subsidiàries tipus a i tipus b

29/06/1988

14/11/1988

Modificació NNSS

Modificació

27/05/1992

10/08/1992

04/11/1992

10/02/1993

27/07/1994

16/11/1994

18/06/1997

30/07/1997

04/03/1998

11/05/1998

22/06/1999

02/11/1999

03/05/2000

17/07/2000

31/05/2000

13/09/2000

02/03/2006

01/12/2006

22/07/2003

25/11/2003

22/02/2007

11/04/2007

02/03/2011

16/06/2011

29/05/2008

24/11/2008

13/12/2007

11/04/2008

puntual

de

les

NNSS

de

planejament a C. Callissa, 4 i Carretera de
Ripoll 9
Modificació NNSS

Modificació NNSS de planejament per al
canvi de qualificació de part de la finca
l’Espelt de zona 16 a 14

Modificació de

Modificació puntual de NNSS planejament

NNSS

per a l’exclusió dels immobles 5 i 18 del carrer
Soledat d ela UA-3

Modificació NNSS

Modificació puntual de NNSS de planejament
per al canvi de qualificació de la finca del
carrer Dr. Cisneros, 8

Modificació NNSS

Modificació puntual de NNSS de planejament
canvi qualificació urbanística una part terreny
de Comafiguera

Modificació NNSS

Modificació de les NNSS de planejament per
al canvi de qualificació de la zona 12, a
carretera de Ripoll

Modificació NNSS

Modificació

puntual

de

NNSS,

canviar

qualificació urbanística de part de terreny
“Cal Barral” al paratge Horts de la Resclosa i
Classificació com a zona 16
Modificació NNSS

Modificació puntual de les NSP per al canvi
de qualificació urbanística de l’immoble situat
al carrer Jossà, 1

Modificació NNSS

Modificació
Subsidiàries

puntual
per

de

canviar

les
la

Normes

qualificació

urbanística de la zona del carrer d’Àngel
Guimerà, antiga serradora, a equipament
esport
Modificació NNSS

Modificació de les Normes Subsidiàries de
planejament de la zona de l’antiga caserna
de la Guàrdia Civil

Modificació NNSS

Modificació

puntual

de

les

Normes

Subsidiàries de planejament de la zona de la
Vinya del Sastre
Modificació NNSS

Modificació
planejament

puntual
a

la

de

les

NNSS

zona

de

la

les

NNSS

de

Unitat

d’actuació 2, el Camaré
Modificació NNSS

Modificació

puntual

de

de

planejament al solar alineat al carrer Pontarró,
7
Modificació NNSS

Modificació

puntual

de

les

Normes

de
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planejament al solar alineat al carrer Nazaret i
Comafiguera
Modificació NNSS

Modificació de les NNSS de planejament a la

12/01/2008

28/01/2009

22/06/2006

07/11/2006

zona de la pujada del Casal, 6 i nou parc
fluvial del carrer Salvador Torrent
Text refós normes

Text refós de les normes urbanístiques del

urbanístiques

planejament general

planejament
general
Pla Especial

Pla Especial de reforma interior El Firal

17/06/1992

09/09/1002

Pla Especial

Pla

30/05/2006

23/11/2006

urbanístic

ferroviària del tren turístic de l’Alt Berguedà

Pla especial

Pla Especial urbanístic la Sala

26/01/2011

01/03/2011

Especial

urbanístic

d’infraestructures

urbanístic
Taula 8: Evolució del planejament

El planejament urbanístic vigent de la Pobla de Lillet va classificar quasi la totalitat del seu
terme municipal de 5.106’84 ha com a sòl no urbanitzable, a excepció feta de 29’00 ha
que es van classificar com a sòl urbà i 41’60 ha com a sòl urbanitzable.

Dins del sòl no urbanitzable el Text Refós de les Normes Urbanístiques de Planejament de la
Pobla de Lillet estableixen les següents qualificacions:

1. Protecció forestal i paisatgística (zona núm. 13)

Són terrenys ocupats pels boscos o que poden ser objecte de repoblacions
forestals, de protecció ecològica, científica o paisatgística. No es poden destinar a
d’altres usos que als existents, ni es podrà lesionar la vegetació protegida,
especialment rouredes i fagedes. A les àrees cremades es poden sembrar
gramínies nutritives per el bestiar.

2. Protecció dels conreus (zona núm. 14):

Inclou els terrenys actualment conreats i d’altres que ho havien estat i conserven les
obres d’aterrasament necessàries per tornar-ho a ésser, però sense construir
elements fixes de cap mena. La construcció d’elements fixes lligats a l’aprofitament
dels conreus només es podran fer sobre els terrenys no cultivables i en cas de
necessitat justificada.
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En camins, marges, barrancs, torrents, rieres, fonts i, en general, tots els elements
naturals que existeixen o discorren per aquesta zona, queden protegits i no poden
veure variat el seu traçat o emplaçament.

3. Protecció dels horts familiars (zona núm. 15):

Inclou els terrenys, de regadiu principalment, en les terrasses fluvials, que es
protegiran de l’ocupació edificatòria, mantenint-se el seu ús actual.

L’administració s’obliga a facilitar tots els mitjans necessaris perquè aquests sòls
quedin protegits de les riuades, mitjançant la construcció dels murs de canalització
dels rius.

4. Protecció dels prats de muntanya (zona núm. 16):

Inclou aquells terrenys que han servit tradicionalment de pastura, i queden
prohibides en aquesta zona la repoblació forestal, la installació de qualsevol tipus
d’edificació o d’urbanització llevat de les permeses al capítol tercer.

5. Terrenys d’acampada (zona núm. 17):

Inclou els terrenys de la finca de l’Espelt. Es tindrà cura de les característiques
naturals de l’entorn i del patrimoni construït. S’inclou la zona de servitud d’ús públic
de 5m al costat del riu. L’ús admès és el d’acampada.

Qualificació
Sòl urbà consolidat

Superfície (m2)

%

280.751,73 m2

0’54%

22.446,27 m2

0’05%

290.000’00 m2

0,’59%

41.600 m2

0,08%

Sòl no urbanitzable

51.055.202 m2

99’33%

TOTAL

51.400.000 m2

100%

Sòl urbà no consolidat
Total sòl urbà
Sòl urbanitzable delimitat

Taula 9. Qualificació del sòl a La Pobla del Lillet
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Qualificació

Sòl no urbanitzable

% de sòl

99’33%

Taula 10 : Qualificació i % de superfície de SNU

2.5

DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS DEL PLA

Els objectius i criteris aquí formulats pretenen abastar tots aquells àmbits, en que
l’urbanisme pot incidir, relacionats amb el medi ambient i els recursos naturals. Per aquest
motiu, els objectius ambientals establerts són sistematitzats de la següent manera:

a) Model territorial i ocupació del sòl
b) Cicle de l’aigua
c) Ambient atmosfèric
d) Gestió de residus i materials en la urbanització i l’edificació
e) Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació
f) Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural
g) Qualitat del paisatge
Aspectes a considerar
En consonància amb els objectius ambientals definits, i els condicionants ambientals i les
determinacions i especificacions d’ordenació establertes en plans i programes de rang
superior, es defineixen els criteris ambientals que han de permetre orientar la planificació
del municipi i integrar els condicionants ambientals en la presa de decisions.
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Aspectes a considerar

Aspectes

segons la legislació

rellevants del territori

a)

Gran

Model

territorial

ocupació

del

ambientals

part

de

la

Objectius ambientals

Ponderació jeràrquica

Ordenar

3

sòl.

superfície municipal està

adequadament

Minimitzar el consum de

protegida per normativa

globalitat

sòl i racionalitzar-ne l’ús

sectorial

urbanitzat preservant els

d’acord amb un model

2000)

(PEIN

o

XN

espais

territorial eficient.

del

i

valor

la
sòl

no

elements
rellevant

de
del

territori
La

major

part

del

Evitar

l’ocupació

municipi té una pendent

innecessària del sòl per

superior al 20%

als usos urbans i per les

1

infraestructures
vinculades a aquest ús.
Usos

b)

de

l’aigua.

Compatibilitzar

Cicle

el

planejament

amb

del

sòl

Potenciar

un

model

principalment forestals i

d’urbanització

agrari amb un únic nucli

compacte

de població.

contigu al nucli urbà

Presència de rius, rieres i

Preservar

torrents.

qualitat de les aigües

el

i

i

2

eficient,

millorar

la

6

dels cursos fluvials

cicle natural de l’aigua i

Increment del consum

Protegir

racionalitzar-ne l’ús.

d’aigua a l’augmentar

hídrics

el sòl urbanitzat

consum d’aigua derivat

els
i

recursos

minimitzar

8

el

del

planejament.

Fomentar

l’estalvi i la

reutilització de l’aigua
Potencial

risc

d’inundació

en

determinades

àrees

urbanes

Prevenir

el

risc

d’inundació
lliures

deixant

les

zones

inundables

c) Ambient Atmosfèric.

Augment

Minimitzar els efectes del

d’inundació

planejament

determinats sectors del

edificacions i reduir la

municipi

contribució

sobre

la

qualitat de l’aire i el

risc
en

canvi climàtic, reduint al

Millorar

l’eficiència

energètica

de

al

canvi

climàtic
Qualitat atmosfèrica en

Evitar la intrusió lumínica,

substàncies

quant a contaminació

preservant

contaminants,i prevenir i

acústica,

nocturna i garantir una

corregir la contaminació

electromagnètica.

qualitat acústica.

acústica,

Zona

Garantir la no dispersió

electromagnètica

i

9

les

màxim les immissions de

lumínica

10

lumínica

lumínica

de

i

protecció

moderada al

lumínica,

la

7

regulant

nucli de població i Zones

l’enllumenament

de protecció

exterior

màxima

4

foscor

i

privat

maximitzant
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en espais PEIN i XN2000

l’estalvi

i

eficiència

energètica
d) Gestió dels materials i
residus.

Previsible augment de la

Bones pràctiques en la

Fomentar

el

producció de residus pel

gestió dels residus durant

i

la

creixement previst

la construcció

reciclatge

reutilització dels residus

Dotar de suficient espai

urbans

les àrees urbanes per
poder

realitzar

5

11

la

recollida selectiva
e)

Sostenibilitat

i

en

la

ecoeficiència
urbanització

i

l’edificació

Tipologia

urbana

edificatòria

i

rural,

Establir

mesures

d’ecoeficiència

en

12

la

coherent amb la realitat

urbanització,

del territori que l’acull

especialment pel que fa
al consum de recursos
naturals.

f)Biodiversitat

superfície

Garantir el manteniment

permeabilitat ecològica

municipal amb especial

dels elements naturals i

i patrimoni natural.

protecció

paisatgístics.

El PTPCC defineix uns

No

eixos

connectivitat ecològica

territorial,

Elevada

connectors

supramunicipals

alterar

la

13

14

existent
Garantir la permeabilitat

15

ecològica i minimitzar els
efectes barrera.
g) Qualitat del paisatge.

Es disposa d’unitats de

Integrar les actuacions a

paisatge

nivell

d’elevada

qualitat.

paisatgístic

minimitzar

16

per

l’impacte

visual
Taula 11: Objectius i criteris ambientals del pla

Tenint en compte els objectius ambientals definits, i els condicionants ambientals i les
determinacions i especificacions d'ordenació establertes en plans i programes de rang
superior, es defineixen els criteris ambients que han de permetre orientar la planificació
del municipi i integrar els condicionants ambientals en la presa de decisions. Aquests
criteris es defineixen d'acord amb el document de referència emès per l’Oda el 02 d'abril
de 2013

Objectiu 1: Evitar l'ocupació innecessària del sòl per als usos urbans i per les
infraestructures vinculades a aquest ús.
-

Garantir el manteniment de l'estructura territorial, paisatgística i funcional del sòl no
urbanitzable, així com la protecció dels elements singulars, mitjançant la
qualificació i la regulació coherent dels usos i de les edificacions amb els
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instruments de planificació de rang superior, en concret amb el Pla Territorial de les
Comarques Centrals, i la legislació sectorial aplicable.
-

Minimitzar la creació d'oferta de segona residència i, en general, els models
turístics basats en el consum del sòl.

-

Situar les àrees d'expansió urbana sobre espais adequats d'interès natural baix i
preservar els espais i elements de valor rellevant del municipi.

-

Evitar els creixements urbans innecessaris mitjançant un dimensionament prudent
dels sòls objecte de transformació i prioritzar les actuacions que garanteixin un
desenvolupament gradual i ordenat.

Objectiu 2: Potenciar un model d'urbanització compacte i eficient, contigu al nucli urbà.

-

Preveure les necessitats d'habitatge del municipi atenent a les darreres tendències
demogràfiques registrades.

-

Evitar les expansions innecessàries de les àrees urbanes i els models urbans
dispersos i/o difusos, i fomentar les estructures urbanes compactes i plurifuncionals.

-

Evitar creixement no contigus o insuficientment integrat amb les trames urbanes
preexistents i millorar l'encaix territorial i funcional de les trames urbanes laxes i
difuses existents, particularment d'aquelles allunyades dels nuclis urbans.

-

Fomentar l'optimització funcional i el reciclatge dels teixits existents, mitjançant la
seva rehabilitació, reestructuració i/o renovació, i la recuperació d'espais
intersticials o marginals. En aquest sentit, prioritzar la utilització dels habitatges i els
solars vacants en sòl urbà per tal de satisfer les necessitats d'habitatge previstes.

-

Adopció de densitats i d'edificabilitats raonablement altes, coherents amb la
realitat territorial i paisatgística del municipi, evitant un impacte paisatgístic i visual
elevat.

-

Garantir la integració dels sòl urbans consolidats i no consolidats respecte el sòl no
urbanitzable adjacent.

Objectiu 3: Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzable, preservant els
espais i elements de valor rellevant del territori, i garantir la connectivitat ecològica
existent.

-

Realitzar una ordenació acurada del sòl no urbanitzable atenent la presència dels
valors naturals, ecològics i paisatgístics, incloent-hi tots els espais ja protegits
mitjançant el planejament territorial i urbanístic de rang superior, i establir una
reglamentació congruent amb les seves disposicions.
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-

Establir les mesures necessàries per evitar usos que, atesos els valors protegits o
preservats i les finalitats perseguides pel planejament, transformin la destinació o
naturalesa dels sòls o lesionin o impedeixin la consecució d'aquests valors i
l'assoliment de les finalitats esmentades.

-

Garantir la permeabilitat ecològica del territori per tal de facilitar els processos de
desplaçament i dispersió de les espècies.

-

Determinar els punts crítics per al manteniment de la connectivitat ecològica
existent en l'àmbit municipal i preveure mesures que permetin revertir la situació.

-

Preservar les zones humides del municipi d'aquelles activitats susceptibles de
provocar-ne la recessió o la degradació mitjançant una ordenació i una regulació
adequades.

-

Protegir la funció estructuradora dels sistemes hídrics.

-

Garantir la presència de mostres suficients d'hàbitats d'interès comunitari, així com
d'altres espècies protegides de flora i fauna existents en l'àmbit municipal, prestant
especial atenció als hàbitats de protecció prioritària d'acord amb la Directiva
d'hàbitats. En cas que això no sigui possible, aquests hàbitats s'inclouen
preferentment dins del sistema d'espais lliures, tot preservant el sentit natural de la
vegetació existent.

-

Introduir criteris de biodiversitat i una concepció de xarxa dels espais lliures urbans i,
en general, en el tractament de la vegetació urbana. Preveure la utilització, en la
jardineria d'espais públics i privats, d'espècies vegetals autòctones i adaptades a
les condicions bioclimàtiques de la zona.

-

Promoure el manteniment de la vegetació autòctona existent en els espais lliures
públics i privats, llevat que es justifiqui el contrari per raons fitosanitàries o de
prevenció de riscos.

Objectiu 4: Minimitzar els riscos ambientals i compatibilitzar-los amb el desenvolupament
turístic.

-

Delimitar les zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones (zones
inundables, riscos geològics, d'alt risc d'incendis forestals, etc) i adoptar les mesures
adequades, si 'escau.

-

Garantir, en compliment de la directriu de preservació dels terrenys amb pendent
elevada prevista en l'article 7 del Reglament de la Llei d'urbanisme, per la qual no
s'alterarà la classificació del sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un
pendent superior al 20%
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-

Delimitació de les àrees inundables tot establint una regulació estricta d'usos i
prohibició d'edificació en zones inundables.

-

A fi i efecte de minimitzar els moviments de terres i els processos d'erosió del sòl,
garantir la màxima adaptació a la morfologia natural del terreny de la
urbanització i les edificacions, així com un tractament adequat dels talussos que es
pugin generar.

Objectiu 5: Preservar i millorar la qualitat de les aigües dels cursos fluvials.

-

Protecció de la xarxa hídrica i els seus entorns, així com de les zones de recàrrega
d'aqüífers, per tal de garantir la seva funció estructuradora.

-

Considerar els Criteris d'intervenció dels espais fluvials i les Recomanacions
tècniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb l'espai fluvial
redactats per l'Agència Catalana de l'Aigua.

Objectiu 6: Protegir els recursos hídrics i minimitzar el consum d'aigua derivat del
planejament. Fomentar l'estalvi i la reutilització de l'aigua.

-

Facilitar la infiltració i la retenció de l'aigua de pluja i compensar la creació de
superfícies impermeables.

-

Prioritzar aquelles tipologies urbanístiques que comporten un menor consum
d'aigua.

-

Exigència en les àrees de nova urbanització d'una xarxa separativa de pluja i
sistemes d'emmagatzematge i de reutilització adequats, així com exigència de
sistemes de microrreg i automàtics temporitzats per al reg nocturn en els espais
verds públics de nova creació pel planejament.

-

Es definiran les necessitats d'aigua del creixement urbà que es prevegi per part del
nou planejament, i s'analitzarà la suficiència del recurs i infraestructura de servei.

-

Es realitzarà una anàlisi de la infraestructura actual de sanejament, justificant-ne el
grau de suficiència d'aquesta envers el nou creixement que es pugui planificar, i
previsions d'actuació.

Objectiu 7: contribuir a la mobilitat sostenible del municipi mitjançant la planificació
integrada dels usos del sòl i la mobilitat.
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-

Fomentar, per tal de combatre el canvi climàtic, els models de desplaçaments
més sostenibles (dins i entre els sistemes urbans), dissuadint-ne l'ús del vehicle
motoritzat individual.

-

Planificar de forma integrada els usos del sòl i el transport amb l'objectiu d'afavorir
l'accessibilitat i reduir la mobilitat obligada i, en general, la demanda de transport,
així com efectuar reserves de sòl necessàries per potenciar el transport públic i
altres mitjans alternatius al transport privat.

Objectiu 8: Evitar la intrusió lumínica, preservant la foscor nocturna, i garantir la qualitat
acústica.

-

Garantir el compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de
l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

-

Incidir especialment en la minimització de la intrusió lumínica de les edificacions i
installacions ubicades en l'entorn rural, i també en les urbanitzacions situades en
entorns de sòl no urbanitzable.

-

Compliment dels nivells d'immissió sonora establerts pel Decret 176/2009, de 10 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica.

-

Planificar adequadament les zones verdes i els espais lliures per tal de localitzar-les
al voltant de les fonts importants de contaminació acústica.

-

Parar especial atenció a la minimització de la contaminació acústica en els nous
desenvolupaments urbans i en la rehabilitació dels ja existents, i aplicar mesures
preventives (disseny de l'ordenació, aïllament de les edificacions), i correctores
(gestió de la mobilitat, ús de paviment sonoreductors) que garanteixin els objectius
de qualitat acústica establerts per la legislació específica.

Objectiu 9: Minimització de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i millora de
l'eficiència energètica de les edificacions i de la urbanització.

-

Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic minimitzant les emissions de gasos amb
efecte hivernacle derivades del pla.

-

Evitar, prevenir o reduir activitats que poden causar efectes nocius per a la salut
humana i pel medi ambienta per la contaminació de l'aire.

-

Delimitar adequadament les àrees edificables per tal de permetre la màxima
eficiència de captació solar de les edificacions i en l'aprofitament de la llum
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natural.

Alhora,

adoptar

solucions

d'emplaçament

i

d'orientació

de

les

edificacions, així com condicionants arquitectònics i materials eficients.
-

Exigència d'installacions fotovoltaiques en nous edificis públics i d'altres edificis de
característiques adequades.

-

Garantir el compliment dels paràmetres d'ecoeficiència establerts pel Decret
21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i
d'eficiència en els edificis i en el Codi Tècnic de l'Edificació.

Objectiu 10: Gestionar els residus durant la construcció i dotar de suficient espai les àrees
urbanes per poder realitzar la recollida selectiva.

-

Gestionar els residus d'enderroc, de la construcció i d'excavació que es generin en
el desenvolupament del pla en installacions autoritzades per l'Agència de Residus
de Catalunya i d'acord amb la normativa vigent en matèria de residus.

-

Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans, establint les condicions
urbanístiques per l'emplaçament d'installacions per a la recollida selectiva,
tractament i dipòsit dels residus.

-

Incloure en el disseny de la viabilitat pública espais suficients i adequats per
collocar contenidors o altres equipaments necessaris per optimitzar les operacions
de recollida selectiva i transport de residus.

Objectiu 11: Integrar les actuacions a nivell paisatgístic per minimitzar l'impacte visual.

-

Integrar els nous creixements que es proposin al municipi, establint condicionants i
mesures paisatgístiques per les noves edificacions en la normativa urbanística
municipal.

-

Identificar i delimitar les diverses unitats paisatgístiques presents al municipi, tenint
present la Carta del Paisatge del Berguedà que determina unes directrius generals
i específiques.

-

Considerar la fragilitat paisatgística com a factor limitant per a l'admissibilitat
d'accions amb impacte significatiu en zones amb conques visuals amples.

-

Preservar els valors paisatgístics d'interès especial, el patrimoni cultural i la identitat
del municipi, i incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i les
installacions s'adaptin a l'ambient on estiguin situades o bé on s'hagin de construir
i no comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic,
tradicional o arqueològic existents a l'entorn.
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-

Identificar els senders i itineraris naturalistes, així com els elements del patrimoni
històric i cultural, per tal de relacionar-los i aconseguir una revalorització d'ambdós.

-

Afavorir l'evolució harmònica del paisatge d'acord amb els conceptes d'utilització
racional del territori, de desenvolupament urbanístic sostenible i de funcionalitat
dels ecosistemes.

2.5.1

Indicadors de seguiment

Tenint en compte els objectius ambientals indicats anteriorment es defineixen una sèrie
d’indicadors que han de permetre evidenciar el compliment dels citats objectius i facilitar
la posterior verificació dels mateixos.

Els indicadors que es proposen pel POUM de la Pobla de Lillet, i les seves unitats de
mesura, són els següents. Cal indicar que s'han tingut en compte els indicadors establerts
per l’Oda en el seu document de referència de 02/04/2013

Objectiu 1: Evitar l'ocupació innecessària de sòl per als usos urbans i per les infraestructures
vinculades a quest ús.

1. Percentatge de sòl artificialitzat

2. Superfície artificialitzada per habitant.

Objectiu 2: Potenciar un model d'urbanització compacte i eficient, contingut al nucli urbà

3. Superfície per habitants [sòl urbà+sòl urbanitzable + sòl sistemes generals]/habitat.
Unitats m2/habitant.

4. Densitat mitjana relativa d’habitants al municipi [habitants/m2 de sòl urbà]

5. Densitat mitjana relativa d’habitatges al municipi [habitatges/m2 de sòl urbà]

6. Previsió de nous habitatges

7. Intensitat de creixement, tipologia de creixement
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Objectius 3: Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzable, preservant els
espais i elements de valor rellevants del territori, i garantir la connectivitat ecològica
existent.

8. Superfície ocupada pels hàbitats d’interès comunitari i qualificació del sòl
atorgada.

9. Percentatge d'ocupació del sòl no urbanitzable, grau de protecció del sòl no
urbanitzable

Objectiu 4: Minimitzar els riscos ambientals i compatibilitzar-los amb el desenvolupament
turístic.

10. Percentatge de sòl urbà amb pendent superior al 20% o inclosos en zones
inundables o de risc i qualificació de sòl atorgada.

Objectius 6: Protegir els recursos hídrics i minimitzar el consum d'aigua derivat del
planejament. Fomentar l'estalvi i la reutilització de l'aigua.

11. Consum d’aigua d’abastament per habitant [litres/habitant i dia]

12. % d’aigües residuals depurades i que compleixen els paràmetres de qualitat
legislativa establerts

Objectiu 8: Evitar la intrusió lumínica, preservant la foscor nocturna, i garantint la qualitat
acústica.

13. Persones exposades a nivells sonors superiors a 65 dB diürns i 55 dB nocturns.

Objectiu 9: Minimització de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i millora de
l'eficiència energètica de les edificacions i de la urbanització

14. Consum energètic [Tep/habitant i any]

15. Emissions de CO2 de cada alternativa associada a la mobilitat generada i als
consums energètics dels usos residencials i el cicle de l'aigua
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Objectius 10: Gestionar els residus durant la construcció i dotar de suficient espai les àrees
urbanes per poder realitzar la recollida selectiva.

16. % de residus sòlids recollits de forma selectiva.
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3

JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ PROPOSADA

3.1

CARACTERÍSTIQUES DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES

3.1.1

Alternativa 0

Com a alternativa 0 s’ha considerat el manteniment del municipi tal i com preveu l’actual
planejament. Aquesta alternativa limita el creixement del municipi no permetent cap
punt de potencial creixement ni solucionant els problemes d’aparcaments ni dinamització
econòmica del terme.
Aquesta alternativa manté els criteris d’ordenació del planejament vigent i les
expectatives actuals de desenvolupament a la normativa actual en matèria urbanística,
les determinacions sectorials pertinents i l’adequació a les determinacions establertes pel
Pla territorial parcial de les Comarques Centrals (PTPCC).

La Pobla de Lillet es regeix per unes Normes Subsidiàries, aprovades definitivament en
data 29 de juny de 1988 per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, un planejament
general amb més de 20 anys de vigència, parcialment desenvolupat. Posteriorment, en
data 22 de juny de 2006, es va acordar donar conformitat al Text Refós d’aquestes
Normes Urbanístiques.

Durant la vigència del Pla s’han desenvolupat per que fa al sòl urbà, 1 de les 5 figures de
planejament previstes segons Unitats d’Actuació (UA) i s’han delimitat dos Polígons
d’actuació (PAU) de nova implantació. Pel que fa al sòl urbanitzable no s’han
desenvolupat cap dels dos plans parcials industrials previstos segons el planejament, però
si se’n ha desenvolupat un de nou corresponent al sector de Vinya del Sastre actualment
en sòl urbà consolidat.

Cal destacar també, les actuacions dutes a terme en sòl no urbanitzable relatives a Plans
especials relacionats amb l’ús de turisme rural i turístic. En aquest sentit, s’ha desenvolupat
el Pla especial de La Sala a efectes de regular els usos i serveis en aquesta finca per
ubicar un alberg i el Pla especial d’infraestructures ferroviàries del tren turístic de l’alt
Llobregat, a fi i efecte de determinar el sistema de reserva per a transport ferroviari i pel
sistema viari en trànsit restringit.
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S’ha executat una part molt petita del sòl urbà no consolidat previst pel planejament, i
encara resten per desenvolupar 22.446 m2 de sòl corresponent a uns 152 habitatges.

Pel que fa al sòl urbanitzable, no s’han complert les previsions del planejament. Els sòls
urbanitzables no s’han desenvolupat.

Les actuacions previstes pel pla vigent no han acabat de formular un model suficient per
donar sentit al conjunt, ans al contrari, es mantenen els problemes estructurals existents: la
manca d’espais lliures i zones verdes al nucli, problemes de mobilitat i accessibilitat,
manca d’espais d’aparcament i de carrers que resten per urbanitzar.

REFOS DE PLANEJAMENT actualitzat Gener 2015
superfície

Sòl Urbà

%

303.198 m2

SUC - Sòl Urbà Consolidat
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
SUNC - Sòl Urbà no Consolidat
RESIDENCIAL

280.752 m2

(93%)

habitatges
1.325 u.

0,5%

1.173 u.

(89%)

85,6%
85,6%

(75%)

0,4%

1.173 u.

(100%)

70.531 m2

(25%)

0,1%

0 u.

(0%)

0,0%

22.446 m2

(7%)

0,0%

152 u.

(11%)

11,1%

22.446 m2

(100%)

0,0%

152 u.

(100%)

11,1%

0 u.

(0%)

41.600 m2

SUD - Sòl Urbanitzable delimitat

0,1%

46 u.

0,0%
3,4%

41.600 m2

(100%)

0,1%

46 u.

(100%)

3,4%

RESIDENCIAL

11.600 m2

(28%)

0,0%

46 u.

(100%)

3,4%

INDUSTRIAL

30.000 m2

(72%)

0,1%

0 m2

(0%)

0,0%

SUND - Sòl Urbanitzable no delimitat

Sòl Urbà + Sòl Urbanitzable
SNU - Sòl no urbanitzable

TOTAL

96,6%

210.221 m2

INDUSTRIAL

Sòl Urbanitzable

%

0,6%

344.798 m2

0,7%

51.055.202 m2

99,3%

51.400.000 m2

100%

1.371 u.

100%

Taula 12: Classificació del sòl
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Imatge 25: Planejament actual

3.1.2

Alternativa 1

Aquest escenari revisa i modifica les propostes de planejament vigent del 1988. Es
considera que transcorreguts més de 20 anys des de la seva redacció, és oportú realitzar i
actualització en profunditat els seus continguts, per posar-los en consonància amb el
moment actual.

Així mateix, el marc urbanístic territorial i sectorial actual de La Pobla de Lillet presenta
canvis substancials respecte la situació plantejada en el moment de redacció de les
Normes, de manera que cal adequar-se a les determinacions establertes pel Pla territorial
parcial de les Comarques Centrals.
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Per tant, el nou POUM pretén articular el planejament urbanístic actual i establir unes
bases que configurin un model de desenvolupament urbanístic que faci de La Pobla de
Lillet una vila diversificada, amb identitat i espais lliures i serveis que millorin la qualitat de
vida dels ciutadans.

Les principals estratègies del POUM incideixen en els següents punts:

1. Millora de l’accessibilitat al nucli i de les comunicacions en general.

2. Completament de la trama urbana existent afavorint la compacitat i millorant la
connexió entre les diferents parts del nucli.

3. Potenciar les activitats turístiques tan en sòl urbà com en sòl no urbanitzable i
afavorir a un turisme sostenible i respectuós amb la Natura.

4. Aconseguir l’espai del Parc de l’Artigas com a parc municipal i altres nous espais
de relació que ajudin a la cohesió del teixit social.

5. Dotar de nous espais d’aparcament relacionats amb la carretera d’accés. Gestió
per aconseguir els espais actualment destinats a aparcaments.

6. Protegir al màxim els terrenys lliures de valor agrícola i ecològic, d’interès
paisatgístic, la recuperació dels camins rurals així com dels torrents i rieres.

7. Posar al dia la Normativa urbanística adaptant-la a la realitat. Preveure actuacions
de remodelació urbana i regularitzar qualificacions.

La proposta d’avanç replanteja el model existent i en recull i adequa certs criteris i
aspectes d’ordenació. En aquest sentit, opta per la desclassificació dels sòls delimitats del
planejament com a sòl urbanitzables que encara no s’han executat replantejant-ne els
seus usos, mides i classificació en funció de les necessitats actuals del municipi.

Per altra banda, atesa l’escassa complexitat del municipi, la proposta s’enfoca en
consolidar l’existent i resoldre els problemes actuals a través de la gestió sense preveure
nous creixements. S’aposta per un model de completar per reestructurar versus un model
de nous creixements.
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S’incideix en la protecció d’aquells espais amb més valor, siguin ambientals, paisatgístics o
culturals evitant la construcció d’aquelles zones amb més pendent, més exposades que
puguin ocasionar un preocupant impacte paisatgístic. En aquest sentit, el pla aposta per
regular els usos en sòl no urbanitzable potenciant un turisme respectuós amb el
mediambient que afavoreixi el coneixement de l’entorn natural i dels valors ecològics del
municipi i que alhora proporcioni els serveis necessaris per al municipi.

Aquesta alternativa es centra en resoldre les problemàtiques del sòl urbà actual, acabar
d’urbanitzar els carrers que queden, resoldre temes de gestió sobretot al barri de Les
Coromines, i recollir els àmbits ja proposat en sòl urbà replantejant-ne l’ordenació segons
el cas per tal d’afavorir a la continuïtat de la trama existent. També preveure la millora en
l’accessibilitat i les comunicacions en general.

Per altra banda, no proposa cap creixement, sinó que replanteja els usos actuals tan en
sòl urbà com en sòl no urbanitzable, orientant-los cap a potenciar un desenvolupament
turístic acord amb el municipi i el seu entorn.

Taula 13: Classificació del sòl Alternativa 1

Respecte al Text Refós de planejament es proposen les següents actuacions:

- En el sòl urbà: completament del teixit urbà, regulació de les edificacions existents
(alçada i profunditat). Gestió per la millora de l’accessibilitat i l’obtenció dels espais
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d’aparcament. Replantejar àmbits residencials previstos pel planejament per potenciar el
turisme rural dins el nucli.

- Desapareix el sòl urbanitzable previst pel Refós.

- En el Sòl no Urbanitzable: regulació dels usos i previsió d’activitats relacionades amb el
turisme rural.

S’aposta per aquesta alternativa per tal d’impulsar noves activitats relacionades amb el
turisme que dinamitzin el municipi en aquest aspecte i en potenciïn els seus valors naturals.
Ateses les poques previsions de creixement residencial previstes, el Pla considera que les
previsions d’habitatges que queden per fer segons el refós són suficients per absorbir la
futura demanda.

Per altra banda, respecta les previsions existents, s’aconsegueixi una bona adaptació i
integració de les noves tipologies proposades a les existents, per adaptar-les millor a la
topografia i a la vegada solucionar molts dels dèficits detectats en l’anàlisi i diagnosi del
planejament vigent, com per exemple, l’assoliment d’un model viari adequat i una gestió
urbanística realista capaç d’assegurar la urbanització de l’espai públic.
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Imatge 26: Alternativa 1

3.1.3

Alternativa 2

Aquesta alternativa es planteja present com a referència la proposta d'avanç i les
observacions del document de referència. Per això s'han introduït les següents
modificacions:

- Ajust del nombre d’habitatges existent, d’acord amb dades de l’Idescat (de 1097 de
l’Avanç a 1100 actuals) Per altra banda, s’han comptabilitzat els habitatges potencials en
solars buits fent un total de 1173 habitatges previstos en el sòl urbà consolidat.

- S’han ajustat els habitatges de nova implantació reduint-los a 182. S’han analitzat les
previsions i s’han calculat amb tipologies més adients d’acord amb el teixit envolvent.

-Per tal d’afavorir i potenciar noves dinàmiques econòmiques al nucli, s’ha previst la
implantació d’un hotel de petita dimensió en els terrenys que constitueixen la Caseta. Tal
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com s’explica posteriorment, l’actuació serà molt curosa amb el seu entorn tal i com es
determina en la fitxa urbanística del sector. L’Ajuntament vol afavorir i donar viabilitat a les
iniciatives que es proposin per tal de dinamitzar el municipi sempre i quan s’emplacin dins
el marc dels objectius i estratègies generals del POUM,.

- La desconsolidació dels sòls industrials que contenen les antigues fàbriques de Cal Costa,
Cal Pujol i Can Branca per tal de possibilitar la seva transformació.

Taula 14: Classificació del sòl Proposta Aprovació Inicial
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Imatge 27: Aprovació inicial

Comparativa d'alternatives

A la taula següent es compararen les superfícies de sòl de les diferents alternatives
plantejades al POUM de la Pobla de Lillet

Alternativa

Alternativa 0

1

(Avanç. )
Qualificació
Total sòl urbà
Total sòl urbanitzable
Total no urbanitzable
TOTAL

Superf (m2)

%

Superf
(ha)

Alternativa

2

(Aprov inicial)
%

303.198
0,6
347.113
0,7
41.600
0,1
0
0
51.005.202
99,3
51.005.887
99,3
51.400.000
100
51.400.000
100
Taula 15: Comparativa d'alternatives

Superf
(ha)

319.005
0
51.080.995
51.400.000

%
0,6
0
99,4
100

L'alternativa plantejada per l'aprovació inicial acompleix els objectius d'ocupació
sostenible del sòl, fomentant el teixit urbà existent, en atenció a la millora tant d'ordenació
en aquells buits urbans no desenvolupats, com de protecció de les trames urbanes
existents.
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La superfície classificada com a sòl urbà és del 0,6% del total del municipi, sent una mica
inferior que el planejament vigent (0,7%) i per tant es redueix la superfície urbans i varia la
classificació del sòl suprimint els sòl urbanitzables.

La proposta recull el previst pel planejament vigent i ho ajusta ala realitat existent en
compliment del Pla Territorial de les Comarques Centrals i de la LU. La majoria d'àmbits
s'han plantejat com a Polígons d'Actuació Urbanística (PAU) per tal de fer més viable la
seva gestió.

Es planteja un màxim de 1.355 habitatges, dels quals 1.173 es troben dins del sòl urbà
consolidat (tenint en compte tant els existents com els potencials) i 182 estan inclosos en
àmbits i sectors en sòl urbà no consolidat.
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Comparativa entre Planejament vigent i proposta de POUM en Aprovació inicial.

Planejament vigent

Proposta AI

Sostres residencial

Habitatges

Sostre residencial

Habitatges

SUC existent

125.321,05 m2s

1.100 u

125.21,05 m2s

1.100 u

SUC buits urbans

9.068,22 m2st

73 u

9.068,22 m2st

73 u

Àmbits

14.895,39 m2st

152 u

22.044'63m2st

182 u

6.960'00 m2sst

46 u

0

0

SUNC

(PAU/PMU)

Àmbits SUD (PPU)

Taula 16: Comparativa entre Planejament vigent i Proposta AI

Les característiques bàsiques del Pla que es presenta segons la memòria d'ordenació és:

Sota les conclusions de les diagnosis extretes en els apartats anteriors cal dir que el model
de creixement d’aquest nou pla ha de regenerar els teixits interns del nuclis, compactar
els creixements proposats, diversificar els usos i les activitats, interrelacionar el municipi
amb el paisatge rural, aprofitar la situació de La Pobla de Lillet dins la comarca, i activar
polítiques públiques de la gestió del sòl i de l’habitatge.

En els següents apartats es desenvolupa aquest model amb operacions molt concretes:

Adaptació del model proposat a les determinacions del PT parcial de les Comarques
Centrals

Els creixements proposat compleixen les determinacions del PTPCC en quan a l’assignació
d’una estratègia de creixement moderat pel municipi. L’article 3.7 permet una extensió
urbana màxima que el POUM pot proposar és orientativament la que resulti de l’aplicació
de la següent expressió: E= 30*A*f/100. El que bé a dir que pot estendre’s un 30% de la
superfície urbana actual.
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Integració i coherència urbana

El POUM aposta per la compactació del nucli urbà integrant al conjunt d’estructures del
municipi, aquells sòls urbans que encara no estan consolidats, totalment definits o
presenten algun dèficit que el planejament vigent no ha resolt. Cal estudiar cada àmbit
cercant els motius i circumstàncies que han originat aquesta situació i s’hauran de donar
respostes concretes en cada cas, mitjançant estratègies d’optimització dels teixits,
reestructuració interna o preservació dels espais lliures i elements representatius, fins
aconseguir que completin el seu desenvolupament i/o urbanització.

Protecció paisatgística i de la identitat del municipi

El model aposta per la qualitat urbana i la preservació dels espais oberts. .Amb caràcter
general, es prohibirà construir en terrenys amb pendent superior al 20%, evitant la seva
urbanització tot conservant les seves característiques. També es replantejarà el model de
tipologia edificatori definint els paràmetres i establint com alçada màxima al municipi de
planta baixa i tres plantes, permetent-se la planta sotacoberta.

Millora de la mobilitat general en el nucli urbà

Es proposa la millora de les connexions viàries donant continuïtat als carrers dins el nucli
que actualment no donen sortida i dotar d’un nou accés al barri de les Coromines.
S’estableixen noves reserves de places d’aparcament per a les noves edificacions.

En concret per cada classe de sòl es defineixen els següents objectius:

Objectius del sòl urbà consolidat :

El POUM aposta per mantenir l’ordenació del sòl urbà consolidat, adequant les claus a les
proposades per la Generalitat de Catalunya en el document “Sistematització del
planejament urbanístic. Codis d’identificació en el planejament urbanístic. Gener 2008” i
incorporant algunes determinacions que actualment no estaven regulades.

També delimita àmbits de gestió amb la finalitat de completar la urbanització i efectuar
les cessions de vialitat que determinades pel planejament vigent, no hagin estat
executades.
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Objectius del sòl urbà no consolidat :

El POUM assigna aquesta classificació a aquelles àrees urbanes no desenvolupades, en
les quals no hi ha hagut cap procés de transformació i que cal encara ordenar-les.

Aquestes àrees s’inclouen dins de sectors i àmbits de gestió que tenen com a finalitat la
reordenació d’aquests àmbits per tal de garantir la continuïtat del teixit urbà afavorint
sobretot la millora de la mobilitat i dotant, a la vegada, de nous sistemes d’espais lliures i
equipaments necessaris per al municipi.

La delimitació dels àmbits de planejament proposats s’ajusta al màxim a la topografia i a
l’estructura de la propietat del sòl per tal de fer possible la viabilitat del seu
desenvolupament.

Els objectius es resumeixen en:

-

Ajust i completament en els límits del sòl urbà a través dels àmbits existents

-

Transformació d’usos d’aquells sòls dins la trama actualment en desús

-

Completar les obres d’urbanització

-

Millora de l’accessibilitat i les comunicacions

-

Obtenció de nous espais públics de continuïtat.

-

Adequació de les tipologies i densitats actuals del nucli

-

Potenciar les connexions internes del nucli

-

Obtenció de nous espais d’aparcament
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Objectius del sòl no Urbanitzable

-

Protegir les zones determinades com a àrees de protecció del Pla territorial de les
Comarques Centrals. tenint en compte els espais inclosos dins el programa PEIN de
la Generalitat de Catalunya, així com les zones que el planejament vigent
actualment de la Pobla de Lillet qualifica com a sòl no urbanitzable de protecció.

-

Preservar aquells punts d’interès característics del paisatge (edificacions, camins,
fonts, vistes, indrets curiosos...)

-

Adequació de la normativa del sòl no urbanitzable per assegurar-ne la correcta
implantació d’usos prioritzant i flexibilitzant la implantació d’activitats turístiques

-

Preservar i potenciar la xarxa rural de camins, GR, PR, senders i camins ramaders.

-

Millora de la senyalització de l’accés i sortida del municipi (amb la correcta
senyalització d’elements d’interès patrimonial, paisatgístic,...)
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Objectius

Impacte potencials

Observacions

Compliment dels objectius
Alt 0

Alt.1

Alt.2

X

C

C

C

C

C

C

C

C

X

X

P

X

X

C

X

P

C

X

P

C

a) Model territorial i ocupació del sòl. Minimitzar el consum de sòl i racionalitzar-ne l’ús d’acord amb un model territorial globalment eficient
3. Ordenar adequadament la globalitat del sòl no

No tenir en compte el tractament que fa el

L'alternativa 1 i 2 incorporen les determinacions

urbanitzat preservant els espais i elements de valor

planejament supramunicipal i sectorial del SNU

de la legislació vigent i plans supramunicipal com

rellevant del territori
1. Evitar l’ocupació innecessària del sòl per als usos

ara el PTPCC
Ocupació d’espais lliures per urbanitzacions

urbans i per les infraestructures vinculades a aquest ús.

La concentració urbanística s'ha de centrar en
aquells espais de baixa sensibilitat ambiental

2. Potenciar un model d’urbanització compacte i

Els models de desenvolupament dispers os són

Totes les alternatives proposen créixer entorn al

eficient, contigu al nucli urbà

altament consumidors de sòl així com la resta

nucli i no afecten terrenys en altres indrets.

de recursos naturals
7. Contribuir a la mobilitat sostenible del municipi

Possible augment de la mobilitat en vehicles

Donades les característiques orogràfiques i

mitjançant la planificació integrada dels usos del sòl i la

privats per l'augment del nombre d'habitatges

d'estructuració de serveis públics comarcals és

mobilitat.

difícil millorar la mobilitat no privada

b) Cicle de l’aigua. Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i racionalitzar-ne l’ús
4. Minimitzar els riscos ambientals i compatibilitzar-los

Risc d'inundació en la zona urbana

amb el desenvolupament urbanístic

Hi ha un potencial ris d'inundabilitat del nucli
urbà i alguns sector de creixement

5. Preservar i millorar la qualitat de les aigües dels cursos

Protegir els cursos fluvials i els usos del sòl i el

Cal preveure la suficiència en quant a recursos i

fluvials

subsòl per tal d’impedir la contaminació de

infraestructures així com tractar adequadament

l’aigua superficial i subterrània, així com

el volum d'aigua residual que en generarà amb

sanejar les aigües brutes

els nous creixements

6. Protegir els recursos hídrics i minimitzar el consum

Increment del consum d’aigua per l’augment

Complir amb la legislació vigent (Codi tècnic de

d’aigua derivat del planejament. Fomentar l’estalvi i la

d’habitatges

l'edificació i Decret d'ecoeficiència
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reutilització de l’aigua
c) Ambient Atmosfèric. Minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic, reduint al màxim les immissions de substàncies contaminants,i prevenir i corregir la
contaminació acústica, lumínica i electromagnètica
8. Evitar la intrusió lumínica, preservant la foscor

Contemplar totes les mesures i actuacions

S'ha de complir amb la legislació vigent al

nocturna, i garantir la qualitat acústica

necessàries per evitar la dispersió lumínica,

respecte

X

P

C

X

X

C

X

X

P

X

X

C

regulant l'enllumenament privat exterior i
maximitzant l'estalvi i eficiència energètica.
Evitar els contractes directes entre les activitat i
usos que puguin generar molèsties a les àrees
residencials.
d) Gestió dels materials i residus. Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans
10. Gestionar els residus durant la construcció i dotar de

Garantir una correcta gestió dels residus de la

Els nous sectors hauran de comptar amb suficient

suficient espai les àrees urbanes per poder realitzar la

construcció

espai per permetre una correcte recollida de

recollida selectiva

Previsió d'espais públics i privats per facilitar la

residus

recollida selectiva del màxim nombre de
fracció de residus possibles.
e) Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i l’edificació
9. Minimització de les emissions de gasos amb efecte

Gestionar correctament la urbanització, i,

Complir amb la legislació vigent (Codi tècnic de

d'hivernacle i millora de l'eficiència energètica de les

preveure mesures que potenciïn els habitatges

l'edificació i Decret d'ecoeficiència

edificacions i de la urbanització

energèticament ecoeficients i sostenibles pel
que fa al consum de recursos naturals.

f) Qualitat del paisatge
11. Integrar les actuacions a nivell paisatgístic per

Cal evitar qualsevol actuació que no tingui

L'alternativa 2 incorpora directrius

minimitzar l’impacte visual

implícita una integració paisatgística

supramunicipals en matèria de paisatge, per
minimitzar i integrar les actuacions al territori.

C: és compleix
P: és compleix parcialment
X: no es compleix /no es detalla
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3.2

JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA CONSIDERADA

L'alternativa 2, proposta d'aprovació inicial, permetrà cobrir millor les necessitats
municipals i complir amb els objectius ambientals fixats. pel POUM i solucionar les
mancances i deficiències detectades al Text Refós del planejament (alternativa 0)

L’alternativa 2 no proposa nous sectors de creixement i de fet, suprimeix aquella previsió
no realitzades durant el període de vigència del planejament vigent. També té en
compte un millor tractament i qualificació del sòl no urbanitzable d'acord amb el Pla
Territorial de les Comarques Centrals i la normativa sectorial de protecció ambiental
vigent.

D’altra banda, el POUM de la Pobla de Lillet, servirà per adequar la normativa urbanística
a la legislació vigent en matèria urbanística, revisant la correcta regulació i ordenació del
sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable. I d’altra banda, incorporarà les variables
socioeconòmiques i poblacionals que defineixin el marc sota el que s’estableixen les
determinacions urbanístiques locals. I a més integra les determinacions del Pla Territorial
Parcial de les Comarques Centrals, i les exigències normatives de la legislació urbanística
vigent; a més de les informacions territorials, ambientals i socials resultants de la realització
d’un anàlisis complex i complert de la situació actual del municipi.

Es manté pràcticament el sòl residencial reduint el sòl industrial, proposant la seva
transformació en altres usos més adients amb les dinàmiques sicio-econòmiques dels
pròxims anys.

L'estratègia de creixement que es proposa s'ajusta a la lògica de compacitat urbana i
mobilitat sostenible. La proposta s'adequa amb l'objectiu de minimitzar l'ocupació de sòl
amb un model de reordenació i estructuració que incideix en els àmbits ja previstos pel
planejament vigent completant així la trama urbana.

En quant a la mobilitat el POUM planteja la millora de la connexió interna per tal de donar
continuïtat als carrers existents i facilitar l’accessibilitat, sobretot al barri de les Coromines i
l'entrada al nucli. Tanmateix, segons l'Estudi d'avaluació de la mobilitat generada, els
sectors de desenvolupament, un cop executats, generaran una mobilitat perfectament
assumible per la xarxa viària interna i externa del municipi.
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En quant a la classificació urbanística del sòl, el POUM revisa la classificació vigent segons
el planejament general del 1988.

Pel que fa al Cicle de l'aigua, es preveuen les mesures i actuacions per la minimització del
consum d'aigua, garantint el compliment de la normativa vigent (Decret d'ecoeficiència).
També s'ha tingut en compte el risc d'inundabilitat entorn a nucli urbà i el sectors de
creixement aplicant criteris de conservació i prevenció. També l'ordenació del Sòl No
Urbanitzable estableix el sistema hidrogràfic entorn a les rieres i torrents del municipi,
garantint la protecció i funció connectora dels cursos d'aigua que discorren pel territori.

Pel que fa a l'ambient Atmosfèric, cal destacar que les emissions seran en bona part fruit
del desplaçament en vehicle a motor. El fet de crear els sectors de creixement de forma
compacte i completar la trama urbana existent, permet facilitar els desplaçaments en
vehicle no motoritzat per l'interior dels nuclis d població, però no es pot obviar que
l'estructura urbana actual i característiques del territori no permetran evitar una mobilitat
motoritzada important que es pot veure incrementada amb un augment de la població.

En l'àmbit de la Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica, patrimoni natural i
paisatge, s'incorporen en el POUM les directrius dels plans supramunicipals i sectorial que
afecten al territori (PTPCC, PEIN, XN2000; forest d'utilitat pública, zones humides, etc)
sobretot en tot allò referent al Sòl No Urbanitzable del municipi.

Així, es pot concloure que l'alternativa 2 que preveu el POUM de la Pobla de Lillet és la
millor opció viable per ser desenvolupada i escollida, i dóna un millor compliment dels
objectius ambientals fixats.
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4

DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DEL PLA

4.1
CONTINGUT DEL PLA AMB EXPRESSIÓ DE LES SEVES DETERMINACIONS AMB POSSIBLES
REPERCUSSIONS SIGNIFICATIVES SOBRE EL MEDI AMBIENT
4.1.1

PRINCIPALS ASPECTES DEL PLA

El POUM preveu tres categories de sòl: Urbà consolidat (SUC), urbà no consolidat (SNC),
urbanitzable delimitat (SUD)i sòl no urbanitzable (SNU)

Classificació

Superfícies (m2)

Total Sòl Urbà

%

319.005

0,6

SUC- Sòl Urbà Consolidat

204.682

0,4

SUNC- Sòl Urbà No consolidat

114.323

0,2

51.080.995

99,4

Sòl no urbanitzable

Taula 17. Resum de les superfícies de la Proposta AI

El POUM proposa en sòl urbà un total de 22 figures de planejament. Es plantegen 10
Polígons d'Actuacions Urbanística (PAU), amb un total de 33.665,24 m2 en sòl urbà
consolidat i 5 PAU en sòl urbà no solidat amb un total de 1.773,16 m2. En el Sòl urbà no
consolidat també es present 7 sector de millora urbana (PMU) amb un total de 80.658'24
m2. El Pla preveu també la redacció 1 PEU en sòl no urbanitzable de 13.570,00 m2.

SÒL URBÀ

El POUM aposta per mantenir l'ordenació del sòl urbà consolidat adequant les claus a les
proposades per la Generalitat de Catalunya en el document "Sistematització del
planejament urbanístic. Codis d'identificació en el planejament urbanístic. Gener 2008" i
incorporant algunes determinacions que actualment no estaven regulades, a més de
completar les urbanitzacions i les cessions que faltin per fer en aquells sòls consolidats.
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En aquells àmbits de sòl urbà consolidat i no consolidat es delimiten 15 Polígons d'actuació
urbanística i 5 Plans de Millora Urbana, segons sigui per la seva execució o pel seu
desenvolupament.

Àmbit

Superfície

Ús dominant

Sostre

Habitatge

PAU-1

4.842,36 m2

Residencial

2.421,10 m2st

12 hab

PAU-2

2.413,14 m2

Residencial

2.318,36 m2st

22 hab

PAU-3

4.593,83 m2

Residencial

2.664,42 m2st

26 hab

PAU-4

675,20 m2

Residencial

705,00 m2st

5 hab

PAU-5

11.216,53 m2

Residencial

6.873,00 m2st

48 hab

PAU-6

1.664,75m2

Residencial

1.020,00 m2st

10 hab

PAU-7

2.982,92 m2

Industrial

1.605,22 m2st

0 hab

PAU-8

562,25 m2

Residencial

775,25

8 hab

PAU-9

4.440,36 m2

Residencial

792,18 m2st

4 hab

PAU-101

273,90 m2

Residencial

180,00 m2st

1 hab

PAU-A

656,50 m2

Equipament

424,80

PAU-B

337,36 m2

Vialitat

PAU-C

629,55 m2

Vialitat

PAU-D

107,75 m2

Vialitat

PAU-E

42,00 m2

Residencial

PMU-11

10.501,60 m2

Industrial

8.462,75 m2st

PMU-2

13.322,51 m2

Turístic/Serveis

2.664,50 m2st

PMU-3

6.050,88 m2

Transformació

3.700 m2

PMU-4

5.647,02 m2

Serveis

2.823,51 m2st

PMU-5

11.600,00 m2

Residencial

6.960 m2st

PMU-6

13.204,10 m2

Transformació

9.700 m2

PMU-7

22.327,93 m2

Transformació

13.980 m2

27,52 m2st

0 hab

46 hab

Taula 18. Taula de les superfícies i sostres dels sectors delimitats com a PAU i PMU pel POUM

El sostre màxim previst amb aquests PAU's i PMU's és de (19.806,84 + 48.290'76)m2, sent la
tipologia residencial ( (17.776,82 + 6.900,00 )m2. Pel que als habitatges, hi ha sectors que
no es considera actuació de transformació urbanística atès que no entre en el supòsit de
l'art. 70.2a del TRLU, per això els habitatges previstos pel desenvolupament dels PAU's i PM's
són 182.
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En el Títol 3 – Capítol 3 – Secció 3 de les normes del POUM es defineixen els àmbits de
desenvolupament i execució en sòl urbà (de l’article 175 al 184 es troben les fitxes dels
PAU’s, de l’article 193 al 197 els PAU’s en sòl urbà consolidat i de l’article 185 al 191 es
troben les fitxes dels PMU’s)

SÒL NO URBANITZABLE

Pel que fa al sòl no urbanitzable, el Pla recull les zones provinents del planejament
territorial aprovat i estableix uns criteris per cada categoria d'acord amb les seves
característiques i valors naturals.

Els objectius que es persegueixen són:

•

Preservar el medi natural del municipi de La Pobla de Lillet, amb la finalitat de
garantir la qualitat de vida de les generacions presentes i futures.

•

Delimitar i protegir aquells espais oberts que actualment ja estan protegits
sectorialment per la legislació ambiental, actualitzant-ne els límits

•

Regular la implantació dels diversos usos o activitats que poden ser permesos en
cada tipus de sòl no urbanitzable, de forma que no malmetin els valors que es
pretenen protegir, d’acord amb la Llei d’Urbanisme i la legislació territorial i
sectorial.

•

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

•

Definir i protegir la xarxa patrimonial i de paisatge entenen el territori com a
paisatge cultural complex.

•

Fomentar la continuïtat de l’activitat agrícola i del sistema de ramaderia
tradicional extensiu, pel seu especial interès en la gestió dels espais oberts.
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Dins del sòl no urbanitzable, aquest POUM distingeix les següent zonificacions:

-

Sòl de valor natural i de connexió, Clau 25 distingint les subzones:

o

Espais d’Interès natural (PEIN), Xarxa Natural 2000 i ENPE (Clau 25a)

o

Zones humides (Clau 25b)

-

Zona de protecció especial d’interès natural (Clau 24)

-

Zona de protecció de prats i matollar de valor (Clau 23)

-

Zona de protecció forestal i d’interès paisatgístic (Clau 22)

-

Zona de protecció agrícola de conreu (Clau 21a)

-

Zona de protecció agrícola horts urbans (Clau 21b)

-

Zona de protecció preventiva (Clau 20)

-

Zona d’activitats autoritzades (Clau 26)

El Títol 5 - Capítol 1 les normes del POUM regulen el sòl no urbanitzable definit en el nou
planejament municipal. Seguint les determinacions de la legislació vigent i PTPCC, que té
en compte tota la normativa ambiental sectorial referent a PEIN, zones humides, forest... A
l’article 204 es defineixen una sèrie de condicionants i directius generals de regulació i
protecció del medi ambient i del paisatge, així com d’elements propis del sòl no
urbanitzable que cal protegir.

Finalment, cal destacar que es preveu un Pla Especial en SNU per regular les activitats i
usos existents, protegir i recuperar l'espai de valor natural.

-PEU 1- Xalet del Catllaràs: l'objectiu és de restaurar i proposar els usos de l¡interior del Xalet
del Catllaràs, obra d'Antoni Gaudí i l'ordenació del seu entorn creant un complex
autogestionable i autònom a nivell econòmic sota el control de l'Ajuntament de la Pobla
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de Lillet. Protegir el paratge natural i potenciar l'espai d'aquest obra emblemàtica.
(13.570,00 m2 sòl)

Espais lliures

L'estructura del sistema d'espais lliures s'aborda a partir de l'anàlisi dels espais lliures en
relació a l'orografia del terreny. Atès l'escassa funcionalitat dels espais lliures en el
planejament vigent, la proposta del POUM ha estat la de desclassificar part d'aquest sòl
passant a ser no urbanitzable i/o verd privat en funció de la localització d'aquests àmbits.

Les propostes del POUM en matèria d'espais lliures se centren a crear zones de passeig i
esbarjo dins de la trama urbana actual, assegurant l'accés i la continuïtat dels recorreguts
de la xarxa d'espais lliures des de la trama urbana consolidada i sempre que es pugui es
relacionaran amb la presència de les peces d'equipaments.

Es proposa una millora de la fragmentació existent, integrant els espais lliures territorials i
verds urbans de la ciutat en un sistema estructurat de relacions socials.

En el desenvolupament dels PAU's i PMU's es preveu una superfície de (8.580,90 +
18.628,17) m2 per espais lliures i zones verdes.

Pel que fa al Parc de l'Artigas i la Font de la Magnèsia, el POUM els deixa com a sòl privats
protegits en sòl no urbanitzable, però manté l'ús públic tal i com indiquen les actuals
Normes.

Equipaments

Cal tenir en compte que el municipi de la Pobla de Lillet està ben dotat pel que fa a
equipaments comunitaris i segons l'anàlisi en la memòria d'informació i les dinàmiques
demogràfiques no es preveu una alta demanda d'equipaments. Tot i així, el POUM
planteja unes previsions relacionades amb els futurs creixements en proximitat als sistemes
d'equipaments existents i que garanteixin una bona accessibilitat des de l'estructura local.
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El POUM preveu només un nou sòl d’equipament previst en polígons i sectors de
planejament. En concret dins el PMU-5 Cal Barnola, previst com a futur equipament de
barri per a les Coromines de 1.152,50m2 de superfície.

Patrimoni històric, artístic, arqueològic i natural

El POUM recull els valors patrimonials i naturals existents dintre de l'àmbit municipal i
dissenya les seves estratègies i estructures generals de desenvolupament tenint en
consideració aquests elements.

Des d'aquest punt de vista, el POUM ha d'evitar el risc d'abandó i/o demolició dels bens
catalogats, afermant la seva permanència al comprendre'ls com a parts d'un conjunt
integral de fites i llocs rellevants. Es tracta així de potenciar i enriquir les connexions entre el
patrimoni històric i la ciutat present.

Així, el POUM incorpora una relació d'edificis i elements a protegir, inclosos dins el Catàleg
de Béns del municipi de la Pobla de Lillet, així com les seves determinacions.

En relació al paisatge urbà i al medi rural, el pla preveu millorar les condicions de l’actual
xarxa de camins rurals, mirant d’enllaçar els punts d’interès i crear zones de lleure i esbarjo
relacionades. Així mateix, caldrà millorar la senyalització i l’accessibilitat des del nucli, per
tal de promoure el patrimoni rural i paisatgístic. Aquest fet aniria molt relacionat també a
poder tenir una bona bossa d’aparcaments en el nucli, que el pla preveu concentrar, tal i
com s’ha esmentat, aprofitant les actuals zones d’aparcament a l’entrada i reconvertint
l’actual escorxador en aparcament

COMUNICACIONS

Amb el POUM s'ha suposat l'oportunitat de millorar les condicions d'accessibilitat i reforçar
la cohesió interna i la interrelació entre les diferents parts del municipi.

El POUM preveu les següents actuacions:

-

Nova vialitat i connexions tan rodades com peatonals.

-

Millora en l'accessibilitat i la urbanització
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-

Aparcaments

-

Potenciar els recorreguts per a vianants.

4.2
IDENTIFICACIÓ DELS SÒLS OBJECTE DE TRANSFORMACIÓ I DEMANDES ADDICIONALS
DE RECURSOS NATURALS I INFRAESTRUCTURES DE SANEJAMENT I GESTIÓ DE RESIDUS
4.2.1

IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DELS SÒLS OBJECTE DE TRANSFORMACIÓ

Tot seguit s'avalua la incidència de cadascun dels àmbits de creixement a partir de fitxes
descriptives per a cadascun dels sectors que el nou planejament proposa, tot parant
atenció als usos del sòl, riscos ambientals i els valors naturals que s'identifiquen en cada
sector. A partir d'aquest anàlisi es podrà, d'una banda, identificar els principals impactes
derivats del planejament i de l'altra es podran proposar mesures correctores i
compensatòries per tal de minimitzar l'impacte ambiental del pla.

Moltes de les afectacions sobre el medi ambient són coincidents en varis sectors, així com
les corresponents mesures preventives o correctores proposades. Així per exemple, una de
les afectacions que pràcticament és comuna a tots els sectors és l'augment del consum
d'aigua, d'energia i de la generació de residus que produiran les noves edificacions i
installacions.

Per tal de facilitar l'avaluació, a cadascuna de les fitxes realitzades es detalla:

-

Superfície i localització de la zona

-

Descripció de l'estat actual (vegetació, fauna, riscos presents, usos, etc)

-

Característiques bàsiques de la proposta d'ordenació, quantificant el sostre
edificable i les principals característiques de la proposta d'ordenació.

-

Possibles efectes sobre el medi ambient.

-

Valoració de l'impacte ambiental.
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-

Criteris ambientals i d'integració paisatgística (recomanacions ambientals)

Pàgina 116 de 201

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
POUM LA POBLA DE LILLET

Descripció de la figura

Superfície

m2 sòl

Ortofoto + topogràfic

Proposta d'ordenació

Sostre

m2 st

Els Objectius

Situació i característiques:

Distribució del sòl

Possibles efectes negatius de la transformació del sòl

Criteris ambientals 'd'integració paisatgística

Valoració de l'impacte ambiental d'aquest sector
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PAU-1 Del Camaré

Superfície

Ortofoto

Proposta d'ordenació

4.842,32 m2 sòl

Sostre

2.421,10 m2 st

Els Objectius del PAU1 són:
-

Donar continuïtat al carrer de Pau Casals i completar el teixit urbà.
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Situació i característiques:
Polígon situar al nord del nucli entre el camí de Castellar i l'actual Camaré.
És una zona d’escàs desnivell actualment coberta per cultius herbacis. L’àmbit
limita al nord amb el Forest de l’Artigas i part del Carrer Pau Casals que queda
sense continuïtat.
A l’Est trobem part del barri del Camaré i a l’oest amb sòl no urbanitzable on
trobem vegetació ruderal i antics camps de cultiu, actualment en semi
explotació.

Distribució del sòl
CLAU

SUPERFÍCIE

TOTAL ÀMBIT PAU-1

4.842,36 m²sòl

100,00%

SISTEMES

2.228,30 m²sòl

46,02%

1.828,10 m²sòl
400,20 m²sòl

37,75%
8,26%

2.614,06 m²sòl

53,98%

Xarxa viària
Espais lliures

X
V

ZONES
Residencial

5b

1.237,85 m²sòl

25,56%

Residencial

6b

1.376,21 m²sòl

28,42%

Possibles efectes negatius de la transformació del sòl:
-

Impacte visual i paisatgístic derivat del procés d’urbanització d’un sector actualment lliure
d’edificacions.

-

Pèrdua d’espais permeables i lliures

-

Pèrdua de mosaic paisatgístic i hàbitat de conreu.

-

Afectació de zona amb una pendent superior al 20%

Proposta d'ordenació sobre mapa de pendents >20%

Criteris ambientals d'integració paisatgística:
-

Concentrar les edificacions en la zona de menys impacte visual i paisatgístic seguint la trama urbana existent. Tenir en compte l'àrea de major pendent.

-

Adaptar al màxim la vialitat a la topografia del sector preservant el major nombre possible d’individus vegetals presents.

-

Aprofitar la vegetació autòctona existent per a les futures zones verdes.

-

Garantir el correcte tractament del límit del sector amb el sòl no urbanitzable immediat, per tal d’ordenar acuradament les vores de la zona urbana.

-

Utilització de tipologia constructiva pròpia de l’entorn amb materials, tècniques i colors respectant el cromatisme de l’entorn.

-

Incloure mesures d’ecoeficiència (estalvi d’aigua, estalvi energètic, generació de residus i materials de construcció) en els futurs habitatges i en el procés d’urbanització.

-

Utilitzar mecanismes constructius que minimitzin els efectes dels talussos i desmunts.

-

No alterar l’entorn immediat.

Valoració de l'impacte ambiental d'aquest sector

Moderat
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PAU-2 Carrer Coma Figuera

Superfície

Ortofoto

Proposta d'ordenació

2.413,14 m2 sòl

Sostre

2.318,36 m2 st

Els Objectius del PAU2 són:
-

L'objectiu és completar el teixit urbà i dotar al nucli d'un espai lliures que alhora connecti els dos carrers.
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Situació i característiques:

Distribució del sòl

Polígon situat al centre del nucli, entre els carrers Natzaret, Coma Figuera i el
Ferrocarril.

CLAUu

SUPERFÍCIE

És una peça que se s’ubica íntegrament en la trama urbana.
TOTAL ÀMBIT PAU-2

2.413,14 m²sòl

100,00%

680,31 m²sòl

28,19%

La qualitat ambiental de l’àmbit és escassa amb la colonització d’espècies
ruderals, de vora de camí, esbarzers de baixa qualitat ecològica.
SISTEMES
L’isolament de l’àmbit no el qualifica de connectar amb els altres entorns.
Cal tenir en compte que segons el mapa de pendents de l'ICC de més del 20%
el 85% de la peça estaria en zona de pendent pronunciada. Segons la visita de
camp, s'ha pogut verificar que deu ser un error topogràfic donat que el solar no
presenta aquesta pendent sent pràcticament pla.

Xarxa viària

X

156,34 m²sòl

6,48%

Espais lliures

V

523,97 m²sòl

21,71%

1.732,83 m²sòl

71,81%

1.732,83 m²sòl

71,81%

ZONES
Residencial

4b

Possibles efectes negatius de la transformació del sòl:
-

Impacte visual i paisatgístic derivat del procés d’urbanització.

-

Impermeabilització del sòl i minimització de la infiltració pluvial.

Criteris ambientals d’'integració paisatgística:
-

Concentrar les edificacions en la zona de menys impacte visual i paisatgístic seguint la trama urbana existent.

-

Utilització de tipologia constructiva pròpia de l’entorn amb materials, tècniques i colors respectant el cromatisme de l’entorn.

-

Incloure mesures d’ecoeficiència (estalvi d’aigua, estalvi energètic, generació de residus i materials de construcció) en els futurs habitatges i en el procés d’urbanització.

-

Disseny de l’espai lliure amb individus autòctones i criteris d’estalvi d’aigua.

Valoració de l'impacte ambiental d'aquest sector

Moderat
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PAU-3 Les Planes

Superfície

Ortofoto

Proposta d'ordenació

4.593,83 m2 sòl

Sostre

2.664,42 m2 st

Els Objectius del PAU3 són:
- L'objectiu és completar el teixit urbà i dotar d'un nou accés que connecti el carrer Toses amb el carrer de la
Unió que condueix al centre del poble. També preveure la connexió peatonal entre el nou carrer i la carretera
de les Tosses enllaçant amb els carrers Soledat i Perdut, alhora que preveient uns retorns al final de cada carrer
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Situació i característiques:
Polígon situar a l'extrem oest del nucli urbà, donant front al carrer Toses, carrer
d'entrada al poble just per on transita el tren turístic. Peça situada entre la Plaça de
San Isidre i el talús arbrat de la B-402. Travessa l’àmbit el que seria la continuïtat del
Carrer Soledad arribant a una zona força degradada, exempta de coberta vegetal
amb restes d’abocaments de residus. La part oest de l’àmbit està actualment
ocupada per un camp de cultiu i vegetació ruderal amb algun individu arbori de
baixa qualitat ecològica. Cal destacar que la peça queda limitada a l’est per la línia
del Q500, període de retorn de 500 any pel risc d’inundabilitat que representa el riu
Llobregat al seu pas pel nucli urbà. L’espai lliure es projecte en aquesta zona i per tant
la zona residencial queda lliure la zona de risc.

Distribució del sòl

clau

TOTAL ÀMBIT PAU-3

SISTEMES
Xarxa viària

X

Espais lliures

V

ZONES
Residencial

2b

superfície

4.593,83 m²sòl

100,00%

2.763,83 m²sòl

60,16%

1.590,83 m²sòl

34,63%

1.173,00 m²sòl

25,53%

1.830,00 m²sòl

39,84%

1.830,00 m²sòl

39,84%

Possibles efectes negatius de la transformació del sòl:

-

Impacte visual i paisatgístic derivat del procés d’urbanització d’un sector actualment lliure
d’edificacions.

-

Pèrdua d’espais permeables i lliures

-

Augment de la mobilitat rodada.

-

Pèrdua de mosaic paisatgístic i hàbitat de conreu.

Proposta d'ordenació sobre mapa de pendents >20%
Criteris ambientals 'd'integració paisatgística:
Concentrar les edificacions en la zona de menys impacte visual i paisatgístic seguint la trama urbana existent.
Adaptar al màxim la vialitat a la topografia del sector preservant el major nombre possible d’individus vegetals presents.
Utilització d’espècies autòctones i baix consum hídric en l’espai lliure.
Garantir el correcte tractament del límit del sector amb el sòl no urbanitzable immediat, per tal d’ordenar acuradament les vores de la zona urbana.
Utilització de tipologia constructiva pròpia de l’entorn amb materials, tècniques i colors respectant el cromatisme de l’entorn.
Incloure mesures d’ecoeficiència (estalvi d’aigua, estalvi energètic, generació de residus i materials de construcció) en els futurs habitatges i en el procés d’urbanització.
No alterar l’entorn immediat en el període de desenvolupament.
Valoració de l'impacte ambiental d'aquest sector

Moderat
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PAU-4 Carrer del Pontarró

Superfície

Ortofoto

Proposta d'ordenació

675,20m2 sòl

Sostre

705,00 m2 st

Els Objectius del PAU4 són:
- L'objectiu és ampliar el carrer de Pontfarró i dotar d'un espai de plaça i camí peatonal que connecti la Pujada del
Casal amb el carrer Pontfarró i el poliesportiu existent.
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Situació i característiques:

Distribució del sòl

Polígon situat entre el carrer Pontfarró i la pujada del Casal. Peça buida dins de la

clau

superfície

trama urbana destinada, en part a hort urbà. La zona dóna al Carrer Pontfarró
que limita amb un alt mur de pedra seca i balla metàllica verda.

Es limita l’accés a l’àmbit per la Pujada del Casal.

TOTAL ÀMBIT PAU-4

SISTEMES

No es destaca cap valor ecològic, connector o ambiental destacable.

Xarxa viària

X

Espais lliures

V

ZONES
Residencial

1b

675,20 m²sòl

100,00%

333,32 m²sòl

49,37%

88,94 m²sòl

13,17%

244,38 m²sòl

36,19%

341,88 m²sòl

50,63%

341,88 m²sòl

50,63%

Possibles efectes negatius de la transformació del sòl:

-

Impacte visual i paisatgístic derivat del procés d’urbanització d’un sector actualment lliure
d’edificacions.

-

Pèrdua d’espais permeables i lliures

-

Augment de la mobilitat rodada, demanda hídrica i generació de residus.

-

Pèrdua de mosaic paisatgístic i hàbitat d’hort urbà.

Criteris ambientals d'integració paisatgística:

-

Concentrar les edificacions en la zona de menys impacte visual i paisatgístic seguint la trama urbana existent.

-

Adaptar al màxim la vialitat a la topografia del sector preservant el major nombre possible d’individus vegetals presents.

-

Utilització d’espècies autòctones i baix consum hídric en l’espai lliure.

-

Garantir el correcte tractament del límit del sector amb el sòl no urbanitzable immediat, per tal d’ordenar acuradament les vores de la zona urbana.

-

Utilització de tipologia constructiva pròpia de l’entorn amb materials, tècniques i colors respectant el cromatisme de l’entorn.

-

Incloure mesures d’ecoeficiència (estalvi d’aigua, estalvi energètic, generació de residus i materials de construcció) en els futurs habitatges i en el procés d’urbanització.

-

No alterar l’entorn immediat en el període de desenvolupament.

-

Ubicació de la zona d'espais lliures en l'extrem de la peça coincidint amb l'àrea de major pendent.

Valoració de l'impacte ambiental d'aquest sector

Baix
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PAU-5 Carrer del Pontarró

Superfície

Ortofoto

Proposta d'ordenació

11.216,53m2 sòl

Sostre

6.873,00m2 st

Els Objectius del PAU-5 són:
- L'objectiu és millorar l'enllaç entre l'actual carretera B-402 i el futur vial que connectarà amb el barri de les
Coromines. Completar el teixit amb tipologies que s'adaptin a la topografia i preservar els terrenys pròxims al riu i a
la carretera com a espais lliures.
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Situació i característiques:
Polígon situat a l'est del poble, limita al nord amb la carretera B-402, al sud pel riu
Arija, a l'oest per terrenys destinat s a horts i a l'est per sòl no urbanitzable. L’àmbit
s’estén bàsicament pel que actualment és un camp de cultiu de farratges, amb
vegetació ruderal al seu perímetre sense individus arboris destacables. Tant a l’est
com a l¡oest, estenen horts de petites dimensions amb alguns coberts destinats a
guardar les eines del camp. La línia del període de retorn Q500, risc d’inundabilitat
del riu Arija, limita a l’extern est de l’àmbit no interferint en cap dels sistemes ni
zones residencials. previstes.

Distribució del sòl

CLAU

TOTAL ÀMBIT PAU-5

SISTEMES
Xarxa viària

X

Espais lliures i zones verdes

V

ZONES

SUPERFÍCIE

11.216,53 m²sòl

100,00%

7.998,23 m²sòl

71,31%

2.872,85 m²sòl

25,61%

5.125,38 m²sòl

45,69%

3.218,30 m²sòl

28,69%

Residencial

4b

1.877,00 m²sòl

16,73%

Residencial

5b

1.341,30 m²sòl

11,96%

Possibles efectes negatius de la transformació del sòl:

-

Impacte visual i paisatgístic derivat del procés d’urbanització d’un sector actualment lliure
d’edificacions.

-

Pèrdua d’espais permeables i lliures

-

Augment de la mobilitat rodada, demanda hídrica i generació de residus.

-

Pèrdua de mosaic paisatgístic i hàbitat d’hort urbà.

Criteris ambientals 'd'integració paisatgística:
Concentrar les edificacions en la zona de menys impacte visual i paisatgístic seguint la trama urbana existent.
Adaptar al màxim la vialitat a la topografia del sector preservant el major nombre possible d’individus vegetals presents.
Utilització d’espècies autòctones i baix consum hídric en l’espai lliure.
Garantir el correcte tractament del límit del sector amb el sòl no urbanitzable immediat, per tal d’ordenar acuradament les vores de la zona urbana.
Utilització de tipologia constructiva pròpia de l’entorn amb materials, tècniques i colors respectant el cromatisme de l’entorn.
Incloure mesures d’ecoeficiència (estalvi d’aigua, estalvi energètic, generació de residus i materials de construcció) en els futurs habitatges i en el procés d’urbanització.
No alterar l’entorn immediat en el període de desenvolupament.
Valoració de l'impacte ambiental d'aquest sector

Moderat
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PAU-6 Les Coromines

Superfície

Ortofoto

Proposta d'ordenació

1.664,75 m2 sòl

Sostre

1.020,00 m2 st

Els Objectius del PAU-6 són:
-

L'objectiu és donar continuïtat als vials existents carrer 6e de les Coromines.

-

Dotar d'un equipament i plaça al barri.
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Distribució del sòl
Situació i característiques:
Polígon situar al centre del barri de les Coromines.
L’àmbit es caracteritza per tenir espais buits entre edificacions amb vegetació
oportunista autòctona l’àmbit ruderal i nitrificats. Als extrems trobem rus de pedra
seca delimitant horts urbans on trobem petits coberts destinats a guardar eines del
camp. Les parcellen conreades són de petites dimensions i destinades a
l’autoconsum.

clau

superfície

TOTAL ÀMBIT PAU-6

1.664,75 m²sòl

100,00%

SISTEMES

1.068,67 m²sòl

64,19%

935,95 m²sòl

56,22%

Xarxa viària

X

Espais lliures

V

ZONES
Residencial

2b

132,72 m²sòl

7,97%

596,08 m²sòl

35,81%

596,08 m²sòl

35,81%

Possibles efectes negatius de la transformació del sòl:
Impacte visual i paisatgístic derivat del procés d’urbanització d’un sector actualment lliure
d’edificacions.
Pèrdua d’espais permeables i lliures
Pèrdua de mosaic paisatgístic i hàbitat d’hort urbà.

Proposta d'ordenació sobre mapa de pendents >20%
Criteris ambientals 'd'integració paisatgística:

-

Concentrar les edificacions en la zona de menys impacte visual i paisatgístic seguint la trama urbana existent.

-

Adaptar al màxim la vialitat a la topografia del sector preservant el major nombre possible d’individus vegetals presents.

-

Utilització d’espècies autòctones i baix consum hídric en l’espai lliure.

-

Garantir el correcte tractament del límit del sector amb el sòl no urbanitzable immediat, per tal d’ordenar acuradament les vores de la zona urbana.

-

Utilització de tipologia constructiva pròpia de l’entorn amb materials, tècniques i colors respectant el cromatisme de l’entorn.

-

Incloure mesures d’ecoeficiència (estalvi d’aigua, estalvi energètic, generació de residus i materials de construcció) en els futurs habitatges i en el procés d’urbanització.

-

No alterar l’entorn immediat en el període de desenvolupament

Valoració de l'impacte ambiental d'aquest sector

Moderat
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PAU-7 Ampliació fàbrica

Superfície

Ortofoto

Proposta d'ordenació

2.982,92 m2 sòl

Sostre

1.605,22 m2 st

Els Objectius del PAU 7 són:
- L'objectiu és reconèixer un espai de magatzem existent pertanyent a la fàbrica de paper. Ampliar el vial i dotar
de places d'aparcaments relacionades amb els Jardins Artigas i amb el nou vial bypass provinent de Cal Pujol
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Situació i característiques:
Polígon situat al nord del nucli, just davant de l'actual fàbrica de cartró.
Àmbit que limita amb un camí rural i el sòl no urbanitzable. A l’àmbit hi ha presència
de nombroses feixes delimitades amb murs de pedra seca, la majoria destinades al
cultiu d’herbes farratgeres i algun arbre fruiter. Al límit de la peça trobem pi roig
(Pinus sylvestris), roure (Quercus humilis), garric (Quecus coccifera) i boix (Buxus
sempervirens), entre moltes altres espècies com el ginebró (Juniperus oxycedrus),
etc. En la zona d’espais oberts formats trobem prats amb espècies com Festuca
nigrescens, plantatge (Plantago media), espunyidella groga (Galium verum), etc.

Distribució del sòl

clau

TOTAL ÀMBIT PAU-7

SISTEMES
Xarxa viària

X

ZONES
Industrial

7c1

superfície

2.982,92 m²sòl

100,00%

976,40 m²sòl

32,73%

976,40 m²sòl

32,73%

2.006,52 m²sòl

67,27%

2.006,52 m²sòl

67,27%

Possibles efectes negatius de la transformació del sòl

-

Espai delimitat per SNU, susceptible a patir impactes.
Afectació als murs de pedra seca existents
Impacte visual i paisatgístic derivat del procés d’urbanització d’un sector actualment ocupat per
espais lliures (parts, masses forestals...)
Impacte visual especialment des de la carretera BV-4031, així com des de punts elevats del territori
Alteració de la topografia i del relleu natural del sector.
Pèrdua d’espai permeable i lliure d’edificacions

Proposta d'ordenació sobre mapa de pendents >20%
Criteris ambientals d'integració paisatgística:
Protegir les parts més elevades i visibles i concentrar les edificacions en aquelles zones amb menor impacte visual i paisatgístic.
La vialitat s’hauria d’adaptar a la topografia tot preservant al màxim la vegetació autòctona present.
Garantir el correcte tractament del límit del sector amb espai no urbanitzable immediat, per tal d’ordenar acuradament les vores de la zona urbana, mitjançant elements de contenció i
d’acabat.
Construccions coherents amb les existents a l’entorn i les característiques urbanístiques de la zona, minimitzant impacte paisatgístic de les noves edificacions sobre el territori.
Tipologia edificatòria integrada, amb materials i coloració harmònica amb l’entorn.
Incloure mesures d’ecoeficiència (estalvi d’aigua, estalvi energètic, generació de residus i materials de construcció) en els futurs habitatges i en el procés d’urbanització.
Valoració de l'impacte ambiental d'aquest sector

Moderat
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PAU-8 Plaça del cinema

Superfície

Ortofoto

Proposta d'ordenació

562,25 m2 sòl

Sostre

775,25 m2 st

Els Objectius del PAU 8 són:
-

L'objectiu és transformar els usos actuals en residencial tot mantenint l'edificació existent.

-

Millorar la urbanització de l'entrada a l'edifici i en relació amb la placeta on dóna l'antic cinema.
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Situació i característiques:

Distribució del sòl

Polígon situat al sud del nucli urbà al llarg del carrer l'Escorxador i limitat pel
Regatell i el sòl no urbanitzable. Conté un edifici abandonat qualificat per les
NNSS com a industrial o magatzem.
L’àmbit limita amb el torrent del Regatell i una imponent paret de pedra
calcària que dóna al SNU cobert per pi (Pinus sylvestris), roure (Quercus humilis),
garric (Quecus coccifera) i boix (Buxus sempervirens), entre moltes altres
espècies com el ginebró (Juniperus oxycedrus),

CLAU

TOTAL ÀMBIT PAU-8

SISTEMES
Xarxa viària

X

ZONES
Residencial

1b

SUPERFÍCIE

562,25 m²sòl

100,00%

174,63 m²sòl

31,06%

174,63 m²sòl

31,06%

387,62 m²sòl

68,94%

387,62 m²sòl

68,94%

Possibles efectes negatius de la transformació del sòl

-

Espai delimitat per SNU, susceptible a patir impactes.
Alteració de la topografia i del relleu natural del sector.
Pèrdua d’espai permeable i lliure d’edificacions

Proposta d'ordenació sobre mapa de pendents >20%.
Criteris ambientals 'd'integració paisatgística
La vialitat s’hauria d’adaptar a la topografia tot preservant al màxim la vegetació autòctona present.
Garantir el correcte tractament del límit del sector amb espai no urbanitzable immediat, per tal d’ordenar acuradament les vores de la zona urbana, mitjançant elements de contenció i
d’acabat.
Construccions coherents amb les existents a l’entorn i les característiques urbanístiques de la zona, minimitzant impacte paisatgístic de les noves edificacions sobre el territori.
Tipologia edificatòria integrada, amb materials i coloració harmònica amb l’entorn.
Incloure mesures d’ecoeficiència (estalvi d’aigua, estalvi energètic, generació de residus i materials de construcció) en els futurs habitatges i en el procés d’urbanització.
Valoració de l'impacte ambiental d'aquest sector

Baix
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PAU-9 Cal Xeró

Superfície

Ortofoto

Proposta d'ordenació

4.440,36 m2 sòl

Sostre

792,18 m2 st

Els Objectius del PAU 9 són:
- L'objectiu és preservar al màxim aquest espai com a verd privat i ampliar les voreres al llarg de la carretera B402 com a passeig d'entrada al poble.
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Situació i característiques:
Polígon ubicat a l'entrada del poble per sobre de la carretera B-402 colindant a Cal
Xeró.
Peça composada per camps de conreu. La part que limita amb la carretera està
colonitzada per espècies oportunistes comar ara l’heura o l’esbarzer i espècies arbòries
de plataner (Platanus hybrida). A l’extrem est de l’àmbit aflora la marga, component
geològic principal.
Tot l’àmbit té una pendent molt suau a excepció del límit amb la carretera superant el
20% en aquest tram.

Distribució del sòl

clau

superfície

TOTAL ÀMBIT PAU-9

4.440,36 m²sòl

100,00%

SISTEMES

3.308,68 m²sòl

74,51%

2.327,43 m²sòl

52,42%

Xarxa viària

X

Espais lliures

V

ZONES

981,25 m²sòl

22,10%

1.131,68 m²sòl

25,49%

Residencial

6a*

1.131,68 m²sòl

25,49%

Conservació

11

1.160,00 m²sòl

26,12%

Possibles efectes negatius de la transformació del sòl:

-

Impacte visual i paisatgístic derivat del procés d’urbanització d’un sector actualment lliure
d’edificacions.

-

Pèrdua d’espais permeables i lliures

-

Pèrdua de mosaic paisatgístic i hàbitat d’hort urbà

Proposta d'ordenació sobre mapa de pendents >20%
Criteris ambientals 'd'integració paisatgística:
Adaptar al màxim la vialitat a la topografia del sector preservant el major nombre possible d’individus vegetals presents.
Utilització d’espècies autòctones i baix consum hídric en l’espai lliure.
Utilització de tipologia constructiva pròpia de l’entorn amb materials, tècniques i colors respectant el cromatisme de l’entorn.
Incloure mesures d’ecoeficiència (estalvi d’aigua, estalvi energètic, generació de residus i materials de construcció) en els futurs habitatges i en el procés d’urbanització.
Tractament adequat el talús de contenció necessari per l’edificació projectada.
Deixar l’àrea afectada per la línia d’inundabilitat Q500 del riu Llobregat totalment lliure d’elements mòbils i ajustar l’edificació a la citada línia.
Conservar el màxim nombre d’individus arboris presents en l’àmbit.
Valoració de l'impacte ambiental d'aquest sector

Moderat
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PAU-10 L'escorxador

Superfície

Ortofoto

Proposta d'ordenació

273,90 m2 sòl

Sostre

180,00 m2 st

Els Objectius del PAU 10 són:
-

L'objectiu és aconseguir la finca que dóna front al carrer de l'Escorxador com a espai
d'aparcament per tal de donar continuïtat a la peça d'aparcament existent.
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Situació i característiques:

Distribució del sòl

Polígon ubicat on es troba l'antic escorxador i en una zona que es fa servir a l'actualitat
d'aparcament públic.

CLAU
TOTAL ÀMBIT PAU-9
SISTEMES

No presenta cap element natural a destacar. Es tracta d’un solar sense edificar ocupat per
vegetació oportunista autòctona i allòctona (yuca).

Xarxa viària

Xa

Residencial

1b

ZONES

SUPERFÍCE

273,90 m²sòl

100,00%

113,40 m²sòl
113,40 m²sòl
160,50 m²sòl
160,50 m²sòl

41,40%
41,40%
58,60%
58,60%

L’afecta de la línia Q500 amb risc d’inundabilitat.
Possibles efectes negatius de la transformació del sòl:

-

Impacte visual i paisatgístic derivat del procés d’urbanització d’un sector actualment
lliure d’edificacions.

-

Pèrdua d’espais permeables i lliures.

-

Risc d’inundabilitat

Criteris ambientals d'integració paisatgística:

-

Utilització d’espècies autòctones i baix consum hídric en l’espai lliure.

-

Utilització de tipologia constructiva pròpia de l’entorn amb materials, tècniques i colors respectant el cromatisme de l’entorn.

-

Incloure mesures d’ecoeficiència (estalvi d’aigua, estalvi energètic, generació de residus i materials de construcció) en els futurs habitatges i en el procés d’urbanització.

-

Correcte tractament del terreny inundable.

Valoració de l'impacte ambiental d'aquest sector

Baix

Pàgina 137 de 201

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
POUM LA POBLA DE LILLET

4.2.2

IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE LES DEMANDES ADDICIONALS DE RECURSOS
NATURALS I D’INFRAESTRUCTURES

La proposta de POUM, preveu un total de 1.355 , dels quals 1.173 es troben dins el sòl
urbà consolidat i 182 estan inclosos en àmbits i sectors en sòl urbà no consolidat.

La memòria del POUM (apartat 3.2.4 L’habitatge)la distribució dels habitatges són:

-

1.100 existents (segons dades IDESCAT)

-

73 habitatges en solars buits (segons treball de camp i aplicant els
paràmetres urbanístics)

-

136habitatges dins d’àmbits de gestió en sòl urbà consolidat (PAU’s)

-

46habitatges en un sector de pla de millora urbana en sòl urbà no
consolidat (PMU’s)

Es consideren habitatges de nova implantació aquells subjectes a polígons d’actuació
urbanístic en sòl no consolidat (PAU’s) i els sectors subjectes a plans de millora urbana
(PMU’s) que tinguin per objecte alguna de les finalitat de l’article 70.2.a En aquest
sentit el nombre total d’habitatges de nova implantació que proposta el POUM és de
182 habitatges (136+46)

Per altra banda, si tenim en compte que la dimensió mitjana de les llars per a l’any
2011 és de 2,23 persones, segons fons de l’IDESCAT, i els habitatges de nova
implantació són 182, obtenim que els futurs creixements del POUM poden generar un
creixement poblacional de 404 habitants.

Les dinàmiques demogràfiques de la Pobla de Lillet dels darrers anys, així com el marc
actual de recessió econòmica i les perspectives que es preveuen pels propers anys
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(amb la millora de l’activitat econòmica) fa que es fixi l’escenari demogràfic mitjà, que
estima una població de 1.123 habitats per l’any 2.026

En aquest context, l’augment de població que origina el creixement urbanístic és
superior a les previsions de les projeccions de població d’escenari alt. No obstant, s’ha
de tenir en compte que l’actual escenari de recessió econòmica és temporal i que
s’ha de disposar d’una correcta oferta d’habitatge per donar resposta als futurs
creixements poblacionals fruit de la recuperació dels mercats que es preveuen pels
propers anys, que propiciïn una reactivació de les dinàmiques migratòries

4.2.2.1 Aigua Potable
No es disposa de dades del consum d’aigua del municipi i per tant es pren la dada
standard de 220 l/habitant dia, dada general de referència de l’ACA per la dotació
d’un habitatge.

Així, si el desenvolupament del POUM comporta un augment de 404 nous habitatges,
s’estima que poden consumir 81.608 litres diaris d’aigua, que suposa un increment
anual de 29.786 m3 d’aigua d’abastament.

Caldrà que l’empresa gestora del servei d’aigua, garanteixi aquest recurs pels
desenvolupaments previstos al POUM, com estableix la normativa vigent del nou
planejament,

Cal tenir en compte, que les noves edificacions hauran de complir amb el codi tècnic
de l’edificació i el decret d’ecoeficiència en habitatges, que preveu mesures d’estalvi
i eficiència en el consum d’aigua potable. El present ISA també proposa una sèrie de
mesures sobre la gestió d’espais verds que es generin amb el desenvolupament del
POUM per tal de minimitzar els requeriments hídrics dels mateixos. Finalment el consum
d’aigua de les zones verdes i els equipaments variarà molt en funció de les
característiques de la zona, les installacions que s’hi realitzin i la seva gestió.
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4.2.2.2 Aigües residuals.
A l’apartat 2.3.1.4 del present document s’explica que la Pobla de Lillet disposa de
depurada biològica des del 2011 amb una capacitat de 3.500 persones equivalents. El
volum d’aigües residuals generalment es correspon al volum d’aigües d’abastament
consumides al municipi. Pel que sembla que les infraestructures actuals de sanejament
tindrien capacitat per la població prevista amb el desenvolupament del nou
planejament.

Malgrat tot, caldrà que l’empresa gestora de les infraestructures garanteixi la
suficiència d’aquesta pel tractament de les aigües residuals que s’estima que es
generaran amb el desenvolupament del POUM.

4.2.2.3 Generació de residus
Segons les dades obtingudes de l’Agència Catalana de Residus (AC) a l’any 2011 per
part de la població de la Pobla de Lillet es va generar 1,39 kg de residus / hab /dia,
una dada una mica més alta que la mitjana de la comarca (1,32) i que Catalunya
(1,38).

Si s’utilitzen les dades del 2011 per a estimar la generació de residus potencials per part
dels nous habitants que ocuparan els nous habitatges previstos pel POUM es determina
que la generació de residus municipals pots augmentar en: 561’56 kg/dia.

Caldria preveure els nombres de contenidors necessaris de recollida selectiva a
implantar al municipi per garantir una correcta recollida.

4.2.2.4 Consum energètic.
Tenint en compte l’augment total d’habitatges i un consum estimat de 9,2
kw/habitatge, dada la referència habitual per donar subministraments als habitatges
nous, seria necessari subministrar 1.674’4 kw d’energia.
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Caldrà

garantir

aquest

subministrament

d’energia

en

els

nous

sectors

de

desenvolupament, a través de la infraestructura actual. Si fossin necessàries noves
infraestructures per garantir el subministrament elèctric, caldrà que aquestes minimitzin
el seu impacte ambiental sobre el territori aplicant mesures d’integració paisatgística.

4.2.2.5 Emissions atmosfèriques i canvi climàtic.
Cal destacar que aquest consum d’energia que s’ha estimat pels nous habitatges
previstos al POUM produiran unes emissions de Co2, emissions amb efecte sobre el
canvi climàtic.

Utilitzant l’eina de càlcul d’emissions de CO2 associades al POUM del Departament de
Territori i Sostenibilitat s’estima que els nous usos residencials del desenvolupament del
POUM, pot generar unes emissions de 563 tCO2/any. Cal tenir en compte que
segurament serà superior, ja que també hi haurà unes emissions fruit del desplaçament
de nous habitants al municipi.

4.3
DESCRIPCIÓ DE LES MESURES PREVISTES PER AL FOMENT DE LA PRESERVACIÓ I LA
MILLORA DEL MEDI AMBIENT
Per l’elaboració del POUM de la Pobla de Lillet s’han tingut en compte diferents
mesures per la conservació i millora del medi ambient del municipi.

L’articulat del POUM recull diferents mesures ambientals a tenir present en el
planejament derivat i futurs projectes d’urbanització que es derivin del pla.

L’articulat del POUM recull diferents mesures ambientals a tenir present en el
planejament derivat i futurs projectes d’urbanització que es derivin del pla (veure
article 174 Polígons d’actuació i plans de millora urbana en sòl no consolidat i Article
204 -Condicions generals de protecció del mediambient i el paisatge):
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-

Promoure la previsió d’espais i d’installacions en els edificis d’habitatges i
d’oficines, en els comerços i en altres establiments emplaçats en medis urbans,
que facilitin la recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de
gestió descrites a la Llei.

-

Preveure, en la xarxa viària urbana i en els camins veïnals, els espais reservats
suficients per a la collocació de contenidors o altres equipaments necessaris
per a optimitzar les operacions de recollida i de transport de residus.

-

Les terres, enderrocs, runes i residus de la construcció que es generin com a
conseqüència de les obres d’enderrocament, construcció i excavació, hauran
de tractar-se i gestionar-se d’acord amb les prescripcions de l’Agència de
Residus de Catalunya i de conformitat amb legislació vigent.

-

Vers els nous desenvolupaments en els que així ho disposi el planejament
urbanístic derivat, serà exigible la implantació d’una xarxa separativa d’aigües
pluvials amb sistema d’emmagatzematge i amb separació d’olis i greixos i
d’altres elements que siguin perillosos abans que es produeixi el seu abocament
a la llera pública.

-

Els projectes d’urbanització hauran de preveure les operacions de restauració
de talussos i superfícies denudades fruit dels treballs d’urbanització, mitjançant
l’estesa de terra vegetal, les sembres o hidrosembres amb plantes cespitoses
per fixar i protegir el substrat i la plantació d’espècies vegetals pròpies de la
zona.

-

La redacció dels projectes d’urbanització resoldrà el subministrament d’aigua
potable, el sanejament i la depuració de les aigües, si és necessari, així com la
petició de certificats, tramitació, autoritzacions, dimensionat i descripció
detallada de les installacions tècniques que corresponguin. Les despeses
relatives al finançament de les noves infraestructures d’abastament (o
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l’ampliació de les existents) i de sanejament (o l’ampliació de les existents)
corresponen als propietaris afectats per la nova actuació.

-

Dins les despeses d’urbanització dels sectors s’imputaran la connexió a les
xarxes de serveis existents i l’ampliació d’aquestes en cas que sigui necessari
degut a l’increment de cabals i consums que deriven de cada sector. Si
s’escau, participarà en el finançament del sistema de tractament d’aigües
residuals municipal, sempre de forma proporcional al cabal subministrat pel
sector.

-

La urbanització de nous àmbits o sectors exigirà donar compliment a la Llei
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn; o normativa substitutòria.

-

El planejament derivat que es formuli pel desenvolupament urbanístic del sòl
urbanitzable haurà d’adoptar mesures ambientals per tal de mitigar l’impacte
acústic, i en la seva documentació s’haurà d’incloure un mapa de capacitat
acústica. Aquestes mesures previstes pel planejament derivat seran recollides i
concretades en els corresponents projectes d’urbanització. En qualsevol cas,
caldrà donar compliment a les determinacions de la Llei 16/2002, de 12 de juny,
de protecció contra la contaminació acústica, o aquella normativa que la
substitueixi, i amb el Decret 245/2005, de 8 de novembre, que el desenvolupa,
així com donar compliment al Decret 176/2009

-

En el cas que el pla parcial projecti ponts, passos o obres de fàbrica sobre la
llera de qualsevol curs d’aigua, el projecte constructiu haurà d’incloure el seu
dimensionat pel cabal Q500, seguint les recomanacions tècniques de l’ACA.

-

L’Ajuntament de la Pobla de Lillet concretarà les característiques del mobiliari
urbà, l’arbrat, l’enjardinament, el paviment de les voreres, el tipus de vorades i
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d’enllumenat i la senyalització, en els plans parcials, a fi de possibilitar-ne la
valoració i el costejament ulterior a càrrec dels propietaris afectats.

En el Títol 3 – Capítol 1 Disposicions generals sobre l’edificació, la urbanització i el
paisatge, (article 66 a 78) es defineixen les normatives que regiran el nou POUM
referent a:

-

Condicions estètiques i paisatgístiques

-

Mesures correctores de l’erosió

-

Terrenys amb pendent

-

Tractament de l’espai públic i privat

-

Ecoeficiència als habitatges

En el Títol 5 – Capítol 4 les normes del POUM regulen el sòl no urbanitzable definit en el
nou planejament municipal. Es defineixen una sèrie de condicionants i directius
generals de regulació i protecció del mediambient i del paisatge, així com d’elements
propis del sòl no urbanitzable que cal protegir.

-

Integració paisatgística d’actuacions en SNU

-

Tanques

-

Publicitat

-

Etc.
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En la present ISA es detallen mesures preventives i correctores per evitar efectes
negatius del desenvolupament dels sectors.

En les fitxes de cada sector de desenvolupament, presents a la normativa, es detallen
criteris d’ordenació i integració paisatgística, mesures específiques i concretes en cada
cas per minimitzar l’impacte ambiental del desenvolupament urbanístic dels sectors
definits.
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5

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROBABLMES EFECTES SIGNIFICATIUS DE
L’ORDENACIÓ PROPOSADA SOBRE EL MEDI AMBIENT

5.1
IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS EFECTES DERIVATS DEL DESENVOLUPAMENT DEL
POUM
Els impactes més significatius fruit del desenvolupament dels sectors de creixement
definits al POUM de la Pobla de Lillet serien:

a) Afectació a terrenys.

Més del 90% de la superfície municipal del terme de la Pobla de Lillet presenta una
pendent de més del 20%, segons els plànols de pendents editats per l'ICC. Els sectors
de creixement que defineixen el nou planejament municipal es concentren entorn al
nucli urbà. Concretament els terrenys en pendents superiors al 20% afectats pel
planejament derivat del nou planejament municipal representen, aproximadament un
0,5% del terreny de més del 20% municipal. Per tant, es pot afirmar que s'afecta a una
superfície poc important de sòl amb pendent >20% respecte al total de sòl amb
pendent del municipi.

Tanmateix es proposen les següents mesures:

-

Els moviments de terra estan sotmesos a l’obtenció de la Llicència
municipal en tots els casos, tal com es recull a l’article 187 del TRLUC.

-

Per a la rompuda dels terrenys qualificats de forestals, pastures... aquells
de naturalesa no agrícola, caldrà autorització de l’Administració
Forestal, previ informe de l’entitat local amb competència urbanístiques
sobre l’àrea d’actuació.
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-

En determinats tipus de sòl es podran dur a terme actuacions de fre de
l’erosió amb plantació d’espècies herbàcies i/o arbustives de la zona.

-

Els projectes d’urbanització hauran de preveure les operacions de
restauració de talussos i superfícies denudades fruit dels treballs
d’urbanització, mitjançant l’estesa de terra vegetal, les sembres o
hidrosembres amb plantes cespitoses per fixar i protegir el substrat i la
plantació d’espècies vegetals pròpies de la zona.

-

En totes les intervencions s’ha d’evitar ocupar els terrenys amb major
pendent. Quan siguin necessaris anivellaments, s’ha de procurar evitar
l’aparició de murs de contenció de terres i s’han de salvar els desnivells
amb desmunts o talussos amb pendents que permetin la revegetació.
Per tal de minimitzar l’impacte visual, les edificacions s’han d’esglaonar
o s’han de descomposar en diversos elements simples articulats, de
manera que s’eviti la creació de grans plataformes horitzontals, de
manera que s’eviti la creació de grans plataformes horitzontals que
acumulin en els seus extrems importants diferències de cota entre el
terreny naturals i el modificat.

-

Els moviments de terres seran els mínims imprescindibles per l’actuació i
es minimitzaran els desmunts i terraplens així com l’afectació al sistema
de drenatge natural.

-

Le solucions tècniques i els resultats formals en el tractament de talussos
han de partir de les característiques del sòl i de les opcions de
vegetació possibles. En tot cas, el tractament dels talussos pel que fa al
pendent i a la revegetació s’han de fer en coherència amb el paisatge
de l’entorn sense excloure la utilització de murs de contenció o altres
elements estructurals quan siguin convenients per a un millor resultat
formal, en especial per a poder disminuir pendents dels talussos.
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-

Cal evitar que els terraplenats afectin els espais de ribera de rius, rieres i
torrents, com també els marges de camins i conreus, de manera que
s’asseguri sempre el manteniment de la funcionalitat del conjunt de
l’espai fluvial. Especial atenció requereixen els moviments de terres
motivats per la protecció i millora de camins associats a cursos d’aigua,
en el doble significat d’elements de paisatge i itinerari d’interès
paisatgístic.

b) Disminució de sòl agrícola o espais oberts.

La superfície de sòl d’espais oberts s’ubica, precisament on es preveuen els
desenvolupament urbanístics. Això provoca que gran part dels sectors definits al
POUM afectin a aquests sòl d’espais oberts. Tanmateix es troben adjacents als sòls
construïts i per tant la qualitat i valor natural d’aquests espais oberts no és molt
elevat.

Cal indicar però, que és una pèrdua de paisatge tradicional, una disminució del
mosaic hàbitats presents al municipi i un entorn de connectivitat i refugi per la
fauna.

Algunes de les mesures correctives i preventives que es proposen aplicar per
minimitzar l’impacte sobre els terrenys agrícoles serien:

-

Afectar el sòl agrícola estrictament necessari dels àmbits definits pel
POUM estudiant la possibilitat que les terres no construïdes mantinguin el
seu ús agrícola, com a mostra de paisatge típic i tradicional dels espais
rurals.

-

Per tal de fomentar la continuïtat territorial de les explotacions i evitar la
fragmentació dels camps, s’ha d’evitar en el possible l’obertura de nous
camins sense perjudici
concentració

del que requereixin les operacions de

parcellària.

Així

mateix,

en

l’estesa

de

xarxa
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d’infraestructures d’interès local, s’han d’aprofitar els canals de pas i els
corredors i les vies de comunicació existents.

-

Durant les obres de desenvolupament del sector, es delimitaran
visiblement i correctament els terrenys afectats, per evitar danys a sòls
agrícoles adjacents.

-

Portar a terme una plantació d’espècies autòctones adequades, per tal
de minimitzar l’impacte visual de l’espai urbanitzat i aconseguir una
connexió adequada amb espai no urbanitzat agrícola immediat.

-

L’enjardinament privat i públic s’hauria de fer seguint mesures
d’integració

paisatgística

i

ecològica,

fomentant

la

plantació

d’espècies autòctones. Quedant totalment prohibides les espècies
invasores.

-

Procurar evitar les intervencions al territori que puguin tenir efectes més
significatius en èpoques de nidificació i cria de la fauna present en
espais agrícoles i zones obertes.

-

Protegir la flora i fauna autòctones segons la directiva 92/43 CEE i la
seva modificació del 1997, referent a la conservació dels hàbitats
naturals i flora i fauna silvestres, considerant-se com espais que
necessiten un especial tractament tots aquells espais que continguin
hàbitats catalogats (com a prioritaris o d’especial interès= per aquesta
directiva, dins l’àmbit del POUM.

c) Hàbitats d’interès comunitari.

L’afectació d’HIC és mínima en el desenvolupament del POUM tanmateix es
presenten una sèrie de mesures:
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-

S’eliminarà

la

vegetació

estrictament

necessària

en

el

desenvolupament dels sectors. Delimitar l’àrea d’afectació, i encintar
les àrees a conservar.

-

Sempre que sigui possible, la nova edificació o ampliació de l’existent
no suposarà la destrucció de l’arbrat o vegetació existent en el sector.

-

Protegir la flora i fauna autòctona segons la directiva 92/43 CEE i la seva
modificació de 1997.

-

Prohibir la tala de les espècies catalogades com a hàbitat d’interès
comunitari, en sòl no urbanitzable.

-

Portar a terme una plantació d’espècies autòctones adequades, per tal
de minimitzar l’impacte visual de l’espai urbanitzat i aconseguir una
connexió adequada amb espai no urbanitzat immediat.

-

L’enjardinament privat i públic s’hauria de fer seguint mesures
d’integració

paisatgística

i

ecològica,

fomentant

la

plantació

d’espècies autòctones quedant total prohibides la utilització d’espècies
invasores o foranies.

d) Transformació paisatgística.

La majoria dels sòl delimitats pels nous sectors de creixement del POUM de la Pobla
de Lillet es situen en terrenys adjacents al sòl urbà, de topografia força planera i de
baix valor ambiental o ecològic i per tant de baixa sensibilitat ambiental, suposen
una transformació del paisatge concret del lloc i del conjunt del nucli de població
on es situen i una pèrdua de paisatge d’espai obert ja que ocupen terrenys avui
dia agrícola o espai obert.
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Per això es proposen una sèrie de mesures per minimitzar l’impacte paisatgístic que
la transformació d’espais oberts en l’entorn pot suposar.

-

Les noves zones urbanes, d’extensió dels nuclis existents, haurien de
mantenir un nivell de coherència adequat amb l’estructura
paisatgística (topografia, traces, vegetació...) del seu entorn.

-

Tots els projectes d’edificacions, construccions o installacions
aïllades

han

paisatgística,

d’incorporar
detallant

les

un

estudi

mesures

d’impacte
d’integració

i

integració

paisatgística,

d’acord amb la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del
paisatge.

-

Obligar al tractament de la façana de tots els paraments exteriors
de les edificacions, sigui quina sigui la seva finalitat, i com a materials
d’acabament només s’han d’utilitzar aquells que presentin colors i
textures que harmonitzin amb el caràcter del paisatge i no
introdueixin contrastos estranys que en desvaloritzin la imatge
dominant.

-

Serà obligatori la utilització de vegetació pròpia del lloc per facilitar
la integració paisatgístic, la supervivència de l’individu i l’adaptació
de les necessitats hídriques, lumíniques... a l’entorn.

-

Les infraestructures lineals —xarxa viària i ferroviària, conduccions de
gas i d’electricitat, etc.—, a causa dels seus requeriments de traçat i
connexió, sovint independents de les referències del territori
perceptible, són una potencial intrusió en el paisatge, agreujada per
la seva envergadura física. És un criteri general, vàlid per a tots els
traçats d’infraestructures lineals, el de minimitzar la fragmentació
física del territori i els canvis de configuració dels terrenys necessaris
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per a la seva construcció. Cal preveure que el respecte al paisatge
pot comportar la construcció de major longitud de túnels, falsos
túnels i viaductes que la que requereix un traçat que respongui
només a criteris funcionals. Els projectes de les infraestructures lineals
de totes classes han d’adoptar les solucions adequades per a
minimitzar-ne i/o esmorteir-ne la presència en el paisatge rural.

-

Quan s’hagin d’autoritzar activitats que produiran una inevitable
degradació del paisatge s’ha de preveure la restitució del valor
paisatgístic del lloc. En aquelles activitats, com les extractives, en
què el projecte de restauració és preceptiu per a la seva
autorització, aquest ha de ser també un projecte de recuperació
del valor paisatgístic del lloc, tot i que no necessàriament mitjançant
la recomposició de la morfologia i vegetació anteriors.

e) Risc d’inundabilitat.

El risc d’inundabilitat associat al riu Llobregat i Arija afecta parcialment a algun dels
sectors definits al planejament municipal donat que són cursos d’aigua que
discorren pel vell mig de l’espai habitat del municipi.

f)

Alteració de part de sòls naturals protegits.

No s’afecta en els sectors de creixement cap espai natural protegir. Aquests espais
queden inclosos dins del SNU: espais d’alt valor natural (clau 25)

5.2

CARACTERITZACIÓ DELS IMPACTES DEL POUM DE LA POBLA DE LILLET.
A partir de l’anàlisi dut a terme als anteriors apartats del present informe de
sostenibilitat ambiental es mostra a continuació una matriu resum dels principals
impactes que es puguin derivar del POUM de la Pobla de Lillet.
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La metodologia utilitzada per la identificació i valoració dels impactes derivats del
projecte ha sigut una variació de la metodologia denominada matriu interactiva
[matriu causa-efecte o Matriu de Leopold]. Amb aquesta es poden veure les
diferents accions o activitats del projecte en un eix de la matriu i els factors
ambientals a l’altre eix. Quan s’espera que una acció determinada provoqui un
canvi en un vector ambiental, aquest s’apunta en un punt d’interacció de la
matriu i es descriu, en magnitud, la seva importància així com el signe del impacte
[+ o -]

L’elaboració de la matriu d’impacte ens permet realitzar una presentació de tota
la informació que facilita l’estudi del medi i les proposta del Pla per tal d’estudiar les
interaccions que se’n deriven. Per la seva elaboració s’han utilitzat una simbologia
d’acord amb els requisits de la Llei 6/2009, d’avaluació ambiental de plans i
programes, adaptada a les condicions particulars del present estudi.

Es descriuen breument a continuació els conceptes que permetran caracteritzar
els probables efectes significatius sobre el medi ambient:

-

Segons la intensitat

(A1) Notable: És el que se manifesta com una modificació del medi que pot produir
repercussions apreciables. Expressa una destrucció quasi total del factor
considerat.

(A2) Mínim: El seu efecte suposa una destrucció mínima del factor considerat.
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-

Segons el signe

(B1) Negatiu: Quan el seu efecte es tradueix en una pèrdua del valor del medi
natural, estètic-cultural, paisatgístic, de productivitat ecològica o de l’augment
dels perjudicis derivats de la contaminació, de l’erosió i dels riscos ambientals sobre
el medi entès en el seu sentit més ampli.

(B2) Positiu: Quan la interacció amb el medi produeix un efecte positiu del factor
ambiental estudiat.

-

Segons la incidència

(C1) Simple: És el que es manifesta individualment sobre els factors ambientals
sense cap incidència en els efectes d'altres agents d’impacte.

(C2) Acumulatiu: És el que incrementa progressivament la seva gravetat en
prolongar-se en el temps l’acció de l’agent inductor

(C3) Sinèrgic: És el que es produeix quan l’acció conjunta de diverses accions és
més greu que la suma d’efectes que es produirien si aquestes accions ho fessin per
separat.

-

Segons el tipus de sistema actiu
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(D1) Directe: És aquell que incideix sobre el factor ambiental determinat.

(D2) Indirecte: És el que suposa una incidència immediata respecte a la relació
d’un factor ambiental amb altres.

-

Segons l’aparició

(E1) A curt termini: Quan l’efecte es manifesta dins del cicle anual.

(E2) A mig termini: Quan es manifesta abans de cinc anys.

(E3) A llarg termini: Quan es manifesta a partir de cinc anys.

-

Segons la persistència

(F1) Permanent: Suposa una alteració de duració indefinida.

(F2) Temporal: Suposa una alteració no permanent en el temps, amb
independència de si l’efecte es manifesta sistemàticament o de forma intermitent.

-

Segons la reversibilitat
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(G1) Irreversible: El seu efecte suposa la impossibilitat o dificultat extrema de, per
mitjans naturals, tornar a la situació inicial.

(G2) Reversible: El seu efecte pot ser assimilat per l’entorn degut al funcionament
de processos naturals.

-

Segons la recuperabilitat

(H1) Irrecuperable: L’alteració del medi o pèrdua que suposa és impossible de
reparar, tant per l’acció natural com per la humana.

(H2) Recuperable: L’alteració que es produeix pot ser subsanada si s’estableixen les
oportunes mesures correctores.

-

Segons la seva periodicitat

(I1) Periòdic: El seu efecte es manifesta d’una forma intermitent i continua en el
temps.

(I2) D’aparició irregular: L’efecte es manifesta de forma imprevisible en el temps i
les seves alteracions s’han d’avaluar en funció de la seva probabilitat.

-

Segons la manifestació
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(J1) Continu: L’efecte es manifesta a través d’alteracions regulars en la seva
permanència.

(J2) Discontinu: Aquell que es manifesta per mitjà d’alteracions irregulars o
intermitents en la seva permanència.

-

Segons l’extensió

(K)1 Extensiu: Quan la manifestació de l’efecte s’estén de una forma irregular sobre
una superfície indeterminada.

(K2) Localitzat: La seva manifestació es produeix en una zona determinada, sense
repercussió sobre el seu entorn.

-

Segons la situació

(L1) Pròxim a l’origen: Quan l’efecte d’una acció es manifesta a la seva zona i
proximitats.

(L2) Allunyat de l’origen: Quan l’efecte d’una acció es manifesta en una zona
llunyana d’on s’ha produït l’acció.

Posteriorment es farà una valoració qualitativa dels possibles impactes identificats, la
terminologia utilitzada serà la que s’utilitza i es descriu a l’Avaluació d’Impacte
Ambiental.

Pàgina 157 de 201

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
POUM LA POBLA DE LILLET

Impacte Ambiental Crític: La magnitud de l’efecte és superior al límit acceptable. Es
produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals sense
possibilitat de recuperació, fins i tot amb l’adopció de mesures correctores.

Impacte Ambiental Sever: La recuperació de les condicions ambientals del medi
exigeix adoptar mesures correctores. Tanmateix, aquesta recuperació requereix d’un
llarg espai de temps.

Impacte Ambiental Moderat: La seva recuperació no precisa mesures correctores ni
protectores intensives i la tornada a l’estat inicial del medi no requereix molt temps.

Impacte Ambiental Compatible: La recuperació del medi es preveu immediata un cop
finalitzades les activitats, per tant no es precís adoptar mesures correctores.

Pàgina 158 de 201

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
POUM LA POBLA DE LILLET

Taula 19: Resum de la valoració de l’impacte i mesures correctores del desenvolupament del POUM de la Pobla de Lillet
MEDI

IMPACTES

CARACTERITZACIÓ AVALUACIÓ MESURES DE PREVENCIÓ I/O CORRECCIÓ
Caldrà que els projectes d’urbanització calculin les emissions de gasos d’efecte

Climatologia

No es detecten canvis

A

Compatible

hivernacle que s’estima que es derivin pels consums de la nova construcció (habitatge,
industrial, equipament..) i s’estimi la mobilitat que es pot generar juntament amb les
seves emissions.
- Límits i accessos de l’obra ben senyalitzats
- Usar els accessos establerts per arribar a la zona d’obres.

- Augment dels nivells de partícules A1, B1, C2, D1, E1, F2, MODERAT
en suspensió durant la fase d’obres

G2, H2, I1, J2, K2, L1

- Reg dels camins de rodadora si es considera necessari
- Limitació de la velocitat dels vehicles per l’àmbit d’actuació
- Reg de la vegetació circumdant si s’acumula pols en excés.
- Ús de veles de protecció en camions que transportin material que pot emetre
partícules de pols.

Qualitat

de

- Recomanar l’aplicació de la Directiva 97/68/CE i la directiva 2004/26/CE que la

l’aire

modifica pel que fa al control de les emissions d’NO2 i HC.

- Augment de les emissions derivat
de l’augment del parc mòbil

- Tota la maquinària de l’obra ha passat favorablement la inspecció ITV pel període

A2, B1, C3, D1, E2, F2,
G2, H2, I1, J2, K2, L1

COMPATIBLE

vigent
- Les noves indústries i activitats econòmiques, així com les seves modificacions o
ampliacions, hauran de donar compliment a la normativa vigent (Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de preservació i control ambiental de les activitats i normativa sectorial
aplicable en cada cas)..
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- Delimitació visible i correcte dels àmbits estrictament afectats, durant les obres de
desenvolupament dels sectors.
- Els sectors de desenvolupament i les edificacions s’adaptaran al màxim possible
topogràficament als sectors.
- El projecte de cada sector compensarà el volum de terres. Les terres sobrants es durant
a abocadors controlats, i les terres d’aportació provindran de préstecs i/o explotacions
legalitzades.
- Compliment de les determinacions del Decret 396/2006 pel que fa al moviment de
Moviment de terres dels diferents
Edafologia

projectes de construcció als sectors
de creixement detallats al POUM.

A1, B1, C2, D1, E1, F2, COMPATIBLE
G2, H2, I1, J2, K2, L1

MODERAT

terres.
- Tractament adequat de les terres superficials per tal de reaprofitar-le.
- Desmantellament de les installacions d’obres, retirada de la maquinària i recuperació
del sòl un cop finalitzades les obres.
- Hidrosembra i/o sembra de talussos i espais de sòl nu que quedin un cop finalitzades les
obres.
- Caldrà complir amb el Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la
relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per la
declaració de sòls contaminants; i legislació vigent de residus, i Decret 89/2010 de 29
de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC).

Contaminació de l’aigua

A2, B1, C2, D1, E1-E2,

- Prohibir qualsevol abocament fora de les zones especialment indicades i

F1, G2, H2, I2, J2, K1, COMPATIBLE

condicionades a tals efectes.

L1-L2

- Adoptar les mesures referents a la contaminació de sòls
- Dissenyar les edificacions tenint en compte criteris d’estalvi d’aigua

Vector aigua

A2, B1, C1, D1, E1, F1Augment del consum d’aigua

- Installar un sistema d'emmagatzematge d'aigües grises i de pluja que utilitzar

F2, G2, H2, I1, J1, K1- COMPATIBLE

en el reg de la zona enjardinada

K2, L1-L2

- Garantir un correcte tractament de les aigües negres, impedint el seu
abocament directe a llera.
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-

la infiltració d’aigües pluvials i reduir l’escorrentia superficial en les zones

Atenuació de la infiltració i retenció A1, B1, C1, D1, E1, F1d’aigua degut a la creació de F2, G2, H2, I1, J1, K1- COMPATIBLE
superfícies impermeables

K2, L1-L2

Es Proposa la installació de paviments permeables o mixtes per afavorir

verdes que defineix el pla
-

Caldrà pavimentar, impermeabilitzar el terreny, nomé quan sigui necessari
Es recomana la utilització de materials tous i permeables en els sector
Definits.
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MEDI

IMPACTES

CARACTERITZACIÓ

AVALUACIÓ

MESURES DE PREVENCIÓ I CORRECCIÓ
-Eliminar la vegetació estrictament necessària. Delimitant l’àrea afectada, i encintar les
àrees a conservar.

- Alteració de la vegetació A2, B1, C1, D1, E2, F2,
de l’entorn

G2, H2, I1, J2, K2, L1,

MODERAT

-Conservar la vegetació autòctona, que sigui possible.
-L’enjardinament privat i públic s’hauria de fer seguint mesures d’estalvi d’aigua i
integració paisatgística .
- Es prohibeix la plantació d’espècies exòtiques i/o invasores.

Flora i fauna

A2, B1-B2, C2, D1, E1,
- Modificació del paisatge

F1, G1, H1-H2, I2,

J2,

K2, L1

- Afectació a la fauna local

COMPATIBLEMODERAT

A2, B1, C1, D2, E1, F2, COMPATIBLEG2, H2, I2, J1, K1, L1-L2

MODERAT

- Utilització de tipologia constructiva i material que permetin la conservació estètica de
l’entitat arquitectònica i la compatibilitat paisatgística
-.Ordenació de l’entorn immediat que permeti millorar la qualitat estètica de l'entorn..
- Programació dels treballs que puguin incidir en major mesura que la fauna local en
aquelles períodes que no incideixin amb processos migratoris o nidificació
- Delimitar i limitar l'accés, sobretot al trànsit rodat, pels camins i vials.-Realitzar un bon tractament de la façana i espai urbanitzat que connecti amb espia no
urbanitzat, minimitzant l’impacte visual de l’espai construït i realitzant un tractament
adequat a l’espai verd de transició a sòl no urbanitzable.
- Crear espais verds situats entre les carreteres i les edificacions que podran actuar com
a protecció paisatgística.

Paisatge

-

Alteració del paisatge

A2, B1, C1, D2, E1, F2,
G2, H2, I2, J1, K1, L1-L2

MODERAT

-Adaptar al màxim les edificacions a la tipologia del lloc.
-Matenir part de la vegetació autòctona existent als àmbits delimitats.
-Evitar la collocació d’elements exteriors de colors llampants o de grans volums.
-Les noves edificacions hauran de seguir les característiques edificatòries del municipi i
adaptar-se a l’entorn natural que els acull.
-Caldrà tenir especial consideració als criteris fixats en la Carta de Paisatge del
Berguedà, especialment en l’apartat relatiu als objectius de qualitat paisatgística.
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Creixement
Model territorial

urbanístic

compacte es situen entorn A2, B1, C1, D1, E1, F2,
immediat del nucli urbà ja G2, H2, I3, J1, K1, L1

-Caldrà no alterar la qualitat dels espais colindants amb els sectors de planejament.
Moderat

-Es recomana concentrar les edificacions dels sectors en els espais de menor sensibilitat
ambiental, reduint l’impacte visual i paisatgístic.

consolidat

- Durant la fase de construcció s’hauran de gestionar els residus d’acord amb la

Residus

- Gestió de residus

A2, B1, C1, D1, E1, F2,
G2, H2, I3, J1, K1, L1

legislació vigent.
COMPATIBLE

- Preveure espai suficient per poder realitzar la separació de residus reciclables..
- Prioritzar la utilització de materials de construcció amb etiqueta ecològica i producció
sostenible.

Vector energètic

- Contaminació lumínica

A2, B1, C3, D1, E1, F1,
G2, H1, I1, J1, K2, L1

- Prendre mesures de prevenció de la contaminació lumínica.
MODERAT-

- Garantir una correcta illuminació exterior impedint l'emissió de contaminació lumínica
al medi aeri.
-Garantir la permeabilitat de les infraestructures viàries de nova creació, i els seus efectes

Mobilitat

Augment de la mobilitat en A1, B1, C3, D1, E1, F1,
vehicle a motor.

G2, H1, I1, J1, K2, L1

MODERAT

sobre el medi ambient.
Potenciar l’extensa xarxa de camins existents en el SNU, per afavorir una mobilitat lenta
potenciant els valors naturals i patrimonials.

Aspectes

Augment dels espais verds i A1, B1, C3, D1, E1, F1,

socioeconòmics

d’equipaments comunitaris

G2, H1, I1, J1, K2, L1

-Ubicar els espais lliures en zones de major sensibilitat ambiental.
COMPATIBLE

-Conservar vegetació existents autòctona pels futurs enjardinaments d’espais verds,
quan sigui possible.

CARACTERITZACIÓ: A1 (Notable), A2 (mínim); B1 (Negatiu), B2 (Positiu); C1 (Simple), C2 (Acumulatiu), C3 (Sinèrgic); D1 (Directe), D2 (Indirecte); E1 (A curt termini), E2 (A mig termini), E3 (A llarg termini); F1 (Permanent), F2 (Temporal); G1 (Irreversible), G2
(Reversible); H1 (Irrecuperable), H2 (Recuperable); I1 (Continu), I2 (D’aparició regular), I3 (Periòdic), I4 (Discontinu); J1 (Extensiu), J2 (Localitzat); K1 (Pròxim a l’origen), K2 (Llunyà a l’origen). AVALUACIÓ D’IMPACTES: Crític, Sever, Moderat, Compatible
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6

VALORACIÓ GLOBAL DEL PLA

6.1 COHERÈNCIA AMB OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PTPCC
La redacció del POUM de la Pobla de Lillet es fonament en criteris i estratègies que són
el resultat d’integrar les determinacions del Pla Territorial Parcial de les Comarques
Centrals i les exigències normatives de la legislació urbanística vigent; a més de les
informacions territorials, ambientals i socials resultant de la realització d’un anàlisi
complex i complert de la situació actual del municipi.

Per analitzar el compliment de les directrius ambientals fixades pel PTPCC s’analitzarà
el compliment dels objectius ambientals del PTPCC pel nou planejament.

Comes podrà veure a la taula següent, el nivell de compliment d eles directrius
ambientals fixades pel PTPCC és elevada, atès que el POUM planteja en alguns casos
objectius i criteris que coincideixen amb els del PTPCC o que són molt propers. Però
també s’han definit mesures ambientals per poder assolir alguns dels objectius definits
en el PTPCC.

Es compleix en el POUM
No es compleix directament en el POUM, és el planejament derivat qui detallarà aquest
Es compleix mitjançant l’aplicació de mesures correctores definides en l’ISA
No té incidència al municipi
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OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PTPCC

GRAU DE COMPLIMENT

Objectius ambientals prioritaris
Objectiu 8. Adequar els creixements i les activitats a la disponibilitat
d’aigua i donar directrius per al consum responsable i la conservació i
millora de la qualitat de l’aigua
Objectiu 7. Protecció de les zones actives en el cicle de l’aigua, amb una
atenció especial a les àrees de recàrrega dels aqüífers
Objectiu 6. Deixar lliures les zones subjectes a major risc ambiental,
especialment pel que fa a las riscos geològics
Objectiu 2. Garantir la permeabilitat ecològica i la conservació de la
biodiversitat del conjunt de la matriu territorial
Objectiu 3. Ser eficients en el consum del sòl, especialment del sòl de
valor intrínsec i funcional
Objectius ambientals rellevants
Objectiu 11. Protegir els paisatges i donar directrius per a conservar i
millorar la qualitat del paisatge en la totalitat del territori
Objectiu 1. Protegir els espais naturals de valor intrínsec a escala nacional,
regional i comarcal i garantir la seva connexió territorial i ecològic
mitjançant un sistema d’espais oberts de protecció especial
Objectiu 4. Protegir els sòls més fèrtils i de major valor agrícola de l’Anoia,
el Bages i l’Osona.
Objectiu 5. Protegir el sòl forestal de valor per raons de biodiversitat,
protecció del sòl, funcions hidrològiques i com a embornals de gasos
d’efecte hivernacle
Objectius ambientals secundaris
Objectiu 12. Protegir el patrimoni històric i cultural.
Objectiu 9. Reducció o no increment de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle, mitjançant la potenciació de models de transport més
eficients i de models d’assentaments més compactes.
Objectiu 10. Preparar la regió per mitigar els efectes negatius del canvi
climàtic.

La memòria informativa i justificativa del POUM de la Pobla de Lillet també determina
la coherència del nou planejament municipal amb els plans i programes superiors,
com el PTPCC i altres normativa sectorial.
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6.2 . VERIFICACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECITUS AMBIENTALS
ESTABLERTS.
Objectiu 1: Evitar l'ocupació innecessària del sòl per als usos urbans i per les
infraestructures vinculades a aquest ús.

Objectiu 2: Potenciar un model d'urbanització compacte i eficient, contigu al nucli urbà.

El POUM preveu diversos sectors d’actuació situat o bé en la mateix trama urbana o
adjacent a la mateix, aportant clarament per la recuperació d’espais intersticials i
completant el teixit urbà existents permetent una millor ordenació. No es preu cap sector
en sòl urbanitzable i per tant el creixement es centre en aquelles zones de baixa o
moderada sensibilitat ambiental.

Objectiu 3: Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzable, preservant els
espais i elements de valor rellevant del territori, i garantir la connectivitat ecològica
existent.

Es manté íntegrament l’estructura territorial i paisatgística així com funcional del terme. Les
previsió del POUM de la Pobla de Lillet i la regulació del SNU són coherents amb el Pla
Territorial Parcial de les Comarques Centrals i normativa sectorial ambiental. També
s’estableixen diferents categories del SNU en funció del seu grau d’interès o valor
ambiental, protegint i regulant de manera més estricte les actuacions en sòls de major
valor com EIN o XN2000.

Objectiu 4: Minimitzar els riscos ambientals i compatibilitzar-los amb el desenvolupament
turístic.

Es qualifiquen dins el SNU els terrenys de major sensibilitat ambiental, aquells amb
pendents i riscos ambientals associats. Així mateix la normativa del POUM determina una
sèrie de mesures per fer compatible el planejament amb els riscos ambientals existents al
municipi.

Objectiu 5: Preservar i millorar la qualitat de les aigües dels cursos fluvials.
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Es delimita una franja de protecció en l’entorn de rius, rieres i torrents. D’aquesta manera
els cursos d’aigua existents al municipi es protegiran i regularan per mantenir la qualitat de
les aigües i la seva funció connectora complint amb la normativa vigent d’aigües.

Objectiu 6: Protegir els recursos hídrics i minimitzar el consum d'aigua derivat del
planejament. Fomentar l'estalvi i la reutilització de l'aigua.

El POUM preveu que les noves actuacions que es desenvolupin hauran de complir les
determinacions establerts al Decret d’ecoeficència i al Codi Tècnic de l’Edificació, en tots
aquells aspectes relacionats amb les mesures d’estalvi i reutilització de l’aigua, per tal que
les noves edificacions resultin més eficients i s’optimitzi el consum d’aigua de les futures
edificacions.

Caldrà

obtenir

certificats

de

les

empreses

gestores

d’aigua,

de

subministrament i sanejament, dels nous sectors que es tramitin.

En les zones verdes públiques s’aplicaran criteris que impliquin un respecte i un bon ús dels
recursos naturals remarcant un consum racional de l’aigua pel reg i la selecció d’espècies
adaptades al clima.

Objectiu 7: contribuir a la mobilitat sostenible del municipi mitjançant la planificació
integrada dels usos del sòl i la mobilitat.

L’estructura del territori i les característiques físiques del municipi no faciliten l’aplicació de
mesures per fomentar la mobilitat sostenible, tanmateix la potenciació dels espais lliures, la
millora de la viabilitat dels nous espais i la potenciació dels camins i senders locals han de
propiciar la mobilitat lenta en aquest entorn rural.

Objectiu 8: Evitar la intrusió lumínica, preservant la foscor nocturna, i garantir la qualitat
acústica.

La normativa del POUM determina que en el tractament de l’espai públic i privat es
complirà amb la normativa vigent de prevenció de la contaminació lumínica.

Pel que fa al soroll s’incorporen una sèrie de mesures per garantir el compliment dels
nivells acústics exigits per la legislació vigent, i determina que s’haurà de complir amb la
legislació vigent en matèria de soroll i evitar la contaminació acústica.
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Objectiu 9: Minimització de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i millora de
l'eficiència energètica de les edificacions i de la urbanització.

El POUM determina que caldrà complir amb el Codi Tècnic de l’Edificació, així com el
Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula d’adoptació de criteris ambientals i
d’eco eficiència en els edificis, aquesta normativa regula actuacions encaminades a una
millor gestió i aprofitament de l’energia, reduint les emissions atmosfèriques que
produeixen efectes sobre el canvi climàtic..

Objectiu 10: Gestionar els residus durant la construcció i dotar de suficient espai les àrees
urbanes per poder realitzar la recollida selectiva.

La normativa del POUM determina la necessitat d’espais per recollida selectiva tant als
carrers de les noves construccions com en els futurs habitatges.

També en relació al sistema viari es determina que la xarxa viària haurà de preveure
reserves d’espais suficients per a la collocació i la integració dins del paisatge de
contenidors o altres equipaments necessaris per a optimitzar les operacions de recollida i
transport de residus, així com el foment de la recollida selectiva i valorització de residus.

Finament en relació a les mesures correctores de l’erosió es determina la normativa que
s’ha de seguir per la correcta gestió dels residus d’enderroc i de la construcció, per evitar
danys en el medi ambient.

Objectiu 11: Integrar les actuacions a nivell paisatgístic per minimitzar l'impacte visual.

El POUM incorpora les determinacions sobre paisatge dels plans i normatives
supramunicipals vigents, entre elles les del PTPCC i Llei de paisatge.

L’ISA determina les diferents unitats paisatgístiques del municipi, d’acord amb la Carta del
Paisatge del Berguedà, estant pendent la redacció del Catàleg del paisatge de les
Comarques Centrals. En la normativa del POUM es determina que cal seguir les directrius
de la Carta del Paisatge per les intervencions territorials.

El POUM incorpora i defineix els principals camins i xarxes del municipi, caracteritzant-los
donat que són elements estructuradors del paisatge i del territori que cal conservar i
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potenciar, en part per revaloritzar els valors naturals i patrimonials del municipi. Estableix
una franja de protecció en els camins i especifica la prohibició de realitzar actuacions
que trenquin la visibilitat des d’aquests principals eixos rurals.

6.3 AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA I CONCLUSIONS GENERALS

De la informació continguda en el POUM que es proposa i del present ISA se’n conclou
que:
-

El municipi de la Pobla de Lillet té unes característiques i requeriments ambientals
singulars: espai de valor natural protegit, hàbitats d’interès comunitari, activitats
potencialment contaminants i extensa superfície de SNU, important xarxa de camins
rurals, cursos importats d’aigua...

-

S’estableixen uns objectius per tal de determinar un tipus d’ordenació seguint criteris
de sostenibilitat que, entre altres, sigui adequada a aquestes característiques i
requeriments.

-

Es defineixen mesures per fomentar i preservar el medi ambient per tal d’assolir tots els
objectius ambientals establerts.

En la redacció del POUM s’han tingut en consideració les determinacions establertes al
Pla Territorial de les Comarques Centrals, aprovat definitivament per acord de Govern de
la Generalitat de Catalunya, setembre de 2008, així com d’altres plans i programes amb
incidències en el territori municipal.
El desenvolupament del POUM tindrà efectes positius significatius sobre el medi ambient
del municipi i també efectes negatius descrits.
Amb el compliment de les mesures establertes en el POUM que es proposa, i si es tenen en
compte les recomanacions que es descriuen en aquest ISA, considerem que amb el
desenvolupament i l’execució del POUM s’assoliran la majoria dels objectius ambientals
establerts tant en l’àmbit comunitari, estatal autonòmic i local com els que s’han fixat
concretament per l’elaboració del POUM i que, per tant, es conjuminen les finalitats per
tal d’assolir l’objectiu general de desenvolupament urbanístic sostenible.
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6.4 DESCRIPCIÓ DE LES MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ PREVISTES

Es recomana el següent Pla de Seguiment per a realitzar una vigilància ambiental de les
actuacions que proposa o es deriven del POUM que tindrà en compte les mesures
previstes per a la supervisió, vigilància i informació a l’òrgan ambiental corresponent i les
mesures establertes al present Informe de Sostenibilitat Ambiental, així com dels criteris de
sostenibilitat preestablerts.

Caldrà verificar que el planejament derivat i els projectes d’urbanització corresponents
compleixen amb la normativa i mesures ambientals fixades, i es dóna compliment als
objectius i criteris ambientals fixats pel present POUM. Aquesta tasca la pot realitzar
l’administració local, quan disposi dels projectes corresponents i hagi de donar
l’autorització o llicència d’obres. A part de verificar els projectes, caldrà realitzar visites
d’inspecció durant tot el procés d’execució dels sectors objecte de desenvolupament,
per verificar que es compleixen les determinacions fixades pel pla.

La vigilància ambiental ha de donar garantia als ciutadans de que la implantació del Pla
no suposarà impactes no previstos i no degradarà ambientalment el municipi. En aquest
sentit, en cas d’aparèixer impactes ambientals no previstos caldrà aplicar les mesures
correctores necessàries.

Una altre eina per verificar que es compleixen els objectius i criteris fixats pel POUM, és
mitjançant el conjunt d’indicadors establerts pel present document. Un cop es vagi
desenvolupant allò establert per part del POUM caldria calcular i intentar que aquests
indicadors s’ajustin el màxim possible als compliment dels objectius ambientals, i si més no
caldria realitzar el recàlcul dels indicadors biennalment.
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INDICADOR

CÀLCUL PLANEJAMENT

CÀLCUL PROPOSTA DEL

VIGENT

POUM

FONT

Objectiu 1: Evitar l’ocupació innecessària del sòl per als usos urbans i per les infraestructures
vinculades a aquest ús.
1. % sòl artificialitzat.

2. Superfície
artificialitzada

per

habitant

Sòl urbà i urbanitzable:

Sòl urbà i urbanitzable:

34,48 ha

34,48 ha

0,67 %

0,62%

Sòl urbà i urbanitzable:

Sòl urbà i urbanitzable:

34,48 ha

31,90 ha

Població: 1155

Població: 1150

0,0298 ha/hab

-NNSS
- Proposta POUM
- IDESCAT

-NNSS
- Proposta POUM
- IDESCAT

0,0277 ha/hab

Objectiu 2: Potenciar un model d’urbanització compacte i eficient, contingu al nucli urbà.
3. Superfície

Sòl urbà i urbanitzable:

Sòl urbà i urbanitzable:

habitants (sòl urbà +

34,48 ha

31,90 ha

sòl urbanitzable + sòl

Població: 1155

Població: 1150

sistemes generals)

0,0298 ha/hab

0,0277 ha/hab

mitjana

Població´: 1.155 hab

Població´: 1.150 hab

-NNSS

relativa d’habitants

Sòl urbà 303.198 m2.

Sòl urbà 319.005 m2.

- Proposta POUM

al municipi (hab/m2

0,0038 Hab/m2 sòl

0,0036 Hab/m2 sòl urbà

- IDESCAT

Habitatges 1.355)
Sòl urbà : 31,90 ha.
42,47
habitatges/ha.

-NNSS

4. Densitat

per

sòl urbà)

- Proposta POUM
- IDESCAT

urbà

5. Densitat

mitjana

relativa
d’habitatges
municipi

-NNSS

al

(hab/m2

Habitatges 1.325
(IDESCAT 2014)
Sòl urbà 30.32 ha.
43,70 habitatges/ha.

- Proposta POUM
- IDESCAT

sòl urbà

sòl urbà

sòl urbà)
6. Previsió de nous

152 nous habitatges

182 nous habitatges

habitatges;
Intensitat

-NNSS
- Proposta POUM

de

- IDESCAT

creixement;
tipologia

de

creixement
7. Intensitat
tipologia
creixement

i
de

Creixement

moderat

Creixement

moderat,

amb certa tendència

ocupant buits urbans i

expansiva

consolidant l’existents

-NNSS
- Proposta POUM
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Objectiu 3: Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzable, preservant els espais
i elements de valor rellevant del territori, i garantir la connectivitat ecològica.
8. Superfície
ocupada
habitats

pels

No hi ha cap clau

Clau

específica

especial

d’interès

comunitari,

Clau

i

24-

Protecció

-Proposta POUM
-Cartografia DTIS

25

–

valor

connector

(PEIN,

qualificació del sòl

XN200,

Zona

atorgada

humida)

ENPE,

Clau 21 Preventiva
9. Percentatge

de

% SNU: 99.3

%SNU:99.4

sòl no urbanitzable,

-NNSS
- Proposta POUM

grau de protecció
del

sòl

no

urbanitzable
Objectiu 4: Minimitzar els riscos ambientals i compatibilitzar-los amb el desenvolupament
urbanístic.
10. Percentatge
sòl

urbà

Sòl urbà (PAU’s i PMUs)
30.78% pendent >20%

de
amb

pendent superiors al

- Proposta POUM
- Institut
Cartogràfic de
Catalunya
- Ajuntament

20% o inclosos en
zones inundables o
de risc i qualificació
del sòl atorgada
Objectiu 6: Protegir els recursos hídrics i minimitzar el consum d’aigua derivat del planejament.
Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua..
- Proposta POUM
173 l/hab/dia
11. Consum d’aigua 220 l/hab/dia
d’abastament

- IDESCAT
- Empresa
gestora: SOREA

per

habitant
(litres/habitant i dia)
12. %

d’aigües

residuals depurades
i que compleixen els
paràmetres

Es desconeix

Es desconeix

POUM 2006
- Empresa
gestoria
d’EDAR’s

de

qualitat i legislativa
establerts
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Objectiu 8: Evitar la intrusió lumínica, preservant la foscor nocturna, i garantir la qualitat
acústica
NNSS
Es desconeix
13. Persones
Es desconeix

Proposta POUM

-

exposades a nivells
sonors superiors a 65
dB diürns i 55 dB
nocturns
Objectiu 9: Minimització de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i millora de
l’eficiència energètica de les edificacions i de la urbanització
- PTPCC
14. Consum
- NNSS
10,84 Kw/habitant
10,55 Kw/habitant
- Institut Català
energètic
de l’Energia
- FECSA i altres

(Tep/habitant i any)
15. Emissions de CO2

Es desconeix

Es desconeix

1.39 Kg/hab/dia

-

de usos residencials

16. % de residus sòlids
recollits

de

Eina càlcul d’emissions de
CO2 associada al POUM
del Departament de
territori i Sostenibilitat,
Planejament vigent i
proposta de POUM
- NNSS
- ACR

forma

selectiva

Els indicadors proposta han de permetre fer un seguiment de la reducció i minimització
dels efectes del pla sobre l'entorn, tenint en compte la segureta i la salut de les persones i
basant-se cada cop més en la prevenció dels impactes socials i ambientals.
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ANNEX

A.1 TAULES DE VERTEBRATS PRESENT AL MUNICIPI I ESTAT LEGAL

AMFIBIS
Espècies d'amfibis presents al municipi
Espècies

Presència

ESTAT LEGAL DE CONSERVACIÓ
Llei 22/2003

CNEA

RD

Dir.

Hab

Conv.

439/90

92/43/CEE

Berna

UICN

Tòtil (Alytes obstetricans)

Comú

D

IE

IV

II

NE(NT)

Granoteta de punts

Escàs

D

IE

IV

II

NE(NT)

Gripau Comú (Bufo bugo)

Comú

D

NC

-

II

NE(LC)

Gripau Corredor

Escàs

D

IE

IV

II

NE(LC)

Reineta (Hyla meridionalis)

Escàs

D

NC

IV

II

NE(NT)

Granota

(Rana

Escàs

D

NC

IV

II

NE(NT)

(Euproctus

Escàs

D

IE

IV

II

NE(NT)

Comú

D

IE

IV

II

NE(NT)

(Pelodytes punctatus)

(Bufo Calamita)

roja

temporaria)
Tritó

pirinenc

asper)
Salamandra
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RÈPTILS
Espècies de rèptils presents al municipi
Espècies

Presència

ESTAT LEGAL DE CONSERVACIÓ
Llei 22/2003

Tortuga de Florida

CNEA

RD

Dir.

Hab

Conv.

439/90

92/43/CEE

Berna

UICN

Freqüent

-

NC

-

-

NE

Freqüent

D

IE

-

III

NE(LC)

Freqüent

C

NC

II i IV

II

NE(VU)

Vidriol (Anguis fragilis)

Comú

D

IE

-

III

NE(LC)

Llangardaix comú

Comú

D

IE

-

III

NE(LC)

(Tarentola

Escàs

D

IE

-

III

NE(LC)

(Malpolon

Freqüent

D

IE

-

III

NE(LC)

(Rhinechis

Comú

D

IE

-

III

NE(LC)

Escàs

D

IE

II i IV

II

NE(VU)

Serp d'aigua (Natrix maura)

Freqüent

D

IE

-

III

NE(LC)

Serp

Freqüent

D

IE

-

III

NE(LC)

(Trachemys scripta)
Sargantana de paret
(Podarcis hispanica)
Sargantana roquera
(Podarcis muralis)

(Thimon lepida)
Dragó

comú

mauretania
Serp

verda

monspessulanus)
Serp

blanca

scalaris)
Serp de ferradura (Coluber
viridiflavus)

de

collaret

(Natrix

natrix)
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AUS
Espècies d'aus presents al municipi
Espècies

Àguila Marcenca

Conveni

Conveni

Directiva

Berna

Bonn

aus

III

II

Annex II

CNEA

Annex II

(Circaetus

Llei 3/98

Categoria

Llibre

Present

vermell

municipi

I

Freqüent

K

Freqüent

NA

Freqüent

NA

Freqüent

C

gallicus)
Esparver

vulgar

III

II

-

Annex II

(Accipiter nisus)
Aligot

Comú

C
III

II

-

Annex II

(Buteo buteo)
Xoriguer

(Falco

Categoria
C

III

II

-

Annex II

Categoria
C

tinnunculus)
Tudó

Categoria

(Columba

III

-

-

-I

-

NA

Freqüent

-

-

Annex II

-

-

NA

Freqüent

-

-

-

-

-

NA

Freqüent

III

-

-

Annex II

Categoria

NA

Feqüent

NA

Freqüent

NA

Freqüent

NA

Freqüent

NA

Freqüent

NA

Freqüent

NA

Freqüent

palumbus)
Tórtora

vulgar

(Streptotelia
turtur)
Tòrtora

turca

(Streptotelia
decaoto)
Cucut ( Cuculus

D

canorus)
Mussol

comú

II

-

-

Annex II

(Athene noctua)
Gamarús

(Strix

C
II

-

-

Annex II

Categoria
C

aluco)
Falciot

negre

III

-

-

Annex II

(Apus apus)
Puput

Categoria
D

(Upupa

II

-

-

Annex II

Categoria
C

epops)
Picot

Categoria

g.

gros

OO

-

-

Annex II

(Dendrocopos

Categoria
C

major)
Roquerol

II

-

-

Annex II

Categoria
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(Ptyonoprogne

D

rupestris)
Oreneta

vulgar

II

-

-

Annex II

(Hirundo rustica)
Oreneta

cua-

Categoria

NA

Freqüent

NA

Freqüent

NA

Freqüent

NA

Freqüent

NA

Freqüent

NA

Freqüent

NA

Freqüent

NA

Freqüent

NA

Freqüent

NA

Freqüent

NA

Freqüent

D
II

-

-

Annex II

blanca (Delichon

Categoria
D

urbica)
Titella

(Anthus

-

-

-

Annex II

Categoria
D

pratensis)
Cuereta

II

-

-

Annex II

torrentera

Categoria
D

(Motacilla
cinerea)
Cuereta

blanca

II

-

-

Annex II

(Motacilla alba)
Cargolet

Categoria
D

II

-

-

Annex II

(Troglodytes

Categoria
D

troglodytes)
Pardal

de

II

-

-

Annex II

bardissa (Prunella

Categoria
D

modularis)
Pit-roig (Erithacus

II

-

-

Annex II

Categoria
D

rubecula)
Rossinyol

II

-

-

Annex II

(Luscinia

Categoria
D

megarrhynchos)
Cotxa

fumada

II

-

-

Annex II

(Phoenicurus

Categoria
D

achruros)
Bitxac

comú

II

-

-

Annex II

(Saxicola

Categoria
D

torquata)
Merla

(Turdus

III

-

Annex II

-

-

NA

Freqüent

comú

III

-

Annex II

-

-

NA

Freqüent

merula)
Tord
(Turdus
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philomelos)
Griva(Turdus

III

-

Annex II

-

-

NA

Freqüent

II

-

-

Annex II

Categoria

NA

Freqüent

NA

Freqüent

NA

Freqüent

NA

Freqüent

NA

Freqüent

NA

Freqüent

NA

Freqüent

NA

Freqüent

NA

Freqüent

viscivorus)
Mosquiter

comú

(Phylloscopus

D

collubita)
Reietó

(Regulus

II

-

-

Annex II

Categoria
D

regulus)
Mallerenga

III

-

-

Annex II

cuallarga

Categoria
D

(Aegihtalos
caudatus)
Mallerenga

II

-

-

Annex II

emplomallada

Categoria
D

(Parus Cristatus)
Mallerenga
petita

II

-

-

Annex II

(Parus

Categoria
D

ater)
Mallerenga blava

II

-

-

Annex II

(Parus caeruleus)
Mallarenga

Categoria
D

II

-

-

Annex II

carbonera (Parus

Categoria
D

major)
Raspinell pirinenc

II

-

-

Annex II

(Certhia

Categoria
D

familiaris)
Escorxador

II

-

Annex I

Annex II

(Lanius collurio)
Corb

Categoria
D

(Corvus

III

-

-

-

-

NA

Freqüent

Garsa (Pica pica)

III

-

-

-

-

NA

Freqüent

Estornell

III

-

-

-

-

NA

Freqüent

-

-

-

-

-

NA

Freqüent

corax)

vulgar

(Sturnus vulgaris)
Pardal

comú

(Passer
domesticus)
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Pardal

Roquer

II

-

-

Annex II

(Petronia

Categoria

NA

Freqüent

NA

Freqüent

D

petronia)
Pinsà

(Fringila

III

-

-

Annex II

Categoria
D

coelebs)
Verdum

II

-

-

-

-

NA

Freqüent

II

-

-

-

Categoria

NA

Freqüent

NA

Freqüent

NA

Freqüent

NA

Freqüent

V

Escàs

V

Escàs

(Carduelis
carduelis)
Lluer

(Carduelis

D

spinus)
Trencapinys

III

-

-

Annex II

(Loxia curvirostra)
Gratapalles

Categoria
C

II

-

-

Annex II

(Emberiza

Categoria
D

shoenciclus)
Verderola

III

-

-

Annex II

(Emberiza

Categoria
C

citrinella)
Voltor

comú

(Gyps

II

II

Annex I

Annex II

fulvus)
Trencalòs

Categoria
B

(Gypaetus

II

II

Annex I

Annex II

barbatus)

Categoria
B

Perdiu (Alectoris rufa)

II

Annex II i

-

-

NA

Escàs

III
Guatlla

(Coturnix

III

II

Annex II

-

-

NA

EScàs

(Scolopax

III

II

-

-

-

K

Escàs

II

-

-

Annex II

Categoria

NA

Escàs

NA

Escàs

NA

Escàs

NA

Escàs

coturnix)
Becada
rusticola)
Xot (Otus scops)

C
Mussol banyut (Asio

II

-

-

Annex II

otus)
Duc (Bubo bubo)

Categoria
C

II

II

-

Annex II

Categoria
C

Òliba (Tyto alba)

II

-

-

Annex II

Categoria
C
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Abellerol

(Merops

II

II

-

Annex II

apiaster)
Prico

negre

Na

Escàs

NA

Escàs

C
(Picus

II

-

-

Annex II

virialis)
Gralla

Categoria

Categoria
C

(Corvus

III

-

-

-

-

NA

Escàs

(Serinus

III

-

-

Annex II

-

NA

Escàs

monedula)
LlucaretIIIa
citrinella)
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A.2 DIRECTRIUS GENERALS DE GESTIÓ DELS ESPAIS DE LA XN2000 – ESPAIS DEL PREPIRINEU
(DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE, SETEMBRE DE 2006)
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A.3 LEGISLACIÓ CONSULTADA I APLICABLE
Avaluació ambiental de plans i programes
- Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-06-2001,
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente
- Directiva 2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26-05-2003, que
establece medidas para la participación del público en la elaboración de
determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente
- Directiva 855/337/CEE del Consejo de 27 de junio de 1985 relativa a la evaluación
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes
- Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació
normativa.
- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de
modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la
Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi
natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació de les activitats
d’incidència ambiental.
Urbanisme i ordenació
- Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial.
- Pla Territorial de Catalunya, aprovat per la llei 1/1995, de 16 de març, per la qual
s’aprova el Pla Territorial de Catalunya. (DOGC núm. 2032 de 31-3-1995).
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme (DOGC núm. 4682, 24/07/2006).
- Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, aprovació del text refós de la Llei
d’urbanisme
- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de
la legalitat urbanística.
Activitats i incidència ambiental
- Reglamento (CE) No 166/2006 del Parlamento europeo y del Consejo de 18 de
enero de 2006 relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y
transferencias de contaminantes y por el que se modifican las Directivas
91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo.
- Directiva 2008/1/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 15 de enero de
2008 relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación.
- Directiva 2010/75/UE del Parlamento europeo y del Consejo de 24 de noviembre
de 2010 sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la
contaminación).
- Reial Decret 509/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per al
desplegament i l’execució de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control
integrats de la contaminació.
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.
- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación.
- Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les installacions de
telefonia mòbil i altres installacions de radiocomunicació.
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-

-

-

Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol,
reguladora del procés d’adequació. de les activitats existents a la Llei 3/1998, de
27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions
ramaderes.
Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el
procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que
s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció.
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives.

Patrimoni cultural
- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807,
- d’11.10.1993).
- Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic. (DOGC núm. 3594, 13-03-2002).
- Decret 40/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova el Pla d’equipaments culturals
de Catalunya 2010-2020.
Patrimoni natural
- Convención relativa a los Humedales de importancia internacional especialmente
como hábitat de aves acuáticas (Convención de Ramsar).
- Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y
flora silvestres (CITES).
- Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de
Europa.
- Convenio sobre la conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre.
- Convenio sobre la diversidad biológica
- Directiva 92/43/CEE del Consell de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació
dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.
- Directiva 97/62/CE del Consell de 27 d’octubre de 1997 pel que s’adapta al
progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.
- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la
flora y fauna silvestres.
- Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el 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 hábitat naturales y de
la fauna y flora silvestre.
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès
natural.
- lei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de
modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la
Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi
natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats
d'incidència ambiental.
- Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de
Catalunya.
Aus
- Directiva del Consejo de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de las aves
silvestres (79/409/CEE).
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Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeo y del Consejo de 30 de noviembre
de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres.
Decret 282/1994, de 29 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de recuperació del
trencalòs a Catalunya.
Decret 259/2004, de 13 d'abril, pel qual es declara espècie en perill d'extinció la
gavina corsa i s'aproven els plans de recuperació de diverses espècies.3
Resolució MAH/534/2005, d'1 de març, per la qual es fa públic l’acord del Govern
de 8 de febrer de 2005, pel qual 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) (DOGC núm. 4337 de 7/3/2005).
Resolució MAH/3627/2010, de 25 d’octubre, per la qual es delimiten les àrees
prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les
espècies d’aus amenaçades a Catalunya, i es dóna publicitat de les zones de
protecció per a l’avifauna amb la finalitat de reduir el risc d’electrocució i collisió
amb les línies elèctriques d’alta tensió.

Forests
- Ley orgànica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el
desarrollo sostenible del medio rural.
- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.
- Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.
- Ordre MAB/394/2003, de 18 de setembre, per la qual es regula el contingut,
l’aprovació, la revisió i el seguiment dels plans tècnics de gestió i millora forestal i
dels plans simples de gestió forestal.
- Decret 278/2007, de 18 de desembre, de modificació del Decret 328/1992, de 14
de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural.
Paisatge
- Convenio europeo del paisaje.
- Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de
Catalunya.
- Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8
de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i
informes d’impacte i integració paisatgística.
- Carta de Paisatge del Berguedà, signada el març de 2007.
Edificació i urbanització sostenible
- Directiva 2002/91/CE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de desembre de
2002 relativa a l’eficiència energètica dels edificis.
- Decret 202/1998, de 30 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de foment per a
l'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de
l’edificació.
- Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic per
a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció.
- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals
i d'ecoeficiència en els edificis.
- Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 21/2006, de 14 de
febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els
edificis.
- Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits
urbanístics.
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Atmosfera
- Ley 16/2002 de 01-07-2002 de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación
- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.
(«BOE» 275, de 16-11-2007.)
- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación.
- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
- Llei 22/1983, de 2 1de novembre de 1983 de Protecció de l'Ambient Atmosfèric.
- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21
de novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric.
- Decret 199/1995, de 16 de maig, d’aprovació dels mapes de vulnerabilitat i
capacitat del territori pel que fa a la contaminació atmosfèrica.
- Decret 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d’actuació per a
la millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció
especial de l’ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol.
Acústica
-

-

-

Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de mayo de 2000
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre.
Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002,
sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula les emissions sonores en
l’entorn degudes a determinades màquines a l’aire lliure.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por la que se desarrolla la Ley
37/2003 del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por la que se desarrolla la Ley 37/2003
del ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas”.
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica (DOGC
3675, del 11/07/2002).
Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració
dels mapes de capacitat acústica.
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se
n’adapten els annexos.

Contaminació lumínica
-  Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn (DOGC núm. 3407, de 12/6/2001).
Aigua
- Directiva del Consell 91/271/CEE,de 21 de maig, sobre el tractament de les aigües
residuals urbanes
- Directiva 91/676/CEE, de 12 de desembre, relativa a la protecció de les aigües
contra la contaminació produïda per nitrats en l'agricultura
- Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2000
per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política
d’aigües, modificada per la Directiva 2008/32/CE i la Directiva 2008/105/CE.
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Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei d'Aigües
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en
el ámbito de la política de aguas.
Decret 328/1988, d'11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i
addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de
Catalunya
Decret 329/1988, d'11 d’octubre, pel qual es declara la sobreexplotació de
determinats sectors dels aqüífers subterranis o unitats hidrogeològiques
Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones vulnerables en
relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
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

Incendis
- Orden de 2 de abril de 1993 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros que aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de
Emergencia por Incendios Forestales.
- Decret 378/1986, de 18 de desembre, sobre establiment de plans de prevenció
d’incendis en els espais naturals de protecció especial.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals.
- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres (DOGC núm. 2656 de
9/6/1998).
- Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures
preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen
mesures de prevenció d’incendis forestals.
- Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció des incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Mobilitat
- Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
- Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de
planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat.
- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada.
- Decret 362/2006, de 3 d’octubre, pel qual s’aproven les Directrius Nacionals de
Mobilitat..
Residus
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación
de residuos mediante depósito en vertedero.
- 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.
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Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació
aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que
procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.
Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus
municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució
de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals.
Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus
industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril,
sobre procediments de gestió de residus.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció.

Camins ramaders
- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
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