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1.1

CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DEL PLA

El pla d’ordenació urbanística municipal, es l’instrument legal i tècnic que regula l’acció
urbanística: el creixement, la millora i transformació dels nuclis, les activitats en el sòl urbà i el
rústic, les infraestructures locals i també d’àmbit territorial, la protecció del patrimoni natural i
l’arquitectònic i cultural.

La necessitat de redactar el present P.O.U.M. de la Pobla de Lillet ve determinada per
l’article 95.4 del DL 1/2010 i la Llei 3/2012 de 22 de febrer de modificació de dita llei:
4. Són circumstàncies que justifiquen l'adopció de l'acord de revisió d'un pla
d'ordenació urbanística municipal, sens perjudici de la tramitació d'una modificació
puntual quan s'escaigui, les disfuncions entre les disposicions del pla d'ordenació
urbanística municipal i les necessitats reals de sòl per a crear habitatges o per a
establir activitats econòmiques.
i també per l’article 116 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme. Aquest estableix el següent:
Article 116. Revisió dels plans d'ordenació urbanística municipal
S'entén per revisió dels plans d'ordenació urbanística municipal l'adopció de nous
criteris respecte a l'estructura general i orgànica o el model d'ordenació o de
classificació de sòl preestablerts. Cal procedir a la revisió del pla d'ordenació
urbanística municipal bé sigui quan s'ha complert el termini fixat en el pla, quan es
produeix alguna de les circumstàncies previstes en el pla per a la seva revisió, o quan
es produeix alguna de les circumstàncies a les què es refereixen els apartats 2 i 4 de
l'article 93 de la Llei d'urbanisme.

Per tant, la conveniència i oportunitat de la revisió de les actuals normes subsidiàries de
planejament del any 1988, i posterior Text refós de l’any 2006, ve determinada
fundamentalment per:
1.
Adaptació a la Llei d’urbanisme DL 1/2010 de 3 d’agost del 2010 i de llur modificació
establert per la llei 3/2012 del 22 de febrer.

2.

•

Adaptació al planejament urbanístic d’àmbit superior.

•

Pla territorial parcial de les Comarques Centrals (PTPCC): El Pla Territorial General
de Catalunya (PTGC), com a marc jurídic i urbanístic, inscriu el municipi de La
Pobla de Lillet dins l’àmbit territorial funcional de Ponent, i l’inclou en un sistema
de proposta de reequilibri territorial.

Adaptació als Plans Sectorials.

3.
La revisió del planejament general vigent al municipi de la Pobla de Lillet: Reconduir
el procés de desenvolupament urbanístic del municipi, a partir de l’anàlisi i valoració del
resultat que el planejament general dels any 88 ha tingut. En aquest sentit, la revisió del
planejament general vigent al municipi de la Pobla de Lillet és plenament justificada en:
•

La modificació substancial de les previsions sobre el creixement urbà del municipi.

•

La major sensibilitat social en els temes del planejament sostenible.

•

La revisió del “model de poble” al nucli.

•

Les indefinicions i mancances del planejament vigent.
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1.2

ANTECEDENTS I PROCÉS DE REVISIÓ DEL PLA

El planejament vigent de la Pobla de Lillet són les Normes Subsidiàries (NNSS), 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. Posteriorment es va redactar un Text Refós de les Normes Urbanístiques, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 22 de juny
de 2006.

Transcorreguts més de 25 anys des de la seva redacció, és oportú realitzar en profunditat
una revisió i actualització dels seus continguts, per posar-los en consonància amb el moment
actual, tan pel que fa a la realitat urbanística consolidada com amb el nou marc legal
estatal vigent en matèria urbanística, fonamentat en la Ley 2/2008, de 20 de junio, de suelo
(LS), el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la LS i el marc jurídic urbanístic actualment vigent a Catalunya conformat
pel Text Refós de la Llei d’Urbanisme 1/2010, de 3 d’agost, (TRLU), la llei 3/2012 de 22 de
febrer, de modificacions de dita llei, el seu Reglament, aprovat mitjançant el Decret
305/2006, de 18 de juliol, i el Decret Llei, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria
urbanística, redactat amb l’objectiu d’adequar la legislació urbanística catalana al marc
estatal per tal de restablir la interrelació i la coherència entre ambdós sistemes normatius.

Així mateix, el marc urbanístic territorial i sectorial de la Pobla de Lillet presenta actualment
canvis substancials, respecte la situació plantejada l’any 1988 :

Es tracta del Pla territorial parcial de les Comarques Centrals (PTPCC), aprovat definitivament
el 16 de setembre de 2008, que forma part del Programa de Planejament Territorial de la
Generalitat de Catalunya. L’objectiu és estructurar el territori de forma equilibrada, per la
qual cosa és des d’aquest nivell de la jerarquia urbanística que es determina, en una
important mesura, la funcionalitat de cada lloc concret, i conseqüentment el nivell de
creixement que pot assolir; en quantitat i fins i tot qualitat. Sempre d’acord amb la utilització
racional del territori i del medi, la cohesió social i el desenvolupament urbanístic sostenible,
de manera que es formi un tot coherent, integrant estratègies d’equilibri i de
desenvolupament per cada un dels sistemes bàsics territorials: espais oberts, assentaments i
infraestructures de mobilitat.

Així mateix, es determina que, durant la redacció d’un POUM s’adoptin les mesures
necessàries per tal d’adaptar-se a l’ordenació urbanística del territori i a les pautes pel seu
desenvolupament, dins una estructura general establerta per aquests Plans.

D’altra banda, la situació urbanística actual a la Pobla de Lillet es caracteritza per una
estructura compacta degut a la seva ubicació geogràfica, però amb greus problemes de
connexió entre els teixits urbans existents. Per altra banda, el planejament vigent, delimitava
en total 4 Unitats d’Actuació (UA), de les quals només se n’ha desenvolupat una, El Firal, i dos
sectors urbanitzables, un residencial Cal Barnola i un industrial que no han arribat a
desenvolupar-se, tal i com s’explica en l’apartat 6 de la memòria d’informació d’aquest
document.
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Comparativa de la classificació del sòl (1988-2014)

NNSS 1988
superfície

Sòl Urbà

%

habitatges

290.000 m2

SUC - Sòl Urbà Consolidat

0,6%

1.123 u.

257.536 m2

(89%)

0,5%

941 u.

(84%)

80,5%

32.464 m2

(11%)

0,1%

182 u.

(16%)

15,6%

0,1%

46 u.

41.600 m2

(100%)

0,1%

46 u.

(25%)

4,0%

0 m2

(0%)

0,0%

SUNC - Sòl Urbà no Consolidat

Sòl Urbanitzable

41.600 m2

SUP - Sòl Urbanitzable programat
SUNP - Sòl Urbanitzable no programat

Sòl Urbà + Sòl Urbanitzable
SNU - Sòl no urbanitzable

%
96,0%

4,0%

331.600 m2

TOTAL

51.068.400 m2

99,4%

51.400.000 m2

100%

1.170 u.

100%

REFOS DE PLANEJAMENT actualitzat 2014
superfície

Sòl Urbà

%

303.198 m2

SUC - Sòl Urbà Consolidat

280.752 m2

RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
SUNC - Sòl Urbà no Consolidat
RESIDENCIAL

(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

46 u.

0,0%
3,4%

41.600 m2

(100%)

0,1%

46 u.

(100%)

3,4%

11.600 m2

(28%)

0,0%

46 u.

(100%)

3,4%

INDUSTRIAL

30.000 m2

(72%)

0,1%

0 m2

(0%)

0,0%

Sòl Urbà + Sòl Urbanitzable
SNU - Sòl no urbanitzable

TOTAL

Sòl Urbà
SUC - Sòl Urbà Consolidat existent

Sòl Urbanitzable
SUP - Sòl Urbanitzable delimitat
SUNP - Sòl Urbanitzable no delimitat

0,7%
99,3%

51.400.000 m2

100%

NNSS 1988

REFOS 2014
Població actual 2014=1.155hab

Dimensió mitjana de llar 2,9

Dimensió mitjana de llar 2,23 (2011)

HABITATGES

SUPERFICIE

1.371 u.

100%

Comparatiu NNSS-Refos

HABITATGES

SUPERFICIE

HABITATGES

290.000 m2

1.123 u.

303.198 m2

1.325 u.

13.198 m2

202 u.

257.536 m2

941 u.

280.752 m2

1.100 u.

23.216 m2

159 u.

5.022 m2

73 u.

SUC - Sòl Urbà Consolidat Buits urbans
SUNC - Sòl Urbà no Consolidat

344.798 m2
51.055.202 m2

Població prevista =1.805hab

SUPERFICIE

TOTAL

0,1%

RESIDENCIAL

SUND - Sòl Urbanitzable no delimitat

SNU - Sòl no urbanitzable

96,6%

210.221 m2

INDUSTRIAL

Sòl Urbanitzable

%

0,6%

0 u.

32.464 m2

182 u.

22.446 m2

152 u.

-10.018 m2

-31 u.

41.600 m2

46 u.

41.600 m2

46 u.

0 m2

0 u.

41.600 m2

46 u.

41.600 m2

46 u.

0 m2

0 u.

0 m2

0 m2

0 m2

51.068.400 m2

51.055.202 m2

-13.198 m2

51.400.000 m2

1.170 u.

51.400.000 m2

1.371 u.

51.400.000 m2

202 u.

Dels quadres següents se’n extreu que del que plantejaven les NNSS fins al Refós actual,
pràcticament no hi ha hagut canvis, només un augment del sòl urbà residencial i industrial.
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NNSS 1988

REFOS DE PLANEJAMENT 2014
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És en aquest conjunt de circumstàncies que l’Ajuntament de la Pobla de Lillet es plantejà
afrontar el procés de revisió del planejament vigent, considerant indispensable la seva
adaptació als nous criteris i determinacions de la legislació urbanística vigent.

Així doncs, es feia necessari redactar un nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)
que fixés un model d’implantació urbana i unes determinacions al desenvolupament
urbanístic sostenible, d’acord al que estableix l’art. 3 del Text Refós de la Llei d’urbanisme
que es defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient i comporta
conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels
valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a la fi de garantir la qualitat de vida de
les generacions presents i futures.

Aquest nou instrument d’ordenació urbanística comporta la configuració de models
d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavorint la cohesió social,
considerant la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, i consolidant un model de territori
globalment eficient.

En data 21 de desembre de 2012 es va aprovar per acord de ple municipal, l’avanç de
planejament del POUM de la Pobla de Lillet i el Programa de participació ciutadana.
Posteriorment es va publicar al DOGC en data 23 de gener de 2013. El document es va
sotmetre a informació pública d’acord amb l’article 125 del Reglament, des de la data
posterior a la publicació del DOGC fins al 5 d’abril del 2013.

En data 14 de febrer de 2013, els Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient a
Barcelona van emetre el document de referència sobre el POUM de La Pobla de Lillet. El
Departament va sollicitar informes a l’Agència Catalana de l’Aigua emès en data 21 de
febrer de 2013, al Departament d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural
emès en data 11 de març de 2013 i a l’Agència de residus de Catalunya, emès en data 21
de març de 2013.

En data 29 de maig de 2013, el Departament de Territori i Sostenibilitat va trametre l’informe
urbanístic i territorial.

1.3

ADECUACIÓ JURÍDICA DEL POUM

L’objectiu del present Pla d’ Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és la revisió del
planejament general vigent i l’adaptació al Text Refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010, de 3
d’agost, modificada per la Llei 3/2012 del 22 de febrer, i al Decret 305/2006, de 18 de juliol
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, pel foment de l’habitatge assequible,
de la sostenibilitat territorial i l’autonomia local.

En el compliment del DL 1/2010 i de la Llei 3/2012 del 22 de febrer de modificació de la LU i
un cop aprovat, el Pla d’ Ordenació Urbanística Municipal de la Pobla de Lillet, substituirà el
Text Refós de les vigents Normes Subsidiàries.
El POUM de la Pobla de Lillet fa seves les determinacions del Pla Territorial General de
Catalunya (PTGC) com a marc urbanístic i jurídic. De la mateixa manera, incorpora
territorialment amb major precisió les determinacions dels Plans Sectorials vigents.
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En resum, l’objecte del Pla d’ Ordenació Urbanística Municipal de la Pobla de Lillet és
adaptar el planejament general del municipi a les determinacions dels documents que
formen el seu marc conceptual i jurídic
•

•

Lleis i decrets:
-

Llei 3/2012 del 22 de febrer, per la qual s’aprova la modificació del text refós de la
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.

-

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme (TRLUC).

-

Decret 305/2006, de 18 de Juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.

-

El Real Decret 1492/2011 de 24 d’octubre de 2011 pel qual s’aprova el Reglament
de valoracions de la Llei del sòl.

-

La llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre règim del sòl i valoracions que regula els
aspectes bàsics del règim de propietat i de competència exclusiva de
l’administració central (LSV).

-

Els Reglaments de Planejament, Gestió i Disciplina urbanística aprovats,
respectivament, pels Reials decrets 2159/1978, 3288/1978 i 2187/1978, en tot allò
que no hagi quedat desplaçat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, que continuarà sent aplicable
per raó de la clàusula constitucional de supletorietat, sens perjudici de la
legislació bàsica vigent i pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Planejament territorial de rang superior:
-

Pla Territorial General de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març.

-

Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, aprovat definitivament el 16 de
setembre del 2008

•

Cartes de paisatge del Berguedà

•

Planejament sectorial:

1.4

-

Pla d’Infraestructures de transport de Catalunya (2006-2026).

-

Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya (2008-2012).

-

Pla de transport de viatgers de Catalunya (2008-2012).

-

Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya (2008-2012)

ESTRUCTURA I CONTINGUT DE L’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA

D’acord amb la legislació urbanística vigent, el contingut documental d’una Aprovació
inicial ha de ser el suficient per explicar les propostes i solucions alternatives, a la vegada que
ha d’incloure els documents d’informació necessaris que justifiquin les solucions i propostes
adoptades.
Segons l’article 59.2 de la Llei 1/2010 de 3 d’agost modificada per la llei 3/2012 de 22 de
febrer, en el cas que l’escassa complexitat urbanística d’un municipi només exigeixi distingir
entre sòl urbà i sòl no urbanitzable, la documentació mínima dels plans d’ordenació
urbanística municipal ha de consistir en la memòria, els plànols d’informació i ordenació, les
normes urbanístiques bàsiques, alineacions i rasants i l’informe mediambiental.
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Segons el mateix article 59.3, la memòria ha d’integrar:
a) el programa de participació ciutadana
b) la justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament sostenible i de les
directrius per al planejament urbanístic
c) les mesures adoptades per a una mobilitat sostenible en el municipi
d) l’informe de sostenibilitat econòmica
En aquest sentit, i tenint el compte que el present pla d’ordenació és d’escassa complexitat,
tal i com es justifica en l’apartat 3.1.3 d’aquesta memòria, l’aprovació inicial que es presenta
s’estructura en el següent conjunt de documents escrits i gràfics:

DOCUMENTACIÓ ESCRITA:

01 Memòria :
01.1 Memòria de la informació i de la ordenació (memòria justificativa)
01.2 Memòria social
01.3 Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
01.4 Programa de participació ciutadana
02 Normativa
03 Documentació ambiental - Informe de sostenibilitat ambiental
04 Informe sostenibilitat econòmica i avaluació econòmica i financera
05 Document de Síntesi
06 Annexes
06.1 Suspensió de llicències
06.2 Estudi d’inundabilitat
06.3 Pla director de sanejament de la Pobla de Lillet
06.4 Informes rebuts referents a l’Avanç de planejament del POUM de la Pobla de
Lillet
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Impressions

Documentació gràfica:
I._INFORMACIÓ

nº plànols

Escala (A1)

Escala (A3)

33
i1.1 MARC TERRITORIAL. Localització

A3

1

30.000

60.000

i1.2 MARC TERRITORIAL. Xarxa de comunicacions

A3

1

30.000

60.000

i2.1 PENDENTS SUPERIORS 20%. Terme municipal

A1

1

15.000

30.000

i2.2 PENDENTS SUPERIORS 20%. Nucli

A1

1

3.000

6.000

i3,1 ORTOFOTOMAPA. Terme municipal

A1

1

15.000

30.000

i3.2 ORTOFOTOMAPA. Nucli

A1

1

3.000

6.000

i4,1 TOPOGRAFIA. Terme municipal

A1

1

15.000

30.000

i4,2 TOPOGRAFIA. Nucli

A1

1

3.000

6.000

i5a ÀREES DE RISC D'INUNDABILITAT

A1

1

2.000

4.000

i5b ÀREES DE RISC D'INUNDABILITAT

A1

1

2.000

4.000

A3

1

2.000

40.000

i7.1 RÈGIM DEL SÒL. NNSS'88

A1

1

3.000

6.000

i7.2 RÈGIM DEL SÒL. Refós'14

A1

1

3.000

6.000

i7.3 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ. NNSS'88

A1

1

1.500

3.000

i7.4 ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE. NNSS'88

A1

1

15.000

30.000

i7.5a ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ. Refós'14

A1

1

2.000

4.000

i7.5b ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ. Refós'14

A1

1

2.000

4.000

i7.6 ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE. Refós'14

A1

1

15.000

30.000

i8.1 ELEMENTS D'INTERÈS PATRIMONIAL. Terme municipal

A3

1

15.000

30.000

i8.2 ELEMENTS D'INTERÈS PATRIMONIAL. Nucli urbà

A3

1

3.000

6.000

i9a RESERVES DE SÒL PER A EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES

A1

1

2.000

4.000

i9b RESERVES DE SÒL PER A EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES

A1

1

2.000

4.000

i10 SOLARS VACANTS

A1

1

2.000

4.000

i11 ESTRUCTURA DE LA XARXA VIÀRIA

A1

1

20.000

40.000

i12a ALÇADES EDIFICACIONS EXISTENTS

A1

1

2.000

4.000

i12b ALÇADES EDIFICACIONS EXISTENTS

A1

1

2.000

4.000

i13.1 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT. Sòl rústic

A1

1

15.000

30.000

i13.2 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT. Sòl urbà

i6 PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL

A1

1

2.000

4.000

i14.1a XARXA DE SERVEIS. Xarxa elèctrica. Terme municipal

A1

1

15.000

30.000

i14.1b XARXA DE SERVEIS. Xarxa elèctrica . Nucli urbà

A1

1

3.000

6.000

i14.2a XARXA DE SERVEIS. Aigua potable.Terme municipal

A1

1

5.000

1.000

i14.2b XARXA DE SERVEIS. Aigua potable Nucli urbà

A1

1

2.000

4.000

A1

1

2.000

4.000

i14.3 XARXA DE SERVEIS. Gas
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34

o1.1 RÈGIM DEL SÒL. Terme municipal

A1

1

15.000

o1.2 RÈGIM DEL SÒL. Nucli de la Pobla

A1

1

3.000

6.000

o1.3 RÈGIM DEL SÒL. Comparatiu Refós-proposta

A1

1

5.000

10.000

o2.1 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-1

A3

1

1.000

2.000

o2.2 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-2

A3

1

1.000

2.000

o2.3 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-3

A3

1

1.000

2.000

o2.4 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-4

A3

1

1.000

2.000

o2.5 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-5

A3

1

1.000

2.000

o2.6 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-6

A3

1

1.000

2.000

o2.7 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-7

A3

1

1.000

2.000

o2.8 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-8

A3

1

1.000

2.000

o2.9 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-9

A3

1

1.000

2.000

o2.10 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-10

A3

1

1.000

2.000

o2.11 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-A

A3

1

1.000

2.000

o2.12 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-B-C

A3

1

1.000

2.000

o2.13 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-D

A3

1

1.000

2.000

o2.14 SECTORS DE PLANEJAMENT. PAU-E

A3

1

1.000

2.000

o2.15 SECTORS DE PLANEJAMENT. PMU-1

A3

1

1.000

2.000

o2.16 SECTORS DE PLANEJAMENT. PMU-2

A3

1

1.000

2.000

o2.17 SECTORS DE PLANEJAMENT. PMU-3

A3

1

1.000

2.000

o2.18 SECTORS DE PLANEJAMENT. PMU-4

A3

1

1.000

2.000

o2.19 SECTORS DE PLANEJAMENT. PMU-5

A3

1

1.000

2.000

o2.20 SECTORS DE PLANEJAMENT. PMU-6

A3

1

1.000

2.000

o2.21 SECTORS DE PLANEJAMENT. PMU-7

A3

1

1.000

2.000

o2.22 SECTORS DE PLANEJAMENT. PEU-1

A3

1

1.000

2.000

o3.1 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ

A1

1

1.000

2.000

o3.2 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ

A1

1

1.000

2.000

o3.3 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ

A1

1

1.000

2.000

o3.4 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ

A1

1

1.000

2.000

o3.5 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ

A1

1

1.000

2.000

o4 ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE

A1

1

15.000

30.000

o5a RESERVA EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES

A1

1

2.000

4.000

o5b RESERVA EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES

A1

1

2.000

4.000

A1

1

3.000

6.000

o6 SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES
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2.1.

EMMARCAMENT TERRORIAL

2.1.1 LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA
El terme municipal de la Pobla de Lillet forma part de la comarca del Berguedà,
concretament de l’Alt Berguedà. Té una superfície de 51,45 km² d’extensió i llinda amb els
termes municipals de Castellar de n’Hug, Guardiola de Berguedà, Sant Julià de Cerdanyola,
Castell de l’Areny i Sant Jaume de Frontanyà a la comarca del Berguedà; i amb els municipis
de Gombrèn i Les Llosses de la comarca del Ripollès.

Actualment les principals entitats de població d’aquest municipi són La Vila, El Firal, Les
Coromines i La plana; quatre barris separats pels rius Llobregat i Arija.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya.

Per accedir-hi al nucli de la Pobla de Lillet amb transport privat s’utilitzen principalment la C16 per Berga i la C-17 per Ripoll si és des de Barcelona; i per la C-16 i N-260 des de Puigcerdà
i la Seu d’Urgell.

Per accedir amb transport públic es pot arribar amb tren fins a Manresa i continuar el
trajecte amb autobús fins a la Pobla de Lillet. Altra alternativa consisteix en arribar en tren fins
a Campdevànol i continuar el recorregut amb autobús.
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Font: Google maps

2.2.

MEDI FÍSIC I PAISATGE

2.2.1 RELLEU I GEOLOGIA
La Pobla de Lillet es troba al part nordest de la comarca del Berguedà, i més concretament
a la zona de l’Alt Berguedà.

L’Alt Berguedà es caracteritza per incloure part del Prepirineu i el Pirineu Axial, un relleu més
abrupte i un paisatge alpí o subalpí, on comencen els primers contraforts pirinencs, de fort
caràcter muntanyenc, que ha determinat el desenvolupament dels municipis que es
localitzen en aquesta zona, entre ells Castellar del Riu. Les muntanyes de l’Alt Berguedà són
el resultat de la collisió de les plaques tectòniques europea i ibèrica durant el Terciari, que
va formar la serralada pirinenca, i de l’acció posterior dels agents atmosfèrics. Per efecte de
la compressió alpina, són masses rocoses empeses i desplaçades vers el sud. Cap a l’Alt
Berguedà, aquestes masses de roques van donar lloc a alguns dels mantells de corriment
que constitueixen el vessant meridional dels Pirineus: el mantell del Cadí i del Pedraforca. El
mantell inferior del Pedraforca, que inclou les serres del Verd, Turbians, Catllaràs, Ensija i els
Rasos de Peguera el formen majoritàriament calcàries i margues mesozoiques i dipòsits
continentals garumnians, on se situa el límit Cretaci-Terciari; en aquests materials hi ha
intercalats els nivells de carbó d’interès miner i també les restes fòssils de saures.
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Font: Google maps.

El terme municipal de la Pobla de Lillet confronta al nord amb el de Castellar d n’Hug, del
qual el separen els cims de Cerqueda i les carenes de les Comes, les Roques del Bruc, la
Carena dels Carbonells i el Puig de Sant Eloi; a l’oest amb el terme de Guardiola de
Berguedà, i amb Sant julià de Cerdanyola; al sud amb Castell de l’Areny (pla de Catllaràs,
Puig Lluent) i amb el terme de les Llosses del Ripollès (serra de Puig Lluent, de 1.629 m., plans
de Cosp i puig de Faig-i-Branca, de 1.515 m.), i, a l’est amb el terme de Gombrèn, també del
Ripollès, del qual el separen l’Arija i el rec Roquerol, i amb Sant jaume de Frontanyà.

El terme municipal és format, de fet, per dues valls que es comuniquen: la vall de Lillet i la vall
de l’Arija, riu que neix a les Fontetes de Maians (Gombrèn, Ripollès), a ponent de la serra de
Mogrony i que fa de frontera entre el Berguedà i el Ripollès fins que rep, per l’esquerra, el rec
dels Ganxos, per on continua, amb el rec del Roquerol. Aleshores canvia d’orientació i
penetra en el territori de la Pobla de Lillet formant una vall estreta fins a confluir amb el
Llobregat a la vila, on també arriba el torrent del Regatell, fet que dóna al poble el seu
aspecte característic amb els tres ponts damunt cadascun d'aquests cursos d'aigua. La vall
del Llobregat segueix l'orientació est-oest fins al límit del terme amb la part més baixa de la
vall de Brocà; és una vall més ampla, que davalla suaument des dels 843 m d'altitud que té
la vila.
A banda i banda d'aquestes valls el terreny es torna accidentat. A la banda nord, 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
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hi creix, es troba la flor de neu edelweiss. També té algunes fonts d'interès medicinal, com la
de la Magnèsia i la del Sofre.
2.2.2 HIDROGRAFIA
El municipi de La Pobla de Lillet, situat a uns 10 quilòmetres de l’Embassament de la Baells, es
veu travessat per la conca del Llobregat; i en el seu nucli urbà conflueixen el riu Llobregat i el
seu afluent, el riu Arija.

Aquest dos rius, provinents tant del sud com del nord, reben les aigües dels diferents torrents i
barrancs que es formen a partir de les carenes que conformen la Serra de Catllaràs. Del
marge sud, amb torrents amb més longitud que els del marge nord, els principals torrents que
aflueixen les seves aigües als rius Llobregat i Arija són el Regatell, el torrent Junyent i el torrent
de Solls.

El Regatell es forma principalment a partir d’una sèrie de recs que li aflueixen pel seu marge
oest; el Rec de la Font de la Llosa, el Rec de l’Artiga de Capdevila i el Rec del Serrat Pinòs. El
Torrent Junyent es forma a partir de les aigües rebudes del Rec de la Llena i el Rec de Corb,
a més d’un gran nombre de rierols. El Torrent de Solls es forma principalment a partir de les
aigües que rep del Rec de Les Rovires, del Rec de les Muntanyetes i el Rec del Triput.

Pel que fa a les aigües rebudes pel marge nord dels rius Llobregat i Arija, aquestes provenen
d’una sèrie de torrents i recs molt més curts que els del marge sud, els més representatius són
d’est a oest, el Rec de Santa Cecília, el Torrent de Puigcal, el Torrent de la Sala, el Torrent de
Santa Magdalena, el Torrent de Saus, el Torrent de les Comes, el Torrent de Rentadors i el
Torrent de Montverdor.

Font: elaboració pròpia
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2.2.3 CLIMA, VEGETACIÓ I FAUNA
Dos factors expliquen el clima i la vegetació de l’Alt Berguedà: la situació i l’altitud. Dins del
conjunt de les comarques pirinenques, el Berguedà muntanyós es troba relativament a prop
del Mediterrani i cap barrera important no impedeix que arribi la influència dels seus vents
humits, fent de trànsit entre la Catalunya humida (Ripollès) i la Catalunya més seca
(Solsonès).

L’altre factor, l’altitud, condiciona un clima i una vegetació variada dins del mateix sector.
Les parts més altes, en general per sobre de 2.000m, tenen clima d’alta muntanya, amb el
màxim de precipitacions , en forma de neu a l’hivern, i arriben a l’estatge alpí dels prats
naturals. Per sota, fins a 1.600m, apareix el clima submediterrani, caracteritzat per estius força
calorosos, amb paisatge subalpí de pi negre, algun rodal d’avets i extensos pasturatges.
L’estatge montà és el menys fred i menys plujós i es caracteritza pels grans boscos de pi roig i
les fagedes, a les obagues més humides, i les rouredes, als solells.

La Pobla de Lillet té la climatologia i vegetació característica de l’Alt berguedà on els prats
de pastura, naturals o oberts al bosc, s’estenen, sense solució de continuïtat i abunden els
rasos i rasets, prats moderadament inclinats i sovint protegits per vessants abruptes, com els
de Peguera. La fauna, al igual que la vegetació, s’adapta a la diversitat del clima existent,
acollint gran varietat d’espècies. A les terres baixes predominen els animals mediterranis, a
les mitjanes les espècies típiques de l’Europa central i a les zones altes les espècies més
alpines
2.2.4 ESPAIS D’INTERÈS NATURAL
El terme municipal de la Pobla de Lillet es troba en un àmbit prepirinenc, envoltat per boscos
i espais naturals que han estat inclosos en programes de protecció donades les seves
condicions naturals, ecològiques i paisatgístiques. Els espais inclosos dins el programa PEIN
(Pla d’Espais d’Interès Natural) de la Generalitat de Catalunya són els que corresponen a la
Serra de Queralt i a la Serra d’Ensija – Rasos de Peguera.

La Serra de Queralt compta amb una superfície total de 776.49ha (466,7 ha dins el terme
municipal) i la Serra d’Ensija-Rasos de Peguera compta amb una superfície total de 4326.22
ha (158, 4 dins el terme municipal). Dins el territori municipal s’hi classifiquen doncs un total
625,15ha PEIN. Aquests mateixos espais han estat inclosos en el programa Xarxa Natura 2000
de la Unió Europea, com a LIC (Lloc d’Importància Comunitària) i també com a ZEPA (Zones
d’Especial Protecció per a les Aus) la zona dels Rasos de Peguera.
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Font: elaboració pròpia

Ambdós espais d’interès natural estan inclosos dintre del Pla Especial de delimitació
definitiva: Serra del Catllaràs, Serra d’Ensija-els Rasos de Peguera, Serra de Queralt, Serra de
Picancel i els Tres Hereus, aprovat definitivament el 29 de maig de 2000.
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2.2.5 ÀREES DE RISC
Risc sísmic
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: Zones sísmiques per a un sòl mitjà i vulnerablitat sísmica/danys als edificis
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya.

Risc incendis forestals
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.
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Risc 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).

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.

Àrees d’inundació de l’Arija i el Llobregat
Font Inuncat

26

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
Ajuntament de La Pobla de Lillet

2.2.6 ALTRES ÀMBITS I ELEMENTS NATURALS A PRESERVAR
A la Pobla de Lillet trobem elements a l’entorn natural que han de ser preservats i potenciats
per la seva importància a nivell territorial i/o municipal com és el cas dels identificats al
Mapa de Patrimoni Cultural de la Pobla de Lillet com a Patrimoni Cultural:
Patrimoni immoble (Zona natural)
Denominació

Tipologia

Núm. Fitxa del Mapa de Patrimoni Cultural

Bosc de Ca l’Artigas (Pins de Ca
l’Artigas)

Zona d’interès

149

Bosc de Ventaiola

Zona d’interès

134

Font del Bisbe

Zona d’interès

135

Gorg de la Lleona

Zona d’interès

136

Serra del Catllaràs

Zona d’interès

132

Flor de Neu

Especímen botànic

133
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ASSENTAMENTS I PATRIMONI HISTÒRIC

2.3.1 ORIGEN HISTÒRIC
El primer cop que apareix esmentat el topònim
de”Lillet”(Camp de Lliris) és l'any 833, en el document de
la consagració de l'església del castell, Santa Maria de
Lillet, pel bisbe d'Urgell Sisebut II. L'any 921 consta que el
terme pertanyia al comtat de Cerdanya, i hi ha diversos
documents que demostren que Emma de Barcelona, filla
de Guifre el Pelós, hi tenia extenses possessions que
governava des del monestir de Sant Joan (més tard dit
de les Abadesses). Un document de l'any 983 ens informa
de l'existència de dos topònims Lillet: un dit així i l'altre
anomenat Lillet Superior.

Se sap que al segle XI ja vivia a l'església del castell una comunitat de canonges procedent
d'Aquisgrà, més tard substituïda per una comunitat augustiniana. A l'inici del segle XII resideix
en el castell de Lillet una família feudatària dels Mataplana en la qual predomina el nom de
Ponç i que acabarà cognomenant-se Lillet. El 1154 n'és senyor l'anomenat Pere de Lillet, mort
el 1174 i succeït pel seu germà Ponç de Lillet. La família s'extingí al segle següent i fou
succeïda per altres nobles, com els Sant Agustí i els Vila o Savila, fins que a mitjan segle XIII
Lillet passà sota el control directe dels Mataplana, que hi residiren d'ençà d'aquest segle.
L’evolució de la població de la Pobla de Lillet es remunta a final del segle XIII, quan fou
inclosa en els plans de repoblament de Ramon d'Urtx i del seu fill Hug de Mataplana per a
repoblar aquella zona dels dominis dels Mataplana i reforçar-ne les defenses. Poc després es
produïren les terribles crisis demogràfiques del segle XIV, que culminaren amb la Pesta Negra
a l’any 1348. Per tal de combatre el despoblament, Roger de Pallars confirmà el 1345 les
franqueses concedides el 1297 i uns anys més tard, el 1349, tornaren a ésser confirmades per
Artau de Pallars. Probablement això explica que, malgrat les mortaldats de mitjan segle, en
el fogatjament del 1370 figurin un total de 54 focs per a aquesta població.
Posteriorment els conflictes, les pestes i altres incidents del segle XV impediren que la
població augmentés gaire i el 1553 només havia arribat a 60 focs. Al segle XVI sofrí noves
epidèmies, que també es produïren al segle següent, agreujades per la guerra dels
Segadors. Amb tot, la població anà augmentant i a l'inici del segle XVIII arribava als 644
habitants. L'impuls de la indústria tèxtil féu pujar el nombre d'habitants a 1326 l'any 1787.
Aquest increment es mantingué, amb una mica menys d'empenta, durant els primers
decennis del segle XIX (2 146 h el 1857), però a la segona meitat del mateix segle hi hagué
una disminució molt pronunciada (fins a 1 340 el 1900), en part deguda també a les guerres
carlines.
La introducció de la indústria cotonera reanimà la vitalitat, cosa a la qual també contribuí
l'existència de la fàbrica de ciment Asland del Clot del Moro (del terme de Castellar de
n'Hug), que es nodria bàsicament de mà d'obra procedent de la Pobla de Lillet.
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La Companyia de Asfaltos y Portland Asland va construir l’actual ferrocarril pel transport de
ciment de la fàbrica del Clot del Moro i va ser el més petit dels ferrocarrils d'ús públic que
tingué l'Estat espanyol ja que la seva amplada de via tenia 60 centímetres. Aquest va deixar
de funcionar l’any 1963

Entre finals dels anys 80 i 90 es produïa la crisi del tèxtil, de la qual la Pobla no se’n va pas
escapar. La fàbrica de ciment Asland va tancar i des de llavors La Pobla es troba en un
procés de decreixement poblacional.
L’any 2005 es va inaugurar el ferrocarril turístic de l’Alt Llobregat, que circula des de l’estació
de l’antic “empalme” fins a la fàbrica de ciment del Clot del Moro, fent parada a dins la
població i als jardins Artigas. Aquests darrers junt amb el ferrocarril s’han convertit en dos pols
turístics que a data d’avui porten una important afluència de visitants a la Pobla de Lillet.
2.3.2 ASSENTAMENTS ACTUALS
Actualment, la Pobla de Lillet és un municipi que compta només amb 1.155 habitants (dada
d’Idescat de l’any 2015), el que implica una densitat de població molt baixa. El municipi està
format per quatre barris separats pels rius Llobregat i l’Arija, i és en aquests on es concentra
gairebé la totalitat de la població: La Vila, El Firal, Les Coromines i La Plana.
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La Vila i la Plana són els més antics i segurament, es deu correspondre la seva edificació
amb la del Pont Vell, molt probablement construït a finals del segle XIII o a principis del XIV.
Amb tot, es quasi segur que anteriorment ja hi devia haver en aquest indret petits
assentaments. Cal assenyalar que dins aquesta àrea de casc antic també es troba el barri
del Regatell, ubicat a l’altra banda del riu i comunicat amb aquest pels dos ponts de
vianants (entre ells l’antic pont de pedra) i el pont que permet l’únic accés dels vehicles, al
peu del qual s’emplaça l’Ajuntament.

La xarxa de carrers d’aquests barris és irregular, amb força pendents i poc accessibles per
vehicles rodats. L’estructura conforma un entramat dens i compacte format per cases entre
mitgeres alineades a vial de alçades entre PB+3 i PB+4. Gran part d’aquestes edificacions
són de pedra vista o arrebossada posteriorment. La composició de façanes està formada
per un ritme de buits i plens formats per finestres i balcons de forja, sobretot en la part més
antiga, que va desconfigurant-se assolint més diversitat de cromatismes, materials i elements
constructius a mesura que s’han anat rehabilitant les cases.
Al nucli neurològic es troba l’església parroquial de Santa Maria de la Pobla de Lillet, edifici
barroc del S.XVIII i una plaça molt tancada amb porxos.
Cal destacar que, al llarg de tots aquests anys, s’han anat rehabilitant moltes cases del
centre per esdevenir segones residències. Tot i així, encara en resten algunes que,
actualment estan buides.
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El barri de Les Coromines està format per un interessant traçat de carrers perpendiculars
entre sí i molt estrets (4m màxim) amb edificacions no gaire grans i més aviat estretes. El barri
fou dissenyat al segle XVIII com a resposta a l’expansió del nucli urbà amb la necessitat de
donar habitatge als jornalers probablement de la masia de cal Barnola.
La tipologia de les edificacions és alineada a vial majoritàriament unifamiliar, havent doncs
cases de més petita dimensió en comparació a les de casc antic, que es corresponen a les
cases de cos antigues. Cal destacar dins aquest barri, les cases Asland, també de factura
modesta, van ser edificades als anys seixanta del segle XX per a proporcionar habitatge als
treballadors de la cimentera. Aquest conjunt es podria qualificar com a cases barates
malgrat l’època en que van ser edificats i una millor qualitat constructiva respecte les cases
barates dels anys 20.

Cal assenyalar que, el barri de les Coromines és el barri amb situació més precària respecte
la resta del nucli, degut a les seves limitacions respecte l’accessibilitat, als carrers que resten
per urbanitzar i per assolir els sistema de serveis bàsics (sanejament, enllumenat...) i a les
cases que resten per rehabilitar. Tots aquests aspectes han significat un buidat i envelliment
del barri, la desaparició del comerç de proximitat i un deteriorament en l’edificació, que fan
necessària una intervenció integral i urgent donat que es corre el risc que s’acabi convertint
bé en un barri marginal o alternativament, que esdevingui una àrea urbana morta. És en
aquest sentit que, actualment l’ajuntament de la Pobla de Lillet està redactant la
reformulació del Pla de Barris engegat l’any 2008, per tal de prioritzar les actuacions més
necessàries i urgents en aquest barri.
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El barri del Firal en canvi, és de construcció recent, i cal destacar que actualment s’han
construït en aquest barri un seguit d’edificacions unifamiliars, totes elles habitades per
famílies del mateix municipi.
L’estructura dels carrers és més amplia i amb possibilitat d’aparcament i la tipologia
predominant en aquest barri és la de cases en filera de PB+2 i PB+3. Cal assenyalar que, en
aquest barri encara resten alguns solars per construir.

Per altra banda, al pla de la carretera, al llarg del riu, hi ha la nova casa de la vila, construïda
en una plataforma damunt del Llobregat, i una petita plaça empedrada que ocupa l'espai
comprès entre el Pont Vell i l'edifici de l'ajuntament, construïda el 1991. Aquest espai recorda
força l'estil arquitectònic de Gaudí, amb baranes de pedra incrustada sobre el llit del
Llobregat. Entre els monuments públics de la vila hi ha el dedicat a Eusebi Güell i Bacigalupi,
comte de Güell, que va promoure molt la comarca.
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Les antigues fàbriques i els jardins Artigas
Al peu del Llobregat i en direcció a Castellar de n'Hug hi ha les antigues fàbriques de Cal
Pujol i Ca l'Artigas Aquesta darrera és interessant per l'existència de la torre del propietari i
dels jardins, coneguts també amb el nom de parc de la Magnèsia, a mig camí del traçat
que segueix el carrilet turístic que arriba al Clot del Moro.
Aquest parc, que aprofita un engorjat rocós format per les aigües del Llobregat, va ser
transformat totalment pels modernistes. Hom opina que Antoni Gaudí va rebre l'encàrrec de
fer aquest jardí l'any 1905 quan va pujar al Coll del Moro amb Eusebi Güell i s'allotjaren a la
torre del fabricant Artigas En aquest trajecte cal esmentar l'interessant pont de ferro que fou
construït l'any 1904 per La Maquinista Terrestre i Marítima, situat a uns 100 m de la darrera
casa de la població i l'únic testimoni conservat de l'enginyeria del fer ro aplicada a la millora
de les comunicacions. El parc s'ha restaurat i forma part del projecte de condicionament del
Clot del Moro portat a terme pel Centre d'Estudis dels Ferrocarrils Industrials i Secundaris
(CEFIS), que entre altres iniciatives inaugurà, el 2005, un carrilet turístic que uneix la Pobla de
Lillet amb l'esmentada fàbrica de ciment, actual Museu del Ciment Asland.

Santa Maria de Lillet
L'antiga església parroquial de Santa Maria de Lillet va ser consagrada l'any 833 i el 1086 ja
aplegava una petita comunitat de clergues i laics constituïts canònica augustiniana.
Aquesta antiga església, construïda al segle IX, fou substituïda al segle XII per un nou edifici,
d'estil romànic i planta de creu llatina, d'una sola nau amb un transsepte en el qual hi havia
tres absis.
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Aquesta església fou la parròquia de Lillet fins al segle XIX, en què la titularitat passà a Santa
Maria de la Pobla de Lillet. En cessar el culte, la majestat romànica que hi havia fou
traslladada a la nova església parroquial. És una gran talla de fusta policromada, gairebé de
mida natural que data del segle XI.

Sant Miquel de Lillet
L'església de Sant Miquel de Lillet, data del S.XII i és situada a 1 km de la carretera, prop de
Santa Maria de Lillet, entre la Pobla i Gombrèn i a mà esquerra de l'Arija i del torrent del
Junyent. És una construcció de planta circular, amb un absis semicircular adossat a l'edifici.
L'edifici és cobert per una cúpula semiesfèrica i l'absis, amb un quart d'esfera. La porta
d'entrada, al SW, és coronada amb un magnífic arc adovellat de mig punt.

Santa Maria de Falgars
A la banda oest del terme, a l'esquerra de la carretera que de la Pobla porta a Guardiola de
Berguedà, hi ha una carretera que duu a l'església de Santa Maria de Falgars, actualment
dependent de la parròquia de Santa Maria de Lillet. El lloc és esmentat ja el 984. L'església
primitiva fou substituïda per un edifici romànic, construït pels volts del 1120 i que subsisteix en
part en l'actual edifici, que fou refet al segle XVII.
La Mare de Déu de Falgars és una imatge gòtica d'alabastre que representa la Mare de Déu
de la Llet. És del final del segle XIV o el començament del XV i es conserva a la Pobla de Lillet
però retorna a Falgars cada any per la festa de la Quinquagèsima, el 15 d'agost.
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Santa Cecilia de Riutort
Més endavant i prop del límit amb el terme de Guardiola, hi ha l'església de Santa Cecília de
Riutort. Edificada sobre un turonet, és una església romànica construïda probablement cap a
la fi del segle XI. Consta d'una nau, amb una volta de canó adovellada, de pedres molt
petites. L'absis ha desaparegut. Al mur de migjorn hom construí uns robustos contraforts per
evitar que caigués. El mateix mur inclou la porta d'entrada, coberta amb un arc de mig punt
format per enormes dovelles regulars. A l'interior hi ha una petita cripta coberta amb volta
de canó on devien venerar-se unes relíquies.

El castell de Lillet
L'antic castell de Lillet era situat damunt un gran penyal, prop del torrent del Junyent,
dominant la vall de Lillet, a l'esquerra de l'Arija. Probablement fou abandonat al final del
segle XIII, quan el centre polític i econòmic es traslladà al nucli urbà de la Pobla. Se'n
conserven poques restes, només una paret i una finestra. En el lloc més elevat hi ha una gran
creu de ferro installada al segle XIX.
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El terme municipal també té moltes masies d'origen medieval, entre les quals cal esmentar el
Buc, Vallfogona, Montverdor, Arderiu, el Tinard, els Carbonells, etc., masies adaptades al
terreny i a la tradicional economia agrícola i ramadera de muntanya que reprodueixen les
diferents estructures clàssiques.
2.3.3 PATRIMONI HISTÒRIC
La Vall de Lillet ha constituït una important via natural de comunicació de la plana vers les
altes muntanyes del Pirineu i de pas cap a la veïna Cerdanya. Aquesta característica,
determinada per l’existència de les valls del Llobregat i de l’Arija, ha estat clau en la
implantació de població en el territori. Tot i que tenim una manca de notícies respecte als
períodes anteriors a l’època medieval, les particularitats de l’entorn geogràfic junt amb el fet
indicat anteriorment, de ser una important via de comunicació, fa pensar que ens trobem
davant d’un lloc de pas que a més degué generar establiments o assentaments de població
ja sigui de mode temporal o estacional, fins a estacions d’hàbitat fixes. Recolza aquesta idea
les troballes de material del període neolític, com són destrals de pedra, i algun fragment de
ceràmica. Referent al període ibèric informacions orals indiquen que s’han localitzat diversos
fragments de ceràmica d’aquesta cronologia, i en una zona amb unes característiques
bastant prototípiques per a l’existència d’un poblat.

El juny del 2010 l’ajuntament de la Pobla de Lillet va encarregar a la Diputació de Barcelona
la redacció del Mapa de Patrimoni Cultural de la Pobla de Lillet.
La realització dels Mapes del Patrimoni Local té per objecte la recollida exhaustiva de dades
sobre el patrimoni cultural i natural d'un municipi concret i la seva valoració, permetent així
l'establiment de mesures per a la seva protecció i conservació, així com la planificació de la
seva rendibilització social.
Amb aquests Mapes del Patrimoni Local, l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona tracta de facilitar a les corporacions municipals una eina de coneixement de la
globalitat del patrimoni que es troba en el seu terme municipal, per tal de facilitar:
-

la conservació de la informació i el seu accés públic
la gestió i conservació del conjunt del patrimoni local
la seva difusió als ciutadans
l'establiment de diferents modalitats de rutes didàctiques i turístiques
la presa de decisions en el planejament urbanístic
la planificació de la senyalització

Els Mapes del patrimoni local han de comprendre la detecció exhaustiva, descripció i
valoració dels següents grups d'elements patrimonials:
-

Patrimoni immoble: edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics,
jaciments arqueològics i obra civil.
Patrimoni moble: elements urbans, objectes i colleccions.
Patrimoni documental: fons d’imatges, fons documentals i fons bibliogràfics.
Patrimoni immaterial: manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició oral,
música, dansa i costumari.
Patrimoni natural: zones d’interès natural i espècimens botànics singulars.
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Els Mapes inclouen, entre d’altres:
-

tots els Béns Culturals incoats o declarats d’Interès Nacional i d’interès Local (BCIN i
BCIL)
els espais naturals protegits per qualsevol nivell de l’administració (local, provincial,
autonòmica, estatal o europea)
tots els jaciments arqueològics inclosos per la Generalitat a l’Inventari del Patrimoni
Arqueològic de Catalunya
els elements i edificis catalogats pel Centre d’Informació i d’Investigació del
Patrimoni Artístic Català del Servei del Patrimoni Arquitectònic.

Relació d’elements protegits

Elements protegits per normativa general :
Hi ha tres elements protegits per la categoria Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN):

-

Castell de Lillet (fitxa núm. 1)
Restes del recinte emmurallat (fitxa núm. 2)
Monestir de Santa Maria de Lillet (fitxa núm. 64)

Elements protegits per normativa local:
Consten un total de 9 elements protegits en la categoria de BCIL. Pel que fa a aquesta
categoria s’ha de tenir present que ho són tots aquells elements inclosos dins d’un catàleg
municipal redactat abans de la Llei 9/1993, de Patrimoni Cultural Català; em aquest sentit les
NNSS de La Pobla de Lillet són de l’any 1988, així doncs el conjunt d’elements inclosos en el
seu catàleg són BCIL. Hi consten un total de 8 elements, dels quals a posteriori un va ser
declarat BCIN, el Monestir de Santa Maria de Lillet; així als 7 elements inclosos en el catàleg i
que desglossarem a continuació, s’hi afegeixen dos elements més declarats BCIL en dates
posteriors a l’elaboració del catàleg, són els dos últims registres del llistat següent:

-

Sant Miquel de Lillet (fitxa núm. 3)
Santa Cecília de Riutort (fitxa núm. 6)
Santuari de Falgars (fitxa núm. 65)
Pont Vell/Pont Gran (fitxa núm. 73)
Pont de la Petita (fitxa núm. 74)
Pont Nou de la carretera de Ribes (fitxa núm. 79)
Santa Maria de la Pobla de Lillet (fitxa núm. 4)
Xalet del Catllaràs (fitxa núm. 9)
Els Jardins Artigas o Font de La Magnésia (fitxa núm. 131)

El document del Mapa de Patrimoni Local proposa ampliar la declaració d’elements BCIL,
als següents elements :
-

-El pont de Riutort o de l’Espelt
-El pou de gel
-Sínia del camp del Mateuet
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Elements referits en les Normes Subsidiàries de la Pobla
També en les NNSS trobem l’Annex II que es refereix als “edificis, obres i espais verds a
conservar”, especificant que “la inclusió en aquesta llista s’ha d’entendre com a
conservació de l’edifici o obra i de la parcella que li és adscrita”, en alguns dels casos es
donen especificacions concretes o matisos de l’element a conservar. En aquest llistat hi
consten 19 elements, dels quals dos no s’han pogut fitxar, és Cal Casòliva, edifici que, seguint
els procediments corresponents de modificació de les normes es va treure del llistat per tal
de poder-lo enderrocar i en el seu lloc s’hi va bastir un edifici de nova construcció, i l’altre és
el cementiri, element que no es fitxa. La resta de 17 elements són els següents:

-

Casal Catòlic, Teatre (fitxa núm. 10)
Cal Xaró (fitxa núm. 11)
Cal Puigros (fitxa núm. 12)
Cal Martinet (fitxa núm. 13)
Cal Barnola (fitxa núm. 14)
Molí de l’Arija o Molí del Clot (fitxa núm. 15)
Pallisa del Parc de les Ànimes(avui Parc Xesco Boix) (fitxa núm. 16)
Cal Massana/Caserna Antiga (fitxa núm. 17)
Llar del Pensionista (Economat Asland) (fitxa núm. 18)
Passarella del cinema/de Cal Massana (fitxa núm. 78)
Els canals de rec i industrials (fitxa núm. 80)
Els Jardins Artigas (Jardins, parc i font de la Magnesia) (fitxa núm. 131)
Parc de l’Artigas (corresponent al Bosc o pins de Ca l’Artigas, fitxa núm. 149)
Font i camí de l’Amistat (fitxa núm. 67)
Les fonts del casc urbà (Font Grossa, Font Xica, Font de Sant Isidre, Font de Sant Roc,
dins del nucli (fitxes núm. 101, 100, 99, 98 respectivament).
Centre Cívic-Cultural/Antic Hospital (fitxa núm. 19)
Local parroquial (Antiga Rectoria)/El Castell(fitxa núm. 20)

El document del Mapa de Patrimoni Local proposa afegir com a elements a conservar,
establint les mesures específiques per cadascún dels casos, els següents:
-

Estació de Riutort-Gavarrós
Masia el Bruc
Masia Vallfogona
Masia l’Espelt
El Plantiu
Puig-Castellar
Falgars/Casa de Baix
Vilardell
Masia del Monestir
Masia del Castell
El Junyent
Arderiu
Ardericó
Comes
Carbonells
Sarga
El Puig
Montverdor
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-

La teuleria de Montverdor
Montclús de Dalt
Montclús de Baix
Cellers

En aquest cas, estan incloses totes aquelles masies a conservar elements interessants, a
l’espera de l’aprovació definitiva del Catàleg de masies, aprovat provisionalmente pel Ple
municipal en data 8 de juliol de 2014 i actualment pendent que urbanisme emeti l’informe
favorable per a la seva aprovació definitiva.
Les masies catalogades són :

ELEMENT CATALOGAT
núm,
c1

Nom
L'espelt

Indret

Ref. Cadastral

16

Camp de Dalt de l’Espelt

08165A001002400000GX
08165A001002360000GD

clau

c2

Molí de l'Espelt

16

Càmping de l’Espelt

c3

Estació de Riutort

16

Carretera B-402. Km 4,5

08165A008000740000GX
08165A001002350000GR

c4

La Sala

14

Ctra. de Guardiola

c5

La Casanova

14

Entre Serrat dels Bous i

08165A008000810000GS

c6

Els Cortals

14

Entre Serrat dels Bous i

08165A008000860000GA

c7

El Plantiu

14

Ctra. Guardiola a la Pobla

08165A001002350000GR

Saus

16

Al sud-est de El Boixegar

08165A001002350000GR
08165A001002350000GR
08165A001000510000GJ

c8
c9

Puig-castellar

16

municipi, a pocs km de El

c10

Eits

14

del barri de La Plana

08165A001001890000GY

c11

Cal Pau Solana

14

Ctra. Guardiola a la Pobla

c12

Ventaiola

13

Bosc de la Ventallola

08165A007000600000GM

c13

El Tinar

14

Pla del Tinar

08165A008000220000GA

c14

Vilardell

16

de la Ferradaura del

08165A008000590000GP

Les Coromines

08165A006000100000GG

c15

El Prat

14

c16

Cal Sargantana

13

Ca l’Artigas

08165A001002570000GP

c17

Les Comes de Baix

14

Pobla a Ribes

08165A002000810000GF
08165A002000810000GF
08165A002000840000GK

c18

Les Comes de Dalt

14

Pobla a Ribes

c19

El Bruc

14

Campdevànol

c20

Els Carbonells

14

Ctra La Pobla a Ribes

08165A002000850000GR

c21

Sarga

16

Ctra de La Pobla a Ribes

08165A002000830000GO

c22

Masia del monestir

16

Santa Maria de Lillet

08165A003000880000GM

restes del Castell de Lillet

08165A006000630000GS

c23

Masia del castell de la Vila 16

c24

Masia de la serra Pigota

16

Serra Pigota

08165A006000940000GE

c25

El Puig

14

Coll del Puig

08165A003000730000GU

c26

La Muga

13

la Muga

08165A002000890000GJ
08165A003000820000GG
08165A003000840000GP

c27

Montverdor

14

Collet Roig

c28

La teuleria de Montverdor

14

carretera de Sant Jaume
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c29

Molí de Montverdor

14

carretera de Sant Jaume

08165A003000840000GP

c30

El Guixer

16

Solell del Guixer

08165A004000040000GR

c31

Les Úncies

16

Les Úncies

08165A005000060000GF
08165A004000090000GE

c32

El Boix

16

El Quintà del Boix

c33

Les Rovires

16

Baga de les Rovires

08165A004000090000GE
08165A008000640000GT

c34

Mare de Déu de Falgars

14

c35

Casa de baix de Falgars

14

Ctra. Satuari de Falgars.
Collada de Falgars

08165A007000380000GZ

08165A008000640000GT

c36

Vallfogona

16

Canals de Vallfogona

c37

Xalet del Catllaràs

13

El Catallaràs

01865A007000330000GX

c38

Arderiu

16

El Catllaràs

08165A006000870000GD
08165A006000650000GU

c39

El Junyent

16

Forcada

c40

Ardericó

16

Serra del Catllaràs

08165A006000830000GM

c41

La teuleria de Montclús

16

Collada de Montclús

08165A0060000760000GP

c42

Montclús de Dalt

16

Quintà de Montclús

08165A006000740000GG
08165A005000230000GZ

c43

Montclús de baix

16

Quintà de Montclús

c44

Cellers

16

Baga de Cellers

08165A005000250000GM

c45

La Qüestió

16

Quintà de la Qüestió

08165A006000800000GL

Altres elements protegits

(PEIN).
-

lipsanoteca de Santa Maria de Lillet (fitxa núm. 105)
Arxiu Municipal de la Pobla de Lillet (fitxa núm. 113).
Els camins ramaders
La Serra del Catllaràs (fitxa núm. 132), protegit en el Pla d’Espais d’Interès Natural
La Flor de neu (fitxa núm. 133)

A continuació es relacionen tots eles elements descrits en les fitxes del Mapa de Patrimoni
Cultural de la Pobla de Lillet, classificats segons edificis, conjunt arquitectònic, element
arquitectònic,jaciment, obra civil i element urbà.

Patrimoni immoble (Edificis)
Denominació

Núm. Fitxa del Mapa de
Patrimoni Cultural

Denominació

Núm. Fitxa del Mapa de
Patrimoni Cultural

Arderico

42

La Pallola

57

Arderiu

41

La Qüestió

56

Ca l’Artigas

5

La Sala

25

Cal Barnola

14

La Teuleria de Montclús

60

Cal Costa

22

La Teuleria de Montverdor

50

Cal Font

62

Les Muntanyetes

55

Cal Martinet

13

Les Rovires

54

Cal Massana/Caserna
Antiga

17

Les Uncies

51

Cal Puigros

12

L’Espelt

23

Cal Pujol

21

Llar
del
Pensionista
(Economat Asland)

18

Cal Sargantana

43

Local Parroquial (Antiga
Factoria)/El Castell

20

40
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Cal Xaró

11

Masia del Castell de la Vila

38

Carbonells

45

Masia del Monestir

37

Casal Catòlic, Teatre

10

Molí de l’Arija o Molí del
Clot

15

Cellers

61

Molí de l’Espelt

24

Centre
CívicCultural/Antic Hospital

19

Montclús de Baix

59

Comes

44

Montclús de Dalt

58

El Bruc

7

Montverodor

49

El Guixer

52

El Boix

53

El Junyent

40

Pallissa del Parc de les
Ànimes

16

El Plantiu

26

Puig-Castellar

28

El Prat

36

Sant Miquel de Lillet

3

El Puig

47

Santa Cecília de Riutort

6

El Tinar

33

Santa Maria de la Pobla de
Lillet

4

Els Cortals

30

Sarga

46

63

Saus

27

Fàbrica de Xocolata
Fàbregas

139

Serrapigota

39

Falgars/Casa de Baix

32

Vallfogona

8

Forns de Riutort

155

Ventaiola

35

Estació
de
Gavarrós

Riutort-

Ietis

29

Vilardell

34

La Casanova

31

Xalet de Catllaràs

9

La Muga

48

Patrimoni immoble (Conjunt arquitectònic)
Núm. Fitxa del Mapa de
Patrimoni Cultural

Denominació
Barri de les Coromines

66

Restes
del
enmurallat

Monestir
de
Maria de Lillet

64

Santuari de Falgars

Santa

Núm. Fitxa del Mapa de
Patrimoni Cultural

Denominació
recinte

2
65

Patrimoni immoble (Element arquitectònic)
Núm. Fitxa del Mapa de
Patrimoni Cultural

Denominació

Denominació

Núm. Fitxa del Mapa de
Patrimoni Cultural

Capella de la Mare de
Déu dels Dolors

69

Llinda

147

Capella
Antoni

8

Llinda de Porta

146

Creu del Castell

156

Rellotge de sol de Falgars

137

Font de l’Amistat

67

Trumfera d’Ardericó

154

Font del Marge

150

de

Sant
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Patrimoni immoble (Jaciments)
Núm. Fitxa del Mapa de
Patrimoni Cultural

Denominació

Núm. Fitxa del Mapa de
Patrimoni Cultural

Denominació

Castell de Lillet

1

Jaciment Paleontològic de
Falgars

72

Església del Roser

143

Montverdor Vell

1536

Forn de la Pobla de
Lillet

71

Vallfogona de Falgars

70

Patrimoni immoble (Obra Civil)
Núm. Fitxa del Mapa de
Patrimoni Cultural

Denominació

Núm. Fitxa del Mapa de
Patrimoni Cultural

Denominació

Camí de Falgars

81

Mina i Pou d’Arderiu

89

Camins Ramaders

144

Mina vora el Xalet

88

rec

80

Mina vora la Fàbrica del
Barral

82

de

106

Mines del Bac del Calet o
Font Freda

90

131

Passarella del Cinema o
del Cal Massana

78

Els canals
industrials

de

Ferrocarril Turístic
l’Alt Llobregat
Jardins Artigas
Mina “Concepción”

94

Pont de Ferro

76

87

Pont del la Petita

74

Mina del “Cisquetó”

93

Pont de l’Ajuntament/Pont
del Magret

75

Mina del “Moreno”

91

Pont de l’Espelt/Pont de
Riutort

77

Mina del Castell de la
Vila

83

Pont
nou
carretera/Pont
Manyà

79

Mina del Montraveta

84

Pont Vell/Pont Gran

73

Mina del “Cable”
restes del telefèric

i

de
del

la
Cal

Mina del Rotllan

95

Pou de gel

96

Mina del Serat Pinós o
de
l’Artiga
de
Capdevila

85

Pou del “Moreno”

92

Mina del Teixó

86

Sínia del camp Mateuet

151

Patrimoni immoble (Elements urbans)
Denominació

Núm. Fitxa del Mapa de
Patrimoni Cultural

Denominació

Núm. Fitxa del Mapa de
Patrimoni Cultural

Font de Sant Isidre

99

Font Xica

100

Font de Sant Roc/Font
de les Coromines

98

Monument a Eusebi Güell i
Bacigalupi

97

Font Grossa

101

Mural del 700 Aniversari de
la carta de poblament

102
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Mapa de Patrimoni Cultural

Font: Diputació de Barcelona
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2.4 CONTEXT SÒCIO-ECONÒMIC: ECONOMIA, HABITATGE I POBLACIÓ
2.4.1 ANÀLISI DEMOGRÀFICA
Prèviament a l’elaboració de l’estudi demogràfic, s’ha de tenir en compte que els municipis
amb poca població, com La Pobla de Lillet, representen una dificultat important en l’anàlisi
demogràfic: es poden experimentar fluctuacions importants de diferents fenòmens
demogràfics degut a la petita dimensió de la mostra, dificultant l’anàlisi de tendències
demogràfiques.
Població i evolució
El poblament és un concepte demogràfic que estudia la distribució de la població en el
territori. En aquest context, la població del municipi de La Pobla de Lillet es distribueix en 1
entitats poblacionals, configurada pel nucli urbà de La Pobla de Lillet i els diferents
habitatges disseminats.
L’evolució de la població estudia l’augment o disminució del nombre d’habitants d’un
municipi en termes absoluts, sense tenir en compte l’origen dels creixements o pèrdues de
població. En aquest context, el municipi de La Pobla de Lillet ha experimentat una evolució
de la població negativa amb un descens continuat de la població, en termes generals, des
de l’any 1998, amb petits repunts en el període 2002-2008 i a partir de l’any 2009 fins l’any
2014 un descens continuo en el nombre d’habitants
En termes generals, en el període d’estudi, s’ha disminuït la població un 24% passant de 1.527
a 1.155 habitants.
Per tant, l’evolució de la població en els últims 10 anys s’ha caracteritzat per experimentar
una disminució continua de la població

Evolució de la Població en el període 1998-20014. La Pobla de Lillet
Font: Idescat

Si es va més endarrere en el temps, es pot veure que aquesta disminució de la població
s’allarga en el temps. La Pobla de Lillet arriba al seu màxim poblacional l’any 1983, amb una
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població de 2.021 persones, significant una disminució de la població, respecte als habitants
de l’any 2014 del 42%.

Aquest fet pot estar relacionat amb el tancament l’any 1975 de les fàbriques a l’entorn del
riu Llobregat, malgrat que el declivi poblacional va tardar uns anys a fer-se efectiu.

L’estudi de l’evolució de la població a nivell comarcal, i la seva comparació amb les
tendències municipals de La Pobla de Lillet, permeten realitzar un anàlisis regional de les
dinàmiques poblacionals. L’evolució de la població de la comarca del Berguedà es
caracteritza per desenvolupar un constant creixement de la població des de l’any 2000 fins
l’any 2.009, passant de 38.051 a 41.744 habitants, per tant, la població va augmentar un 8.85
% a un ritme anual del 0.88 %. No obstant això, del 2009 al 2014 hi ha hagut un descens en la
població comarcal, el que significa l’4,1%.
Any
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Berguedà
38.252
38.109
38.051
38.087
38.593
38.955
39.224
39.746
40.064
40.479
41.488
41.744
41.683
41.540
41.202
40.555
40.039

La Pobla de
Lillet
1.527
1.488
1.455
1.393
1.320
1.359
1.357
1.348
1.327
1.322
1.338
1.312
1.303
1.295
1.249
1.192
1.155

Padró municipal d'habitants. Berguedà i La Pobla de Lillet. 1998-2014
Font: Idescat

A grans trets Les dinàmiques d’evolució de la població del municipi de La Pobla de Lillet, els
darrers 16 anys,no responen a les dinàmiques que ha experimentat les de la comarca del
Berguedà ja que la desacceleració de la població comença molt abans en La Pobla de
Lillet que en el conjunt de la comarca.

Estructura d’edat de la població.

L’estudi de la distribució de la població per grans grups d’edat i de la seva estructura
poblacional, mostrada per les piràmides poblacionals, tant a nivell municipal com comarcal
i català, permet avaluar la realitat poblacional, així com diagnosticar la seva situació vers els
seu territori més proper.
Cada territori posseeix una forma característica de piràmide poblacional en funció de les
edats i el sexe dels seus habitants. Depenent de la morfologia de la piràmide aquesta pot
proporcionar una visió general del grau de joventut, maduresa i vellesa de la població.
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Per elaborar una correcte anàlisi de les piràmides poblacionals en basarem en una sèrie
d’indicadors demogràfics com l’Índex de Friz i l’Índex de Sundbarg entre altres.

L’Índex de Sundbarg (IS) compara els grups d’edats de 0 a 15 anys i més de 50 amb el grup
de 15 a 49 anys, indicant si una Piràmide és Progressiva, Estacionaria o Regressiva. Pel que fa
a la piràmide de població de La pobla de Lillet, el seu IS ens indica que és una piràmide
Regressiva on la base de la piràmide és més petita que els esglaons superiors. Aquest fet es
deu a una taxa de natalitat i mortalitat dèbil que restringeix la població jove i augmenta
paulatinament les persones adultes.

L’Índex de Friz permet conèixer si una determinada població és jove, madura o vella. El
municipi de la Pobla de Lillet disposa d’un Índex de Frix del 39,9, sent inferior a 60, per tant es
considera que pertany a una població vella.

Piràmide de població. Any 2013 La Pobla de Lillet
Font: IDESCAT

Comarca del Berguedà
Font: IDESCAt

Pel que fa a l’estructura dels grups quinquennals, tanta nivell comarcal com municipal,
existeix un cert desequilibri del nombre de persones per grups d’edat. Aquests desequilibris
són el resultat de conjuntures històriques i socials relacionades amb els processos de
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despoblament rural i els conflictes experimentats en aquest últim segle, com són la Guerra
Civil Espanyola i la postguerra.

Els signes de la guerra civil que va representar un índex de mortalitat molt elevat, a les
piràmides de població és reflecteixen en la població masculina de més de 85 anys (la lleva
del biberó), força inferior a la població femenina del mateix grup d’edat. La postguerra va
significar una disminució general de la natalitat degut al augment dels preus dels aliments i a
l’escassetat dels mateixos, aquest fet es pot observar en la disminució de la població en els
grups d’edat de 70 a 74 anys, com a conseqüència de la baixada de la fecunditat
femenina als anys 40. A principis dels anys seixanta, es va produir un èxode de població del
camp a la ciutat, aquest representa una emigració massiva de la població rural a les
principals ciutats de l’estat, aquest fet es pot observar en la piràmide amb una disminució de
la població en els grup d’edat de 70 a 74 anys, representant la població de 17 a 21 anys que
va emigrar a les ciutats on es necessitava molta ma d’obra.

Si realitzem una comparativa territorial de l’estructura de la població observem com les
piràmides de població de la Comarca del Berguedà i de Catalunya són també regressives,
ambdues un índex de Sundbarg inferior a 60. Comparant l’índex de Friz, tant el Berguedà
com el conjunt de Catalunya tenen un índex lleugerament superi a 60, pel qual segon
l’índex estem davant d’una població madura, cap a vella, per contra la Població de La
Pobla de Lillet, segons l’índex de Friz, és vella.
Índex de friz
39,92
60,59
60,69

La Pobla de Lillet
El Berguedà
Catalunya

Índex Sundbarg
19,76
164,04
30,6
103,55
32,1
72,18

Índex demogràfics. Any 2013
Font: IDESCAT

Creixement Vegetatiu

El Creixement Vegetatiu és un concepte demogràfic també anomenat Creixement Natural.
S’entén per creixement vegetatiu a la diferència entre la taxa de natalitat (Naixements) i la
taxa de mortalitat (Defuncions), sense tenir en compte les migracions.
Territori
La Pobla de
Lillet
Berguedà

Catalunya

Any
2012
2011
2000
2012
2011
2000
2012
2011
2000

Naixements Defuncions
3
30
4
33
4
27
345
519
368
494
258
474
77.098
62.724
80.861
59.586
63.489
55.342

Creixement
vegetatiu
-27
-29
-23
-174
-126
-216
14.374
21.275
8.147

Moviment Natural de la població
Font: IDESCAT

L’anàlisi del moviment natural de la població en el municipi de La Pobla de Lillet, en diferents
anys (2012,2011, 2000), confirma un creixement vegetatiu de la població negatiu, amb més
defuncions que naixements, amb -27 habitants (Any 2012), -29 habitants (Any 20111) i -23
habitants (any 2000).
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Si realitza un anàlisi de l’evolució del creixement vegetatiu de La Pobla de Lillet, entre els
anys 1975 i 2012, tal i com s’indica en el gràfic adjunt, observem com el creixement
vegetatiu ha estat negatiu entre els anys 1975 i 1980, a partir de l’any 1980 el creixement
vegetatiu és negatiu fins als nostres dies.
S’ha de tenir en compte que el creixement vegetatiu no considera els augments o
reduccions de població per processos migratoris.

Moviment natural de la població. Període 1975-2012. La Pobla de Lillet
Font: IDESCAT

A nivell de la comarca del Berguedà, en el mateix període de temps, s’observa un
creixement vegetatiu negatiu continuant des de l’any 1980, com el cas de la Pobla de Lillet,
per contra el conjunt de Catalunya el creixement vegetatiu en el període 1975 – 2012 és
positiu en tots els anys.

Creixement de la població

El creixement de la població és el resultant del creixement vegetatiu net (natalitat menys
mortalitat) més el saldo migratori net (immigració menys emigració) d’un territori determinat
al llarg d’un període de temps.
De l’anàlisi del creixement de la població pel període de temps comprés entre 2001 i 2011
observem com el creixement de la població ha estat majoritàriament negatiu, amb
excepció dels anys 2003 i 2007 on s’observa un creixement positiu de la població. Podem
afirmar que els creixements experimentats es deuen a saldos migratoris positius superiors al
creixement vegetatiu.

Any

Mateixa
comarca

2013
2012
2011
2010

-7
8
-11
7

Resta de
Resta de
Resta
la
Catalunya d'Espanya
província
-10
-5
0
-25
-3
-2
0
-2
-1
10
2
0
48

Total
-22
-22
-14
19
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-7
-5
6
0
-7
1
2
1
-13
-19
-3
-9
-10
-3
-6
-14
3
-5
-3
-7

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1995
1994
1993
1992
1990
1989
1988

9
2
9
11
17
12
23
-2
-10
-20
-13
-13
-22
-8
7
-9
5
-8
-6
-2

9
2
11
-5
-4
-1
1
-3
-6
-15
-14
-4
-4
1
1
2
-7
-11
-6
-2

0
-3
1
0
0
3
-1
-2
-3
-4
0
-1
2
-7
1
-11
0
1
-6
-3

11
-4
27
6
6
15
25
-6
-32
-58
-30
-27
-34
-17
3
-32
1
-23
-21
-14

Saldo migratori segons procedència i destinació. La Pobla de Lillet
Font: IDESCAT

L’elaboració d’una comparativa territorial del creixement total de la població permet
observar l’augment o disminució de la població així com l’origen de les diferents dinàmiques
de població.

Per a l’any 2011 la totalitat del territori català té un creixement positiu de la població amb
una taxa de 16,98. Aquest creixement es deu als processos migratoris positius, molt superior a
la taxa de creixement natural. La comarca del Berguedà. amb un saldo migratori positiu
superior al creixement natural negatiu, experimenta un augment de població a l’any 2011
respecte l’any 2001.

Any
La Pobla de
Lillet
Berguedà
Catalunya

2011

Taxes per mil habitants
Creixement
Saldo
Naixements Defuncions
natural
migratori

Creixement
total

3,95

21,55

-17,60

6,96

-10,65

8,62
11,54

12,97
8,50

-4,35
3,04

12,43
13,94

8,08
16,98

Creixement intercensal de la població, per components en taxa. Mitjana anual 2001-2011
Font: IDESCAT

En aquest context, el municipi de la Pobla de Lillet amb una taxa negativa de creixement de
la població de –10,65 pateix una marcada pèrdua de població en comparació amb la seva
comarca i Catalunya. Aquest fet es deu tant per tenir un creixement natural negatiu i un
saldo migratori positiu, però no suficientment gran per canviar la tendència a la pèrdua de
població.
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Projeccions de població

La generació de projeccions de població és un exercici primordial perquè la planificació
urbanística s’adeqüi a les previsions demogràfiques futures, i per tant, les seves repercussions
en el territori, sobretot pel que fa a la demanda l’habitatge, el correcte dimensionament dels
equipaments, els serveis i les infraestructures.
Les projeccions de població pel conjunt de la comarca del Berguedà fins a l’any 2026
contemplen tres possibles escenaris, segons el resum estadístic de l’ Institut d’Estadística de
Catalunya (IDESCAT):
Any
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Esc. baix
36.209
36.420
36.643
36.878
37.115
37.373
37.665
37.985
38.335
38.739
39.164
39.619
40.057
40.484

%
Creixement
anual
-0,58
-0,61
-0,64
-0,64
-0,69
-0,78
-0,84
-0,91
-1,04
-1,09
-1,15
-1,09
-1,05

Esc. mitjà
38.128
38.193
38.267
38.349
38.446
38.555
38.684
38.837
39.019
39.252
39.513
39.817
40.139
40.484

%
Creixement
anual
-0,17
-0,19
-0,21
-0,25
-0,28
-0,33
-0,39
-0,47
-0,59
-0,66
-0,76
-0,80
-0,85

Esc. alt
40.656
40.443
40.270
40.117
39.995
39.891
39.820
39.787
39.794
39.857
39.949
40.085
40.264
40.484

%
Creixement
anual
0,53
0,43
0,38
0,31
0,26
0,18
0,08
-0,02
-0,16
-0,23
-0,34
-0,44
-0,54

Població projectada segons l'escenari. Berguedà. Sèrie temporal base 2013. (2013-2026)
Font: IDESCAT

Segons aquestes projeccions de població, ens trobaríem en un creixement acumulat fins al
2026 que podria oscillar entre el -11,11% per a l’escenari més baix i el 0,43% per a l’escenari
més alt.
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 fa que es
fixi l’escenari demogràfic baix, que estima una població de 1.066 habitants per l’any 2026.

Any
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Població escenari
Baix
1.066
1.072
1.079
1.086
1.093
1.100
1.109
1.119
1.129
1.141
1.153

Població escenari
Mitjà
1.123
1.125
1.127
1.129
1.132
1.135
1.139
1.144
1.149
1.156
1.164
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Població escenari
Alt
1.150
1.143
1.139
1.134
1.131
1.128
1.126
1.125
1.125
1.127
1.130
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2015
2014
2013

1.167
1.179
1.192

1.172
1.182
1.192

1.133
1.186
1.192

Població projectada segons escenari. La Pobla de Lillet. Sèrie temporal base 2013. (2013-2026)
Font: Elaboració pròpia a partir de la població projectada per la comarca del Berguedà (IDESCAT)

Origen de la població

El següent quadre mostra el lloc de naixement de la població del municipi de la Pobla de
Lillet. La evolució mostra com la població procedent d’altres comarques ha anat guanyant
pes respecte la població de la mateixa comarca, la qual ha disminuït. La població
procedent de l’estranger també ha guanyat posicions respecte la de la resta de l’estat, que
ha disminuït. No obstant això, el gruix principal de l’origen de la població continua sent la
comarca, altres comarques i la resta de l’Estat respectivament.
Mateixa
comarca
727
745
770
791
809
831
843
861
888
912
922
920
966
1009

Any Catalunya
2013
973
2012
1002
2011
1041
2010
1043
2009
1062
2008
1069
2007
1079
2006
1091
2005
1104
2004
1118
2003
1118
2002
1080
2001
1138
2000
1190

Altra
comarca Resta Estat
246
176
257
190
271
199
252
202
253
199
238
207
236
211
230
211
216
215
206
222
196
227
160
227
172
240
181
250

Estranger
43
57
55
58
51
62
32
25
29
17
14
13
15
15

Total
1.192
1.249
1.295
1.303
1.312
1.338
1.322
1.327
1.348
1.357
1.359
1.320
1.393
1.455

Població segons el lloc de naixement. La Pobla de Lillet. 2000 - 2013.
Font: IDESCAT

De la població nascuda a l’estranger a La Pobla de Lillet, es pot observar primerament que
no és rellevant en el total poblacional i seguidament que la població provinent de l’Amèrica
del sud després de créixer a partir de l’any 2008, a l’any 2013 hi ha un petit retrocés, essent
ingualment el continnent que aporta més població a la Pobla de Lillet. També important la
població provinent de la UE, amb comportaments poblacionals similars a la població de
l’Amèrica del sud.

Any Espanyola
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

1.161
1.207
1.253
1.256
1.271
1.284
1.298

Resta
UE
6
12
11
11
11
15
8

Nacionalitat
Amèrica del
Resta Europa Àfrica
Nord i
Central
6
7
3
5
8
3
7
8
2
9
6
2
6
1
1
6
7
2
6
4
2
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Amèrica
del Sud

Àsia i
Oceania

Total

9
14
14
19
22
24
4

0
0
0
0
0
0
0

1.192
1.249
1.295
1.303
1.312
1.338
1.322
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Any Espanyola
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Aprovació Inicial

Resta
UE

1.311
1.331
1.348
1.352
1.317
1.390
1.452

7
7
3
4
2
2
2

Nacionalitat
Amèrica del
Resta Europa Àfrica
Nord i
Central
5
0
0
6
1
0
3
2
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0

Amèrica
del Sud

Àsia i
Oceania

Total

4
3
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1.327
1.348
1.357
1.359
1.320
1.393
1.455

Població segons nacionalitat. Recomptes. La Pobla de Lillet. 2000-2013
Font: IDESCAT

2.4.2 ANÀLISI SOCIOECONÒMICA
Població ocupada
L’anàlisi de la població ocupada per sectors d’activitat permet observar les dinàmiques
econòmiques i la seva evolució, així com realitzar una comparativa territorial tant a nivell
municipal com comarcal.

El sector d’activitats que conté més població ocupada per a l’any 2014 és el sector serveis
amb un 68,7 % de la població ocupada, seguit de la indústria amb un 18,7% i del sector de la
construcció amb un 6,1 %. Si realitzem un anàlisi temporal, observen que entre els anys 1996 2014, es produeix un important augment de població ocupada el sector serveis i una
important disminució en el sector industrial, el sector primari es manté en % similars i la
construcció disminueix lleugerament.

Les dinàmiques de població ocupada per sector d’activitat, observades a nivell comarcal i
municipal, coincideixen en el fet de l’augment del sector serveis i disminució del sector
industrial, però no de forma tant acusada com en el cas de la Pobla de Lillet.

Igualment, cal destacar que la mitjana d’habitants de La Pobla de Lillet ocupats en el sector
terciari i agrícola (any 2014) és superior a la mitjana comarcal (Any 2011). En canvi, La Pobla
de Lillet té una mitjana inferior de persones ocupades en el sector insdustrial i de la
construcció en comparació amb la comarca.

Amb tot, com a la resta de Catalunya, hi ha una tercialització de l’economia.

La Pobla de
Lillet
Berguedà

Any
2014*
2001
1996

agricultura
14
6,5%
21
34

2011

799

Ocupats
indústria
construcció
40 18,7%
13
6,1%
176
70
213
53
2.986

52

1.868

serveis
147 68,7%
259
197

Total
214
526
497

9.819

15.472
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Catalunya

2001
1996

844
927

3.931
4.437

2.688
1.556

8.147
6.002

15.610
12.922

2011
2001
1996

62.954
69.287
70.891

527.110
708.921
707.313

214.264
291.482
153.625

2.229.589
1.745.436
1.272.823

3.033.917
2.815.126
2.204.652

* Dades del 3er trimestre de l’any 2014 (Diputació de Barcelona, indicadors socioeconòmics Hermes)
Població ocupada per sectors
Font: IDESCAT i Diputació de Barcelona

Atur
Els sectors d’activitat que posseeixen més població desocupada per a l’any 2013 són el
sector serveis i el secundari (industrial i construcció) amb 54, 21,7 i 25,3 aturats de mitjana
anual respectivament. En contraposició, els sectors econòmics que menys població té en
atur el municipi són el sector primari amb 2,4 aturats de mitjana anual
Any

Agricultura

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

2,4
2,5
1,5
1,5
2,1
2,1
1,9
1,5
1,4

Indústria Construcció
21,7
15,9
17,3
18,3
20,5
25,2
31,3
39,5
44,5

25,3
23,5
19,9
15,3
13,3
3,5
1
3,8
6

Serveis
57,3
48,4
44,2
37,5
29,2
21,3
18,4
22,5
20,1

Sense
ocupació
anterior
2,9
2,1
1,4
0,5
0,8
0,7
1,3
2
2

Total
109,7
92,4
84,3
73,1
65,8
52,8
53,9
69,3
74

Atur registrat. (mitjana anual). Sector econòmics. La Pobla de Lillet. Sèrie temporal (2005-2013)
Font: IDESCAT

Si realitzem una anàlisi de l’atur per grups d’edat de la població a l’any 2013 s’observa que
els grups d’edat més afectats són els de 50 a 54 i 55 a 59 anys, representant el 19,9 i el 20,6%
de la totalitat d’aturats. Els grups d’edat on menys incideix l’atur són els menors de 20 anys
amb un pes del 7,6 % i els de 35a 39 anys amb un 6,6 % i els de 40a 44 anys amb un 7,5 % del
total d’aturats, així com la ffranja d’edat compresa entre els de més de 60 anys,
representant el 7,8% del total d’aturats Per tant, es pot afirmar que a La Pobla de Lillet l’atur
té més incidència en la gent adulta de mitjana edat, de 40 a 49 anys, que amb els joves.
Però amb incidència similar independentment del sexe (54,8 homes aturats de mitjana anual
per 54,9 dones a l’any 2013).
Edat
De 16 a
19 anys
De 20 a
24 anys
De 25 a
29 anys
De 30 a
34 anys
De 35 a
39 anys
De 40 a
44 anys

2013
Homes Dones Total

2012
Homes Dones Total

2011
Homes Dones Total

2010
Homes Dones Total

0,4

0

0,4

2

0

2

2,2

0

2,2

0,7

0,3

0,9

4,7

3,3

8

3,2

2,6

5,8

1,9

3,1

5

2,8

1

3,8

5,5

3,1

8,6

6,7

1,7

8,3

6,2

1,8

7,9

5,3

1,7

6,9

5,1

5,3

10,3

6,4

3,4

9,8

4,7

4

8,7

2

3,9

5,9

5,8

1,5

7,3

6,1

0,8

6,9

5,7

2,6

8,3

4,6

2,9

7,5

5,9

2,3

8,2

4,8

0,8

5,7

5

0,8

5,8

2,9

1,8

4,8

53

Memòria INFORMATIVA

De 45 a
49 anys
De 50 a
54 anys
De 55 a
59 anys
De 60
anys i
més
Total

Aprovació Inicial

7,5

6,5

14

6,4

3,8

10,2

3,3

2,1

5,4

4

3,1

7,1

10,1

11,7

21,8

7,4

8,6

16

5,6

13

18,6

1,4

13

14,4

5,1

17,5

22,6

6,9

13

19,9

5,3

7,5

12,8

4,3

7,1

11,3

4,8
54,8

3,8
54,9

8,6
109,7

3,5
53,4

4,3
39

7,8
92,4

4,3
44,1

5,5
40,3

9,8
84,3

5,9
33,8

4,6
39,3

10,5
73,1

Atur registrat. (mitjana anual) Sexe i Edat. Serie temporal (2010-2013)
Font: IDESCAT

L’evolució de l’atur en el període de temps comprés entre els anys 1983-2014, al municipi de
La Pobla de Lillet, es caracteritza per ser irregular, arribant a uns mínim a l’any 2001 amb 31
persones aturades, a partir d’aquest anys l’atur ha anat augmentat progressivament. El
nombre d’aturats al municipi assoleix el seu màxim a l’any 2014 amb 104 persones aturades.

A nivell de gènere el nombre d’aturades en els anys 2010, 2011, 2012 han estat inferiors al
nombre d’aturats d’homes les taxes d’atur de les dones han estat superiors, a l’any 2013 el
nombre de dones supera el nombre d’aturats d’homes, segons la mitjana anual.

Per a la comarca del Berguedà i el territori Català l’evolució de l’atur en els últims anys es
tradueix en un increment constant fins arribar a un màxim de 3.565 aturats el 2013.

Evolució de l’atur. La Pobla de Lillet. Període 1983-2014.
Font: IDESCAT

En resum, les taxes d’atur de La Pobla de Lillet i del Berguedà han augmentant
considerablement en aquest dos últims any degut a la conjuntura econòmica actual,
caracteritzada per un període de recessió econòmica a nivell mundial.
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Taxa d’autocontenció del municipi
El grau d’autocontenció laboral fa referència a la capacitat que té un municipi de retenir la
població local ocupada en llocs de treball localitzats en el mateix municipi. Aquesta
capacitat no depèn només de factors quantitatius, sinó també d'elements qualitatius de la
demanda i l'oferta de treball. En principi, un mercat de treball potent tindrà major
probabilitat de mostrar un alt grau d'autocontenció, però això no serà necessàriament així, si
els llocs de treball que s'ofereixen no són adequats a la qualificació i les expectatives de la
població.

Per a l’any 2001 al municipi hi havia un total de 350 persones ocupades que treballaven en
el municipi, d’aquests uns 278 eren residents, per tant, el grau d’autocontenció és del 79,43
%.

L’evolució del grau d’autocontenció entre els anys 1996 i l’any 2001 mostra una tendència a
una disminució dels nombre de persones residents ocupades al municipi, tant a nivell
municipal com comarcal
Residents

La Pobla de
Lillet
Berguedà

2001
1996
2001
1996

No residents

treballen fora del municipi

278

72

248

11.878

1.094

3.732

taxa autocupació

79,43%
83,9 %
91,57%
92,87 %

Localització de l’Ocupació. Any 2011
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT

2.4.3 ANÀLISI DEL PARC D’HABITATGES
Tipologia d’habitatges
L’estudi de la tipologia d’habitatges permet conèixer l’ús principal de les vivendes existents i,
per tant, el grau d’estacionalitat de la població que hi resideix. S’entén per habitatge
principal el destinat durant tot l’any, o la major part d’aquest període, a la residència
habitual o permanent; l’habitatge secundari és l’ocupat temporalment en caps de setmana,
festius i vacances. Per tant, les vivendes de segona residència indica la població estacional
que té un territori en concret.

En el municipi de La Pobla de Lillet, a l’any 2011, el 48 % de les vivendes són habitatges de
primera residència, mentre el 52% restant són no principals, ja siguin habitatges de segona
residència o es troben vacants. Aquest fet ens indica l’existència d’un grau d’estacionalitat
de la població del municipi marcada, que es tradueix en un augment lleuger de la població
en caps de setmana, festius i vacances.
En aquest context, el dimensionament de les infraestructures de serveis i les dotacions
d’aigua de present P.O.U.M han de tenir en compte la població estacional amb l’objecte
de poder abastir les necessitats de la mateixa amb garantia.
principals

Habitatges familiars
no principals
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Total

Habitatges
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Aprovació Inicial

collectius
La Pobla de lillet
529
%
48,1%
Berguedà
16.878
%
66,5%
Catalunya
2.944.944
%
76,2%

secundaris buits
total
305
266
571
1.100
27,7%
24,2%
51,9%
3.596
4.905
8.501
25.379
14,2%
19,3%
33,5%
470.081
448.356 918.437 3.863.381
12,2%
11,6%
23,8%

1
23
2.012

Habitatges en edificis destinats principalment a habitatge. Per tipus Any 2011
Font: IDESCAT

Característiques dels habitatges principals
Superfícies dels habitatges
L’Estudi de la superfície dels habitatges permet analitzar una variable de qualitat de vida
dels ciutadans com pot ser la dimensió del seu habitatge. S’entén com a superfície útil dels
mateixos la que compren l’espai mesurat dins dels murs exteriors de l’edifici i la superfície de
la terrassa.
La majoria dels habitatges de La Pobla de Lillet tenen una superfície de 76-90 m²,
concretament el 23.44 %; els habitatges de superfícies petites, fins els 60 m², seguirien en
nombre d’habitatges, els quals signifiquen el 21,93 % del total de municipal.

Any
2011

46 - 60
m2
116

61 - 75
m2
91

76 - 90
m2
124

91 - 105 106- 20 121 - 150 151 - 180
> 180 m2
m2
m2
m2
m2
66
41

Total
529

* El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren
sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o
territori.
Habitatges principals segons la superfície útil (agregada). Any 2011
Font: IDESCAT

Antiguitat de l’edifici de l’habitatge
Si observem l’any de construcció dels edificis on s’ubiquen els habitatges, es constata que
en el període de temps on es van construir la gran majoria d’habitatges va ser mitjans
S.XX,concretament des e la decada dels anys 50 fins als vuitanta, en aquest període de
temps es van crear el 58,3 % del totals dels edificis existents. A principis de segle, entre el 1900
i el 1930 es va produir també un fort creixement del poble, ja que es van construir el 23,78 %
dels edificis que existeixen actualment.
Any
1991

<1900
66

19001930
151

19311940
21

19411950
26

19511960
104

19611970
86

19711980
95

19811991
86

10,39%

23,78%

3,31%

4,09%

16,38%

13,54%

14,96%

13,54%

Total
635

Habitatges principals segons l'any de construcció de l'edifici. Any 1991
Font: IDESCAT

L’anterior taula es complementa amb la taula següent per tal d’actualitzar el parc
d’habitatges de la Pobla de Lillet. En la qual es pot veure que en el període 1992- 2013, s’ha
acabat 99 habitatges, incrementant el parc d’habitatge a 734 habitatges a La Pobla de
Lillet, a l’any 2013.
Alhora en el període s’han acabat 18 habitatges amb protecció oficial.
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cèdules
d'habitabilitat
(primera ocupació)
1
1992
1
1993
0
3
1994
0
4
1995
0
4
1996
6
3
1997
0
4
1998
0
1
1999
0
5
2000
0
2
2001
0
1
2002
0
3
2003
0
25
2004
12
10
2005
0
13
2006
0
1
2007
0
31
2008
0
3
2009
0
15
2010
0
12
2011
0
0
2012
0
1
2013
P.O = Protecció oficial
Any

Hab.
acabats
P.O.
0

Hab.
acabats
1
7
2
5
2
9
2
2
1
2
1
4
6
14
6
10
16
5
4
0
0
0

Habitatges construïts de nova planta. La Pobla de Lillet. Període 1992 - 2013
Font: IDESCAT

Mercat de l’habitatges
L’objectiu del present apartat és analitzar els preus de l’actual mercat de l’habitatge pel
que fa al habitatges de renda lliure i als habitatges de protecció pública. Per l’estudi del
preu mig dels habitatges lliures, tan del compra com de lloguer, s’ha elaborat un estudi de
mercat corresponent al primer trimestres de l’any 2015. Per l’anàlisi dels preus dels habitatges
de protecció pública, tant de lloguer com de compra, les dades són les publicades pel
Departament de Territori i Sostenibilitat.

Habitatge de renda lliure
Per determinar el preu mig de venda dels habitatges de renda lliure s’ha estudiant una
mostra de 9 habitatges anunciats a immobiliàries, corresponent a finals de l’any 2014 i
principis de l’any 2015.
El preu mig d’un habitatge plurifamiliar és de 129.767 € amb una dimensió mitjana de 128
m², i per tant, amb un preu de 1.101,78 € /m².
Preu (€)
129.000 €
220.000€
149.000 €
155.000 €
160.000 €

Superfície Útil
(m2)
80 m2
250 m2
156 m2
150 m2
200 m2

Preu /m2

tipus

1.612 €/m2
880 €/m2
955 €/m2
1033 €/m2
800 €/m2

Pis
casa
casa
Casa
casa
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Núm.
habitacions
2
3
4
3
3

obra
2ona mà
2ona mà
2ona mà
2ona mà
2ona mà
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54.900€
70.000 €
115.000 €
115.000 €

Aprovació Inicial

60 m2
62 m2
70m2
120 m2

915 €/m2
1.111 €/m2
1.643 €/m2
958 €/m2

pis
pis
pis
pis

2
2
3
3

2ona mà
2ona mà
2ona mà
2ona mà

Habitatges en venda. La Pobla de Lillet. 2015
Font: Elaboració pròpia a partir de portals immobiliaris

Pel que fa als preus lliures de lloguer, aquest s’han establert com a resultat de l’estudi d’una
mostra de 7 habitatges plurifamiliars. El preu mig de lloguer d’un habitatge és de 389€ amb
una dimensió mitjana de 86,00 m², amb un preu de metre quadrat de 3,31 €.
Preu (€)
500 €/mes
400 €/mes
350 €/mes
300 €/mes
450 €/mes
400 €/mes
320 €/mes

Superfície Útil
(m2)
250 m2
150 m2
74 m2
45 m2
120 m2
70 m2
65 m2

Preu /m2

tipus

2 €/m2
2,67 €/m2
4,73 €/m2
6 €/m2
3,75 €/m2
5,71 €/m2
4,92 €/m2

casa
casa
casa
pis
dúplex
pis
pis

Núm.
habitacions
3
3
3
1
3
3
3

obra
2ona mà
2ona mà
2ona mà
2ona mà
2ona mà
2ona mà
2ona mà

Habitatges en lloguer. La Pobla de Lillet. 2015
Font: Elaboració pròpia a partir de portals immobiliaris

Habitatges de protecció pública
Els habitatges de protecció oficial (HPO) en règim de venda són habitatges que
l’Administració ha qualificat com protegits, amb la finalitat de posar-los al mercat i facilitarne l’accés als collectius més desfavorits. El principal avantatge és el preu, molt per sota del
mercat lliure i de l’habitatge de preu concertat. Dintre dels habitatges de protecció oficial es
poden distingir diferents categories depenent del llindar d’ingressos familiars: règim general i
règim especial.
Els habitatges de protecció concertat, són habitatges que l’administració ha qualificat com
a tals, amb la finalitat que es puguin vendre a un preu inferior al de l’habitatge lliure, però
lleugerament superior al de l’HPO, per facilitar l’accés a collectius amb rendes que no els
permetin accedir a habitatge de protecció oficial.
El Departament de Territori i Sostenibilitat estableix unes zones geogràfiques per determinar
els preus dels habitatges de protecció oficial. Per tant, el m² varia depenent de la seva
ubicació, en aquest context, el municipi de La Pobla de Lillet es troba inclòs a la Zona C.
Zona C
Règim general
Règim especial

Habitatge de protecció oficial
Habitatge
1.394,72 m2 útil
1.307,55 m2 útil

Garatge i traster
836,83 m2 útil
784,53 m2 útil

Zona C
Règim concertat

Habitatge de protecció oficial
Habitatge
1.773,72 m2 útil

Garatge i traster
886,86 m2 útil

Preus màxims de l’habitatge de protecció oficial i Concertat. Any 2013
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat

Pel que fa als habitatges de compra trobem que els habitatges de protecció oficial en règim
general tenen un preu de 1.394,72 € m² útil i els de règim especial de 1.307,55 € m² útil, sent
fins un 26,26 % més econòmics que els habitatges de protecció concertat amb un preu el
metre quadrat de 1.773,72 €.
També és interessant l’estudi dels preus màxims de lloguer dels habitatges de protecció
oficial. Per a l’any 2012, el metre quadrat de lloguer dels habitatges de fins a 10 anys és de
8,72 euros el metre quadrat, mentre que els habitatges de 25 anys de règim general el preu
de lloguer és de 5,99 Euros al mes.
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Zona C

Lloguer a 10 anys de règim
general
Habitatge
Annexos
8,72
5,23

Lloguer a 25 anys de règim
general
Habitatge
Annexos
5,99
3,60

Rendes màximes pels habitatge amb protecció oficial de lloguer. (€/mes/m2). Any 2012
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat

Evolució dels habitatges de protecció oficial.
L’estudi de l’evolució de la construcció d’habitatges lliures i de protecció oficial en el
període de temps comprès entre els anys 1981-2013 és una anàlisi important per detectar
dèficit o excés d’habitatge públic.
En el període de temps estudiat s’han construït una totalitat de 116 habitatges lliures, i 43
habitatges de protecció oficial.

Any
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Habitatges
protecció
oficial
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6

Habitatges
acabats
0
0
0
0
0
3
3
2
1
7
1
1
7
2
5
2
9

Any
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total

Habitatges
protecció
oficial
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
48

Evolució de la construcció d’Habitatges de Protecció Oficial
Font: IDESCAT
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acabats
2
2
1
2
1
4
6
14
6
10
16
5
4
0
0
0
116
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2.5 PLANEJAMENT VIGENT: EL PLANEJAMENT SUPRAMUNICIPAL
La necessitat d’establir unes directrius d’ordenació del territori català per evitar desequilibris y
millorar la qualitat de vida de la població s’inicia amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de
política territorial, que defineix tres instruments bàsics de planejament territorial:
•

El pla territorial general

•

Els plans territorials parcials

•

Els plans sectorials

Aquests instruments de planejament territorial es completen amb els plans directors
territorials, creats per la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives
que va modificar l’article 86 de la Llei 23/1983 i amb plans, directrius o programes específics
amb l’objectiu de preservar i millorar qualitats singulars d’emplaçaments específics.
2.5.1 PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA (PTGC)
Les dinàmiques urbanes dels darrers anys han suposat creixements concentrats sobretot al
voltant de la ciutat de Barcelona, generant un desequilibri territorial en el conjunt del territori
català. Aquests creixements però no s’han concentrat en nuclis concrets sinó que s’han
estès pel territori en forma de taca d’oli amb una elevada ocupació del sòl, generant
problemes de mobilitat donada l’especialització de moltes d’aquestes àrees de creixement,
així com de connectivitat dels espais oberts. La necessitat de gestionar el territori català de
forma conjunta, evitant les disfuncionalitats que s’havien donat pels creixements extensius, fa
que des de la Generalitat de Catalunya s’impulsi el Programa de Planejament Territorial. Els
objectius principals del qual són assegurar la sostenibilitat ambiental, l’eficiència funcional i la
cohesió social.
El Pla Territorial General de Catalunya es va aprovar per la Llei 1/1995, de 16 de març, i és
l’instrument que estableix els objectius d’equilibri territorial de Catalunya tot definint sis àmbits
d’aplicació basats en la funcionalitat territorial, aquests sis àmbits són els plans territorials
parcials.
La funció del PTCG és definir el model territorial de referència mitjançant la definició dels
objectius d’equilibri territorial i servir de marc orientador de les accions amb incidència
territorial. El Pla Territorial General de Catalunya estableix el marc del planejament territorial,
les directrius genèriques a seguir, així com la necessitat de redactar els plans territorials
parcials. Sota aquestes premisses es desenvolupen diferents plans territorials parcials (PTP), un
per cada àmbit territorial de Catalunya, amb uns criteris comuns que regiran les
determinacions de dits documents. Determinacions que cal entendre com estratègiques i
que s’hauran de concretar mitjançant altres documents de planejament de caràcter
urbanístic.
Els criteris sota els quals es desenvolupen els PTP són els següents:
1. Afavorir la biodiversitat del territori i mantenir la matriu biofísica del territori
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2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components
d’ordenació del territori.
3. Preservar el paisatge com a un valor social i un actiu econòmic del territori.
4. Moderar el consum de sòl.
5. Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes.
6. Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.
7. Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.
8. Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la
implantació de polígons industrials o terciaris.
9. Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència.
10. Vetllar pel caràcter continu i compacte dels creixements.
11. Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà.
12. Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.
13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i compactació del sistema
assentaments.
14. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments
urbans.
15. Integrar Catalunya en el sistema de xarxes urbanes i de transport europees mitjançant
infraestructures de transport concordants amb la matriu territorial.
16.
Aquests criteris es refereixen a tres qüestions diferenciades, sobre les que el planejament
territorial estableix les seves determinacions. Es tracte del sistema d’espais oberts, el sistema
d’assentaments i les infraestructures de comunicació; aquest són els tres eixos bàsics que es
tenen en compte per planificar el desenvolupament dels diferents àmbits territorials.
En el cas de la Pobla de Lillet, localitzat a la comarca del Berguedà, el document de
planejament superior de referència és el Pla Territorial de les Comarques Centrals.

Font: Pla Territorial General de Catalunya (PTGC). Web de la Generalitat de Catalunya.
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2.5.2 PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES CENTRALS (PTPCC)
A nivell de planejament, el conjunt de l’àmbit de les comarques centrals compta amb un
document de caire estratègic les previsions del qual les determinen els documents que
executaran tals estratègies, com ara plans directors urbanístics, POUMs, etc. Es tracta del PTP
de les Comarques Centrals, aprovat definitivament el 16 de setembre de 2008, que forma
part del Programa de Planejament Territorial de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és
estructurar el territori de forma equilibrada, per la qual cosa és des d’aquest nivell de la
jerarquia urbanística que es determina, en una important mesura, la funcionalitat de cada
lloc concret, i conseqüentment el nivell de creixement que pot assolir; en quantitat i fins i tot
qualitat.
Tot allò que estableix el PTP de les Comarques Centrals haurà de concretar-se en documents
de menor abast territorial, de menor escala; però seguint les pautes marcades pels
documents de planejament territorial, que s’estructuren en base a tres eixos diferenciats, el
sistema d’assentaments urbans, el d’espais lliures i el de les infraestructures de comunicació;
tal que en conjunt reforcen l’estructura nodal del territori.
Amb l’anàlisi del PTP de les Comarques Centrals es pretén conèixer quin és l’entorn
d’influència de la Pobla de Lillet alhora que s’intenta mostrar quin és l’encaix territorial del
lloc i quines són les tendències recents a nivell de distribució territorial i sistemes urbans que
puguin influenciar el paper del municipi i el seu entorn territorial en un futur, donant així una
visió geogràfica del lloc.
Per estructurar i reequilibrar el territori el planejament superior considera necessari establir
una estructura nodal dels assentaments urbans, on cada node desenvolupa un rol diferent
que ha de collaborar en el funcionament del conjunt de l’àmbit. En el cas de l’àmbit del
Berguedà el planejament territorial determina tres sistemes urbans diferenciats: el sistema de
l’Alt Berguedà, el sistema urbà de Berga i el del Baix Berguedà. Però només a Berga i a
Gironella (al Baix Berguedà) es proposa una estratègia de creixement potenciat; fet que
constata que el nord de la comarca adquireix un paper secundari en el conjunt de l’àmbit
central, mentre que són altres zones les que adopten el rol estructurador del conjunt de
l’àmbit alhora que del conjunt territori català.
És per tant dins aquest context que s’ha d’entendre les diferents estratègies assignades a
l’Alt Berguedà, on s’hi determinen estratègies de creixement moderat o bé de canvi d’ús i
reforma interior, i millora urbana i compleció.
Les accions esmentades es tradueixen en l’assignació de diferents estratègies de
desenvolupament a nivell local, que deriven de les dinàmiques locals i de l’encaix territorial
municipal en el seu entorn:
Sistema d’assentaments
El PTP de les Comarques Centrals estableix que la Pobla de Lillet pertany al l’àmbit de l’Alt
Berguedà que té una extensió de 616 km2. Aquest sistema comprèn els municipis de Bagà,
Borredà, Castell de l’Areny, Castellar de n’Hug, Cercs, Fígols, Gisclareny, Gósol, Guardiola de
Berguedà, la Pobla de Lillet, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Julià de Cerdanyola,
Vallcebre i Vilada. En total hi ha 50 assentaments amb una superfície de 401 ha classificades
com a sól urbà i urbanitzable, de les quals 68, són d’ús industrial.
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Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals.

Dins d’aquest àmbit d’assentaments, al municipi de la Pobla de Lillet se li assigna una
estratègia de creixement moderat.

Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals.

En referència a l’estratègia de desenvolupament de creixement moderat. L’article 3.7 de la
normativa del Pla pel creixement moderat estableix el següent:
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Article 3.7 Creixement moderat
1. El Pla estableix aquestes estratègies en aquells nuclis o àrees de mitjana o petita
dimensió urbana que, per les seves condicions de sòl i desconnectivitat, poden tenir
un creixement proporcionat a la seva realitat física com a àrees urbanes. En àmbits
on no hi hagi àrees urbanes de major importància, aquelles a les quals s’assigna
l’estratègia de creixement moderat poden assolir, en funció del seu valor de posició,
una funció nodal amb relació al seu entorn pròxim.
2. L’extensió urbana màxima que el Pla d’ordenació urbanística municipal podrà
proposar serà orientativament la que resulti de l’aplicació de les següents expressions
alfanumèriques:
E= 30 . A. f /100
E: superfície de l’extensió urbana admissible
A: superfície de càlcul de l’àrea urbana existent
f: factor de correcció per a nuclis de petita dimensió
3. La superfície de l’àrea urbana existent a considerar en el càlcul (A) s’ha de
determinar de la manera següent: s’ha d’incloure tots els sòls consolidats o
urbanitzats en la data d’aprovació definitiva del Pla director territorial, corresponents
a trames urbanes d’ús dominant residencial o mixt amb una presència significativa
d’habitatge, incloent tota la superfície viària, de zones verdes i d’equipaments
integrats o associats a aquestes trames, que estan incloses pel Pla director territorial
en els àmbits de les “àrees urbanes i les seves extensions” assenyalats en els plànols.
4. En el càlcul per proporcionalitat de l’extensió admissible en l’estratègia de
creixement moderat, s’ha d’aplicar a les superfícies de càlcul iguals o inferiors a 50
Ha. un factor de correcció que s’obtindrà de l’aplicació de l’expressió alfanumèrica
següent:
f= (18 + A -0,005* A²) / (A + 5)
A: superfície de càlcul en Ha.
El factor f tindrà el valor 1 per a superfícies de càlcul iguals o superiors a 51 Ha i
el valor
2,43 per a superfícies de càlcul iguals o inferiors a 4 Ha.
5. Quan el municipi no tingui cap àrea diferenciada destinada a activitat industrial, ja
sigui formant part de l’àrea urbana principal o separada d’aquesta, o quan l’àrea
industrial existeixi, però hagi exhaurit o estigui en vies d’exhaurir la disponibilitat
de sòl per acollir noves edificacions, es pot augmentar la superfície de sòl d’extensió,
en un 25% de la seva superfície amb destí a àrea específica d’activitat industrial. La
superfície de sòl pendent d’ocupar en un àrea industrial existent disminueix la
superfície resultant de l’aplicació del percentatge assenyalat. La nova àrea per a
activitat industrial s’ha de situar en continuïtat amb la resta de teixits d’extensió,
tanmateix per raons topogràfiques, paisatgístiques o d’ordenació, pot disposar-se
separada, però ben articulada, amb la resta de teixits mitjançant algun espai urbà o
periurbà o algun element d’infraestructura o com a extensió d’un àrea
especialitzada existent que el Pla no hagi assenyalat específicament com no
extensible.
6. La superfície d’extensió urbana que determinarà el Pla d’ordenació urbanística
municipal comprèn els sectors de sòl urbanitzable i el sòl urbà no consolidat que
estigui en disposició d’ésser desenvolupat per no contenir edificacions i usos de difícil
desplaçament.
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7. El sòl urbà no consolidat que estigui ocupat per teixits urbans o installacions que
hagin de ser objecte d’un procés de remodelació, la complexitat del qual no
permet preveure un desenvolupament dins dels primers 8 anys de vigència del Pla,
no s’ha de tenir en compte en el càlcul. En tot cas, el Pla d’ordenació municipal
haurà de justificar aquesta previsió.
8. L’extensió que resulta de l’aplicació dels apartats anteriors comprèn els teixits
urbans de base residencial i aquells destinats a l’activitat econòmica industrial o
terciària que s’integren en la trama general de l’àrea urbana. L’extensió representa
el màxim orientatiu que el Pla considera adequat fins a l’any 2026. En cas que
s’hagués d’excedir aquest màxim, encara que sigui en poca quantitat, s’ha de
justificar expressament per la racionalitat de l’ordenació, la coherència amb els
objectius del Pla o altres motius d’interès públic.
9. El planejament urbanístic ha de definir els àmbits de sòl urbà no consolidat i sòl
urbanitzable constituents del creixement i ha de fer explícita la comprovació que no
excedeixen del límit establert en aquest article. Tanmateix, i amb la finalitat que les
limitacions del creixement convencional no afectin negativament la solució de
necessitats o oportunitats de millora de l’àrea urbana, s’admet com a justificació per
a sobrepassar si és necessari el límit d’extensió establert la provisió de sòl per als
següents usos:
a) Habitatges de protecció pública, en proporció superior al mínim establert
per la legislació.
b) Establiments hotelers.
c) Equipaments públics supramunicipals.
d) Equipaments privats qualificadors del nucli i àrea urbana (culturals, turístics,
científics, sanitaris, educatius...).
e) Propostes de compactació de sòl urbanitzable qualificat en el planejament
vigent.
L’increment d’habitatges de protecció pública té com a limitació que el total
d’habitatges de protecció pública –existents més previstos- no ha d’excedir del 40%
del total d’habitatges del municipi –existents més previstos-.
Els equipaments i establiments hotelers que hagin de justificar una major extensió han
d’estar en parcella única, no segregable i d’ús excloent. Els terrenys destinats a
habitatges de protecció pública, equipaments públics o privats i hotels, que per raó
d’aquests usos excedeixin de l’extensió, no podran variar el seu destí urbanístic sense
una prèvia modificació, en aquest sentit, del Pla territorial.
Els motius de justificació de majors extensions assenyalats seran vàlids també en les
modificacions dels POUM.
10. La memòria del Pla incorpora un quadre amb les superfícies de sòl ocupats i
urbanitzats en el moment de l’aprovació del Pla.
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Amb tot això, en relació al municipi de la Pobla de Lillet es calcula la següent superfície
permesa:

Justificació creixement segons PTPCC del POUM de la Pobla de Lillet
Creixement Moderat: E= 30*A*f/100
E

15,33 Ha

Superfície de l’extensió urbana admissible

A

21,02 Ha

Superfície de càlcul de l’àrea urbana existent: s’ha de comptabilitzar tots els sòls consolidats o
urbanitzats en la data d’aprovació definitiva del pla territorial, corresponents a trames urbanes
d’ús dominant residencial o mixt amb una presència significativa d’habitatge.

f= (18+A-0,005*A²) / (A+5)

2,43

Factor de correcció per a nuclis de petita dimensió. El factor f tindrà el valor 1 per a
superfícies de càlcul iguals o superiors a 51 ha i el valor 2,43 per a superfícies de càlcul iguals o
inferiors a 4 ha.

On es considera la superfície urbana existent (A) de 21,02ha del que en resulta una superfície
total màxima d’extensió de 15,33ha.

Cal assenyalar que, actualment la superfície màxima que marca el Refós de planejament és
de 13,46ha, inferior a la permesa pel PTPCC, per tant admissible.

Sistema d’assentaments i espais oberts

Plànol dels espais oberts, estratègies d'assentaments i actuacions d’infraestructures. Anoia
Font: Pla Territorial de les Comarques Centrals
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Sistema d’espais oberts
Pel que fa al sistema d’espais oberts, el PT diferencia tres tipus de proteccions :

-

Sòl de protecció especial

-

Sòl de protecció territorial

-

Sòl de protecció preventiva

En relació al sòl protecció especial, cal assenyalar que una part molt important de la
superfície municipal s’inclou en la categoria. Aquesta qualificació es deu tant a la seva
delimitació com a espais PEIN o Xarxa Natura, com també pels seus reconeguts valors
naturals o per la seva localització en el territori, adequada per a garantir la biodiversitat i
vertebració dels espais obertes del conjunt territorial. En concret engloba:


Espais de protecció especial d’interès natural i/o ambiental: Categoria
integrada per espais o elements d’interès o especial interès natural o
paisatgístic protegits per les corresponents legislacions sectorials i/o
urbanístiques, espais de valor local i/o comarcal, connectors ecològics, cursos
fluvials i les seves riberes o zones fluvials, espais forestals i espais d’interès
geològic, així com d’altres espais de protecció de riscos establerts per la
legislació ambiental. Cal assenyalar que a gran part del terme municipal de
la Pobla es troben boscos catalogats inclosos dins els Forests del Catàleg
d’Utilitat Pública.



PEIN i altres espais protegits: inclou les àrees que engloba el Pla d’Espais
d’interès natural i Xarxa Natura 2000. Dins el terme municipal de la Pobla
trobem el PEIN de les Guilleries i l’espai de Xarxa Natura corresponent al
Prepirineu Central Català.
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Àrees inundables: aquesta categoria de sòl fa referència a les àrees
inundables de la comarca.



Aqüífers protegits i patrimoni geològic: inclou els aqüífers protegits i les zones
catalogades com a patrimoni de geològic.



Acords de custòdia del territori per espais concrets i, pel que fa a la Pobla de
Lillet, inclou dintre d’aquests espais la serra de Catllaràs.

Plànol dels espais de Forests del Catàleg (CUP)
Font: Pla Territorial de les Comarques Centrals

Pel que fa als sòls de protecció territorial definits pel PTPCC, es consideren aquells que :


Interès agrari i/o paisatgístic : es correspon a aquelles àrees amb activitats
agràries d’interès per al territori, terrenys que aporten paisatges significatius o
identitaris de l’àmbit territorial i terrenys que per estar molt poc contaminats
per l’edificació convé mantenir en el període de vigència del Pla com a
espais no urbanitzats estructuradors de l’ordenació del territori.
Les NNSS ja delimitaven unes zones de protecció de conreus i d’horts familiars
que el POUM refon i recull.
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Potencial interès estratègic : àrees de sòl que per raons de localització,
connectivitat, topografia o altres condicions poden tenir en el futur un paper
estratègic en l’estructuració territorial dels assentaments, les activitats i les
infraestructures i, en conseqüència, cal condicionar la seva possible
transformació a un reconeixement de l’interès estratègic d’aquesta.
El Pla estudiarà quines poden ser aquestes àrees i la seva necessitat.




Preservació de corredors d’infraestructures. En el cas de la Pobla no es troba
cap àrea inclosa dins cap corredor d’infraestructures.
Riscos i afectacions : l’existència de riscos naturals o tecnològics o d’altres
afectacions o de situacions de vulnerabilitat que afecten superfícies
significatives del territori i que el Pla assenyala com una circumstància que pot
impedir o condicionar la transformació urbanística i l’edificació del sòl.
En aquest sentit, caldrà incloure tots aquells àmbits inundables, delimitats per
l’Agència catalana de l’aigua, per un període de retorn de 500 anys

Finalment, en relació als sòls de protecció preventiva,

La categoria del sòl de protecció preventiva, està constituïda per aquells sòls, classificats
com a no urbanitzables en el planejament urbanístic vigent, que no han estat inclosos en la
protecció especial o en la protecció territorial.

El PTPCC considera que cal protegir preventivament aquests sòls sense prejudici que
mitjançant el POUM es pugui delimitar àrees a ser urbanitzades i edificades, si s’escau.

També, preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a cada nucli, es
puguin admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o installacions de valor
estratègic general i d’especial interès per al territori, a través del procediment que el Pla
determina en l’article 1.14 de la normativa, per a garantir una avaluació suficient dels pros i
contres de la iniciativa.

En el municipi de la Pobla hi ha molt poca àrea inclosa dins aquests sòls, atès que la majoria
del terme està inclòs dins la protecció especial. En concret, l’àrea delimitada està al voltant
del nucli urbà.

Sistema d’infraestructures

Finalment, en relació a les infraestructures el Pla incorpora la necessitat de preveure la variant
de la carretera B-402 a la Pobla de Lillet, tot i que en aquesta fase de projecte no se’n
proposa cap traçat concret.
Estratègicament doncs, el municipi de la Pobla de Lillet juga un paper bàsicament de
conservació de la matriu d’espais oberts, alhora que es reconeix el dinamisme de certa part
del municipi, relacionat directament amb el creixement i desenvolupament de la ciutat de
Berga; com a suport al desenvolupament del principal node comarcal.
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2.5.3 PLANS SECTORIALS
Els plans sectorials són els instruments que contenen les determinacions de les prioritats
d’actuació i les normes de distribució territorial del sector en concret pel qual s’elabori el pla.
Pla Sectorial d’ Infraestructures de Transport de Catalunya 2006 – 2026 (PITC)
El Pla d’ Infraestructures de Transport de Catalunya 2006 - 2026 és el Pla Territorial Sectorial
que defineix la xarxa d’infraestructures viàries i ferroviàries necessàries per a Catalunya.
L’objectiu del PITC és: “...desenvolupar un sistema de transport organitzat com a xarxa
integrada i multimodal, segur i sostenible, ambientalment responsable, equilibrat socialment i
viable econòmicament, obert en la fase de seguiment a la collaboració i participació
institucional i ciutadana.”
Les directrius que directament emmarquen el PITC en el període 2006-2012 (el PITC té com a
horitzó el 2026) són les següents:
•

El transport públic ha de créixer en els propers sis anys a un ritme d'un 6% cada
any.

•

El transport en vehicle privat ha de créixer un 3%.

•

El nombre de cotxes per cada 1.000 habitants s'ha de reduir en un 5% de 453
vehicles el 2004 a 430 el 2012.

•

Les víctimes mortals d'accidents de trànsit han de baixar de 571 23 a 360, fet que
representa un 37%, el 2012. Els accidents amb víctimes ho faran un 15%.

•

Hi haurà un augment del 10% en la velocitat comercial dels autobusos urbans i del
15% en la dels autobusos interurbans, com a element indispensable per assolir un
increment del 12% dels viatges intramunicipals en transport públic.

•

Cal aconseguir l'augment d'un 10% en l'ocupació per persones dels vehicles
privats respecte a les 1,18 que els utilitzaven el 2004.

•

A conseqüència de l’augment en un 12% dels quilòmetres de xarxa ferroviària per
cada 1.000 habitants, la càrrega global transportada per carretera hauria de
descendre un 10%, fins al 72%; el volum de productes distribuïts per tren ha de
créixer un 8,5% cada any, mentre que les mercaderies carregades en camions ho
faran un 3,1%.

•

Els quilòmetres de vies ciclistes, especialment la xarxa bàsica ciclista,
experimentaran un notable augment, fins a situar-se al voltant dels 1.300 km.

Basant-se en aquestes directrius, el decret sobre mobilitat i urbanisme obliga a incorporar als
nous plans d'ordenació estudis de viabilitat de les mesures previstes per al transport públic i el
privat.
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En el PITC es defineix les infraestructures existents i es proposen de noves, tant a nivell viari
com ferroviari, amb l’objectiu de donar resposta a les dinàmiques territorials i les directrius
dels Plans Territorials Parcials.
En aquest context, el PITC no preveu cap actuació que pugui afectar al municipi de la Pobla
de Lillet.
Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya (2009-2015)
El 20 de gener de 2009 s’aprova definitivament pel govern de la Generalitat de Catalunya el
Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya amb l’objecte de definir les actuacions
pendents, des de l’administració, de la xarxa aeroportuària.
Les principals prioritats del Pla per al territori de Catalunya són:
•

Impulsar la xarxa d'aeroports comercials i aeròdroms de Catalunya per a millorar la
capacitat de l'economia catalana en un entorn cada vegada més global.

•

Donar suport a la consolidació de Barcelona com a aeroport internacional de
connexions de llarg recorregut i de qualitat.

•

Promoure la ciutat aeroportuària com a motor de l'activitat econòmica i
connectar el projecte amb l'àrea de logística de la Zona Franca i el port de
Barcelona.

•

Ampliar les infraestructures de l'aeroport de Girona.

•

Donar suport al nou Pla director de Reus i al programa d'inversions per incrementar
el nombre de passatgers i la seva diversificació.

•

Estendre i consolidar una xarxa d'aeròdroms.

•

Reforçar la xarxa d'heliports en la tasca de serveis d'interès social i d'interès
comunitari i potenciar-los com a instruments que faciliten la implantació
d'empreses que utilitzen l'helicòpter per als seus desplaçaments.

•

Collaborar en la dinamització de la indústria aeronàutica a Catalunya, potenciar
la formació, la recerca i la innovació en aquest sector.

El Pla d’Aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya no preveu la ubicació de cap nou
aeroport ni aeròdrom a l’Alt Berguedà.
Pel que fa als helioports, progressivament cada vegada la utilització dels helicòpters s’està
generalitzant especialment al sector dels serveis públics, treballs aeris i, en menys mesura, en
l’àmbit del transport privat i el transport comercial de passatgers. L’objectiu del Pla
d’aeroports, aeròdroms i heliports, en un futur immediat, és potenciar les infraestructures
heliportuàries per a noves demandes socials, sanitàries, lluita contra incendis i rescats de
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muntanya. Així com desenvolupar noves activitats econòmiques, lligades indirectament a
l’helicòpter, com poden ser seus de grans corporacions empresarials i de turisme.
Les perspectives de l’activitat en l’horitzó de l’any 2012 és l’homologació amb els països del
nostre entorn més immediat pel que fa al nombre d’helicòpters per milió d’habitants. Aquest
escenari implica una flota de 100 helicòpters actuant en el territori de Catalunya i unes
35.000 hores de vol. Per segments d’activitat, els vols turístics seran els que experimentaran un
creixement més gran de vols.
Pel que fa a l’Alt Berguedà, actualment, no hi ha voluntat per part del Pla de crear nous
heliports, atès que dins el terme municipal a tocar de la Font del Roure n’existeix un, previst
pel Pla especial d’emergències per nevades de Catalunya (NEUCAT)
Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012 (PTVC)
El Pla de transport de viatgers de Catalunya té caràcter de pla territorial sectorial, d'acord
amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, i de pla específic de mobilitat
a l'efecte d'allò que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

Font: Pla de transport de viatgers de Catalunya (2008-2012)
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En aquest context, defineix les directrius i les línies d'actuació de gestió dels serveis de
transport públic a Catalunya per als propers anys. Abasta el conjunt de serveis de transport
collectiu interurbà de viatgers de l'àmbit de Catalunya, és a dir:
•

Serveis ferroviaris de rodalies i regionals o de distància mitjana

•

Serveis regulars d'autobús interurbans i altres modalitats, com ara els serveis
discrecionals amb reiteració d'itinerari i cobrament individual. S'inclouen els serveis
a la demanda i els serveis escolars a portes obertes.

Els principals objectius del Pla són:
•

Garantir l’accessibilitat, la sostenibilitat i la competitivitat de la xarxa de transport
públic interurbà.

•

Reestructurar les infraestructures existents i racionalitzar l’oferta de serveis segons
les necessitats concretes de cada zona.

•

Augmentar les freqüències de pas, la capacitat i la cobertura territorial per
garantir la qualitat de l’oferta de transport públic.

•

Coordinar el transport viari i ferroviari i potenciar la intermodalitat, adaptant horaris
i freqüències de pas de trens i autobusos urbans i interurbans.

•

Millorar i coordinar els sistemes d’informació a les persones usuàries, amb dades a
temps real, tant a les estacions com a l’interior dels trens i autobusos.

•

Incrementar l’ús del transport públic perquè suposi el 31% del total, enfront del 28%
actual, amb una reducció estimada del 8,22% del nombre d’accidents de trànsit.

•

Potenciar la sostenibilitat ambiental del transport públic, amb la renovació del
parc mòbil i l’ús de combustibles alternatius, per reduir les emissions de CO2 un
6,5% i el consum d’energia un 4,6%.
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Font: Pla de transport de viatgers de Catalunya (2008-2012)

Els serveis comarcals de transport públic tenen la finalitat de connectar directa o
indirectament tots el municipis de la comarca amb la seva capital o pol primari
corresponent.
El PTVC preveu que en realitzar els estudis locals corresponents es tindran en consideració
aquests municipis i en generals tots aquells sense un nivell de cobertura suficient,
especialment pel que fa als municipis de muntanya en el marc dels convenis formalitzats
pel Departament de Política i Obres Públiques i els Consells Comarcals amb la potenciació
dels serveis a la demanda d’aportació a la xarxa de transport públic regular.
Per tal de connectar aquests municipis a la xarxa de transport públic, s’emprendran estudis
concrets sobre la viabilitat de cadascuna de les alternatives i se seleccionarà l’opció òptima
en cada cas.
Pla Estratègic de la bicicleta de Catalunya 2008-2012
L'any 2006 el Govern va sotmetre a aprovació pública el Pla estratègic de la Bicicleta, el seu
objectiu és fomentar l´’us d’aquest mitjà de transport al territori de Catalunya. Durant els
darrers anys a Catalunya s’ha detectat un canvi en els hàbits de mobilitat de la població,
consolidant-se la bicicleta com un mitjà de transport en la gran part del territori de català. El
Pla de la bicicleta, mitjançant els següents objectius pretén consolidar i potenciar-n’hi el seu
ús:
•

Elaborar un inventari de tots els camins i vies susceptibles de ser carrils bici o vies
pedalables.
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•

Impulsar la construcció d’una xarxa de 1200 quilòmetres de carrils bici, tal i com
preveu el Pla d’Infraestructures de Catalunya (PITC).

•

Crear un manual de disseny per a la construcció de la xarxa: característiques
geomètriques, enllumenat, estacionament i senyalització

•

Crear una normativa que reguli tots els aspectes referents a la bicicleta i les noves
vies previstes.

•

Prioritzar la seguretat del ciclista mitjançant la pacificació del trànsit, la
classificació de zones amb velocitat reduïda i el manteniment i neteja de les
infraestructures.

•

Afavorir la intermodalitat amb els altres mitjans de transport públic, adaptant llocs
per transportar les bicicletes al seu interior i modificant els horaris i els requisits
d’admissió.

•

Establir espais segurs per la guarda i custòdia de bicicletes

•

Promocionar l’ús de la bicicleta a través de campanyes de comunicació.

•

Formar en l’ús correcte de la bicicleta des de les escoles i autoescoles.

•

Impulsar la compatibilitat del Bicing de diferents ciutats.

.

El Pla de la bicicleta no estableix cap estratègia concreta de foment de l’ús de la bicicleta
als nuclis urbans. Per tant, per la Pobla de Lillet no hi han directrius concretes pel foment de
l’ús de la bicicleta. Tot i així, si que estableix línies estratègiques en la potenciació de rutes en
BTT en les comarques de caràcter rural.
2.5.4 PLANS DIRECTORS
Pla director de les estacions de muntanya
Les estacions de muntanya són un dels principals motors de desenvolupament de les
comarques del Pirineu català. En els darrers anys el sector ha conegut dificultats a causa de
l’elevada estacionalitat de les seves activitats, de les dificultats de retenir gran part de la
demanda interna i de l’absència d’un marc regulador clar i homogeni.
Amb l’objectiu de recolzar el turisme de neu i aportar un marc d’actuació clar i estable per a
tots els agents implicats, que millori la competitivitat del sector i asseguri la viabilitat i el seu
paper com a motor econòmic de les comarques del Pirineu es va redactar i aprovar el Pla
director de les estacions de muntanya el 23 de maig de 2006.
El pla director agrupa les estacions de muntanya per eixos de comunicació i per sistemes
urbans o territorials, l’àmbit dels quals coincideix amb els sistemes definits pel Pla Territorial de
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l’Alt Pirineu i Aran en les comarques que aquest afecta, i estableix les estratègies d’actuació
següents:
a. “Potenciar el paper motor de les estacions d’esquí.
b. Fomentar la consolidació de grups empresarials viables i competitius amb altres
destins turístics.
c. Definir un marc regulador clar i estable per al sector.
d. Aconseguir la compatibilitat del sector amb el medi natural i clarificar els espais i
usos de les estacions de muntanya.
e. Propiciar una presència del sector públic proactiva i dinamitzadora del sector i
ordenar i enfortir els ajuts públics a les estacions de muntanya.”
La Pobla de Lillet pertany al sistema del Berguedà, atès a la presència de l’estació d’esquí
alpí de Rasos de Peguera. El sistema Berguedà és, després del Solsonès, el sistema més
meridional d'aquest estudi. Està situat sobre l'eix vertebrador del Llobregat i, com també
succeïa amb el sistema Solsonès, no s'inclou al Pla Territorial de l'Alt Pirineu i Aran, donat que
es troba fora de la demarcació geogràfica d'aquestes comarques. S'ha inclòs, però, al Pla
Director d'Estacions de Muntanya perquè allotja una estació d'esquí alpí, Rasos de Peguera.
El sistema del Berguedà presenta una forta polaritat respecte de Berga, el seu municipi
capçalera i motor econòmic de l'àrea analitzada i de la comarca en general. L'accés del
sistema es produeix des de la carretera comarcal C-16 (Eix del Llobregat) que, des de
Barcelona i Manresa, té en el nucli de Berga un punt central del trajecte cap al túnel del
Cadí, el Pirineu i França. L'esmentada C-16, que rep la denominació de C-19/E-09 a partir del
municipi de Cercs, constitueix l'eix vertebrador i l'autèntic lligam entre els pobles del sistema,
que depenen en la majoria d'activitats del nucli de Berga. Des de Berga, parteix la via que
condueix a l'estació de Rasos de Peguera, situada a l'extrem Nord-oest de l'àmbit analitzat.

Font: Pla Director de les estacions de muntanya. Definició de sistemes.

En el cas del Berguedà tot i ser una de les comarques de l’àmbit pirenaic de major població,
les activitats de neu en aquesta comarca són pràcticament testimonials. Pel que fa a Rasos
de Peguera, l’estació d’esquí alpí més antiga de Catalunya, després d’anys de crisi i la
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pèrdua de visitants, el 2004-2005 no va obrir les portes. Malgrat que la intenció dels gestors de
l'estació és reanudar l'activitat, cal pensar en tot cas amb visitants de dia (de la zona de
Berga, o de Barcelona i Manresa, que es troben a escassa distància en cotxe), però
difícilment l'àrea podrà assolir el caràcter de zona d’alt d'interès turístic sinó, de turisme
vacacional de tipus familiar (segones residències), amb el complement de l'activitat de
l'estació.
Rasos de Peguera és una estació de muntanya de petites dimensions (80 Ha,
aproximadament, de domini esquiable) inaugurada l'any 1974. La problemàtica de l'estació
es centra en dos aspectes fonamentals: baixa diversificació de l'oferta, com a conseqüència
del reduït tamany del domini, i manca d’innovació.
Els gestors actuals proposen dos tipus principals d'operacions encaminades a poder reobrir
l'estació: ampliar el domini, per oferir una major diversificació, i augmentar la superfície de
pistes innivades artificialment. L’ampliació del domini suposava en una primera fase,
l’ampliació de l'estació amb 400 noves Ha de domini esquiable, de les quals només un 56%
estarien per sobre de la cota 1.800 m, i una segona fase, amb més de 250 Ha, amb un 58%
per sobre de la cota 1.800 m. Algunes de les ampliacions proposades pels gestors de
l'estació arriben fins a una cota propera als 1.600 m que, en la situació geogràfica de
l'estació i tenint en compte els efectes del canvi climàtic, tenen un futur escàs com a zones
esquiables amb una mínima continuïtat.
El domini esquiable proposat pel pla director coincideix amb l’actual desaconsellant les
ampliacions esmentades.

Font: Pla Director de les estacions de muntanya. Domini esquiable.

El futur de l'estació hauria de passar per la redacció d'un Pla Director que constituís el marc
legal de les actuacions previstes, permetent desenvolupar convenis d'ajudes amb
l'Administració i incloent els següents aspectes:
•
•

Definició dels límits del domini esquiable.
Pla de millora de remuntadors i maquinària.
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Pla d'increment de la superfície innivada artificialment. Dotació de canons de neu
i embassaments d'aigua.
Projecte d'ordenació de la base de l'estació: renovació i millora dels edificis de
serveis i ampliació de l'àrea d'aparcament.
Pla d’activitats destinat a diversificar l’oferta, amb la voluntat de crear una estació
de muntanya per activitats més desestacionalitzades i diversificades.”

A més, el pla director hauria de preveure operacions de manteniment i millora de la via de
connexió amb l'estació de Rasos de Peguera. Les actuacions encaminades a la millora de
la mobilitat de la zona haurien de preveure així mateix el reforç de la xarxa de transport
públic entre Berga i el peu d'estació en dies punta.
La revitalització de l’estació de Rasos de Peguera comportarà un increment de l’interès
turístic per la Pobla de Lillet que impulsarà la xarxa d’allotjaments de turisme rural que a més
de gaudir d’un alt interès paisatgístic podran oferir activitats complementàries com les
activitats de neu.
2.5.5 CARTES I DIRECTRIUS DEL PAISATGE
Carta de paisatge del Berguedà
L’interès de la comarca del Berguedà pel manteniment del seu entorn natural es mostra
amb la redacció de la Carta de paisatge del Berguedà, que, d’acord amb la llei 8/2005, de
8 de juny, és un instrument voluntari de concertació d’estratègies entre els agents públics i els
privats orientats 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
compromisos dels poders públics signants de la Carta del Paisatge del Berguedà es resumeixen en:
•

“Afavorir l’evolució harmònica dels paisatges del Berguedà d’acord amb
l’objectiu estratègic d’utilització racional del territori, de desenvolupament
urbanístic sostenible i de funcionalitat dels ecosistemes i dels connectors ecològics.

•

Garantir, amb 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.
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•

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 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.”

79

Memòria INFORMATIVA

Aprovació Inicial

2.6 PLANEJAMENT VIGENT: EL PLANEJAMENT MUNICIPAL
2.6.1 ANTECEDENTS
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 22 de juny de 2006, va acordar
donar conformitat al Text Refós de les Normes Urbanístiques de Planejament General del
municipi de la Pobla de Lillet, planejament vigent actualment al municipi.
Les normes urbanístiques que integren aquest document formen part de les Normes
Subsidiàries de la Pobla de Lillet (NNSS), 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.
Les Normes Subsidiàries es van redactar de conformitat amb el Dret Urbanístic vigent
d’aleshores, és a dir, amb la Llei del Sòl (Text Refós de 9 d’abril de 1976), el Reglament de
Gestió Urbanística (RGU), el Reglament de Planejament (RP) i el Reglament de Disciplina
Urbanística (RDU). Així mateix amb la Llei i Reglament de Protecció de la Legalitat
Posteriorment, en data 17 de novembre de 2006 es va publicar l’acord al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya per tal de donar la seva executivitat.
Durant tots aquests anys de vigència de les NNSS, l’ajuntament va tramitar un seguit de
planejament, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona,
que queda reflectit al llistat següent:
DATA APROVACIÓ
DEFINITIVA (CTU)

TEMA

Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament al carrer Calissa, 4 i carretera de Ripoll, 9.

10-ago-92

Modificació Normes subsidiàries de planejament per al canvi de qualificació de part de la finca l'Espelt de
zona 16 a 14

10-feb-93

Modificació puntual Normes subsidiàries planejament per a l'exclusió dels immobles 5 i 18 del carrer Soledat de16-nov-94
la UA-3

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

30-jul-97

Modificació puntual Normes subsidiàries de planejament canvi qualificació urbanística una part terrenys de
Comafiguera

11-may-98

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

02-nov-99

Modificació puntual NSP, canviar qualif. urb. part terrenys "Cal Barral" al paratge Horts de la Resclosa i
classif.com zona 16

17-jul-00

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

13-sep-00

Modificació puntual de les Normes subsidiàries per canviar la qualificació urbanística de la zona del carrer
d'Àngel Guimerà, antiga serradora, a equipaments esport

01-dic-06

Modificació de les Normes subsidiàries de planejament a la zona de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil

25-nov-03

Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament a la zona de la Vinya del Sastre

11-abr-07

Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament a la zona de la Unitat d'actuació 2, el
Camaré

16-jun-11

Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament al solar alineat al carrer Pontarró, 7

24-nov-08

Modificació de les Normes subsidiàries de planejament al solar alineat al carrer Natzaret i Comafiguera

11-abr-08

Modificació de les Normes subsidiàries de planejament a la zona de la pujada del Casal, 6 i nou parc fluvial
del carrer Salvador Torrents

28-gen-09
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Pla especial de reforma interior El Firal

09-set-92

Modificació puntual del Pla especial de reforma interior el Firal

05-maig-03

Text refós de les normes urbanístiques del Pla especial de reforma interior el Firal

15-des-06

Pla especial urbanístic d'infraestructura ferroviària del tren turístic de l'Alt Llobregat.

23-nov-06

Pla especial urbanístic la Sala

01-mar-11

2.6.2 LES NORMES SUBSIDIÀRIES: CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL SÒL
El planejament urbanístic vigent de la Pobla de Lillet va classificar quasi la totalitat del seu
terme municipal de 5.106,84ha com a sòl no urbanitzable, a excepció feta de 29,00ha que
es van classificar com a sòl urbà i 41,60ha com a sòl urbanitzable.
Sòl Urbà
Dins el sòl urbà, les NNSS definien les següents zones :
-

Zona d’edificis i obres monumentals a catalogar (Clau 5)
Zona d’edificis, obres i espais verds a conservar (Clau 6)
Zona a mantenir l’estructura urbana (Clau 7)
o Casc antic (Clau 7.1)
o Conjunt urbanístic d’especial interès les Coromines (Clau 7.2)
o Eixample amb mansana compacta
o Eixample amb mansana oberta (Clau 7.4)

-

Zona d’agrupacions en filera (Clau 8)
Zona de residència aïllada (Clau 9)
o Subzona unifamiliar (Clau 9.1)
o Subzona plurifamiliar (Clau 9.2)
o Subzona de blocs aïllats (Clau 9.3)

-

Zona de petita indústria i magatzems (Clau 10)
Zona de gran indústria aïllada (Clau 11)
Zona d’usos vinculats a la carretera (Clau 12)

També defineix uns polígons o àmbits d’actuació per tal d’assegurar l’obtenció, segons el
cas, d’espais lliures i/o equipaments i la urbanització de la vialitat o aparcament annex a
través d’Unitats d’Actuació (UA).
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En total es preveien 4 Unitats d’Actuació i un Pla Especial de Reforma Interior (PERI) al barri
de les Coromines.

superfície Total
(m2)

nom

Clau
urbanística

Zones

Sistemes

%

edif. bruta

sostre màxim

hab

0,79

8.690,00

97

5.025,00

12

UA-01 EL FIRAL

11.000,00

Clau 9.1

9.460

1.540,00

14

UA-02 EL CAMARÉ

4.539,10

Clau 9.1/9,2

2.311

2.228,30

49

UA-03 LES PLANES

6.700,00

Clau 8

4.690

2.010,00

30

0,75
0,79

UA-04 CARRETERA DE RIBES

8.700,00

Clau 9.3

2.300

6.400,00

74

PERI LES COROMINES

1.525,00

Clau 7.2

500

1.025,00

67

19.261 m2

13.203,30

TOTAL SUNC

32.464,10

9

6.873,00

48

1.494,00

17

22.082 m2

182

Sòl Urbanitzable
Les NNSS definien aquest tipus de sòl com Sòl Apte per urbanitzar a desenvolupar a través de
Plans Parcials.
Aquest sòl es corresponia al sector de la masia de Cal Barnola, així com als dos àmbits de sòl
industrial situats a la carretera de Guardiola configurant el Pla Parcial Industrial.

nom

superfície Total
(m2)

Clau
urbanística

CAN BARNOLA

11.600,00

Clau 8

PPU INDUSTRIAL

30.000,00

Clau 11

TOTAL SUP

41.600,00

20.800 m2

20.800,00

Zones

Sistemes

%

edif. bruta

sostre màxim

hab

5.800

5.800,00

50

15.000

15.000,00

50

0,60

6.960,00

46

0,35

10.500,00

0

17.460 m2

46

Sòl no Urbanitzable
Pel que fa aquest tipus de sòl, les Normes de la Pobla de Lillet definien en aquest sòl les
diferents proteccions degut als seus valors intrínsecs (forestals, agrícoles, paisatgístics...).
Per regular aquest sòl s’establien les següents zones:
-

Zona de protecció forestal i paisatgística (Clau 13)
Zona de protecció de conreus (Clau 14)
Zona de protecció dels horts familiars (Clau 15)
Zona de protecció dels prats de muntanya (Clau 16)
Zona de terrenys d’acampada (Clau 17)

En general, s’establien les següents condicions :
-

Les determinacions del Pla podran ésser desenvolupades mitjançant Plans
Especials, que no podran alterar les condicions de les Normes, excepte la de
regular més restrictivament les condicions d’edificació i ús per augmentar la
superfície establerta com a mínim per les finques

-

No es podran obrir nous camins sinó estan expressament previstos pel Pla, en Plans
Especials o Programes de l’administració d’Agricultura
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-

Queden prohibides divisions o segregacions. Només s’autoritza la parcellació de
superfície inferior a l’expressada en les NNSS quan aquesta s’agregui a una finca
de superfície de dimensions superiors a la parcella mínima.

-

S’autoritza la residència rural unifamiliar lligada a l’activitat agrícola o ramadera,
en la zona de protecció forestal i de protecció de conreus. L’autorització d’usos
és competència de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.

-

Es considera nucli de població quan dos habitatges estan separats menys de
250m. Es considera que s’origina nucli de població quan hi hagi més de quatre
edificacions en un cercle d’una hectàrea.

Les NNSS definien la redacció de Plans especials en els següents casos:
-

Per concretar, delimitar i protegir àrees d’especial interès, per la protecció o
ordenació de la xarxa de camins o carreteres i per el sanejament dels cursos
d’aigua

-

Per la ubicació de servies tècnics públics

-

Per la installació de l’equip necessari a les activitats extractives, càmpings i
caravàning

-

Per ordenar la zona de protecció dels horts familiars i preveure l’aportació
d’aigua de reg a cada parcel.la.

Resum NNSS
SUPERFÍCIE SÒL URBÀ, URBANITZABLE I NO URBANITZABLE SEGONS NNSS 1988 POBLA DE LILLET
sòl URBÀ
CONSOLIDAT
MUNICIPI POBLA DE LILLET

257.535,90 m²s

UAs segons PROPOSTA

Residencials o mixt
(predomini d’habitatge)

0,50%

32.464,10 m²s

0,07%

32.464,10 m²s

0,07%

UA-1 El Firal

11.000,00 m²s

0,02%

UA-2 El Camaré

4.539,10 m²s

0,01%

UA-3 Les Planes

6.700,00 m²s

0,01%

UA-4 Carretera de Ribes

8.700,00 m²s

0,02%

PERI Les Coromines

1.525,00 m²s

0,00%

Industrial

41.600,00 m²s

sòl NO
URBANITZABLE
0,08%

41.600,00 m²s

0,08%

PPU Can Barnola

11.600,00 m²s

0,02%

PPU Industrial

30.000,00 m²s

0,06%

SAU
Residencials o mixt

sòl
URBANITZABLE

Uas/PERI

51.068.400,00 m²s

TOTAL

99,35%

51.400.000,00 m²s

2.6.3 EL REFÒS DE PLANEJAMENT
El desplegament de les figures de planejament que s’ha redactat i aprovat durant la
vigència de les NNSS de l’any 1988, ha generat un volum de determinacions normatives,
referides tant a l’ordenació de les condicions d’edificació com als sistemes.
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Prèviament s’ha dut a terme una refosa normativa, que serveix com a instrument clau per
procedir a la confecció complerta del cos normatiu del POUM, recollint primer, la formulació
complerta de les NNSS del 1988 més les noves determinacions que s’han anat produint, com
són modificacions i planejament aprovat, a més de l’adaptació al planejament territorial i
sectorial que s’ha aprovat al llarg d’aquests anys.

Aquesta refosa normativa i la necessària relectura de les qualificacions del Pla comportarà
la definició d’una nova organització de les qualificacions del sòl, estructurada en base a la
morfologia pròpia de cada teixit, de manera sistemàtica, que ha de garantir un millor i més
fàcil accés de la ciutadania a la informació i a la normativa del planejament urbanístic.

En aquest sentit es seguiran els criteris que el propi Departament de Política Territorial i Obres
Públiques ha elaborat per tal d’unificar els criteris de codificació, que han de possibilitar, en
el futur, la refosa de la nova regulació urbanística aprovada a Catalunya i la ràpida
actualització de la situació urbanística vigent en tot moment.

Classificació, qualificació i regulació dels sistemes i zones

En la regulació del règim urbanístic del sòl definit en l’art. 24 de la LUC, el primer rang en la
jerarquia de línies d’un Pla correspon a la classificació del sòl.

La totalitat del territori d’un municipi de Catalunya està classificat en una o altra classe de
sòl: urbà consolidat, urbà no consolidat, urbanitzable delimitat, urbanitzable no delimitat i no
urbanitzable (art. 25 LUC):

-

SÒL URBÀ CONSOLIDAT SUC
SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT SNC
SÒL NO URBANITZABLE SNU
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT SUD
SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT SND

El segon rang en la jerarquia d’un Pla són els sectors de planejament i, per extensió, els
àmbits de gestió:

-

PLA DE MILLORA URBANA En sòl urbà PMU
POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA En sòl urbà PAU
PLA PARCIAL URBANÍSTIC En sòl urbanitzable delimitat PPU
PLA PARCIAL DE DELIMITACIÓ En sòl urbanitzable no delimitat PPD
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC En qualsevol classe de sòl PEU

El tercer rang en la jerarquia d’un Pla són les qualificacions del sòl.

La codificació dels diferents tipus de sòl s’ordena segons els usos predominants i segons el
teixit o estructura urbana que generen, sempre tenint en compte les tipologies d’edificació
resultants.
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La primera aproximació als diferents tipus de sòl es fa diferenciant els sistemes de la resta de
tipus i zones.

Els sistemes generals o locals descrits en l’article 34 de la LUC es poden localitzar en qualsevol
classe de sòl: urbà, urbanitzable i no urbanitzable.

La qualificació urbanística del sòl en zones i sistemes té per objectiu assignar a cada part del
territori usos i, en el seu cas, intensitats i/o condicions d’edificació tot desenvolupant els drets
i deures genèrics que estableixi el Pla.

Dintre d’aquesta regulació entenem per sistemes el conjunt d’elements d’interès general
que, relacionats entre sí, configuren l’estructura general i orgànica del territori i són
determinants per assegurar el desenvolupament i funcionament dels assentaments urbans i
alhora han de garantir els objectius del planejament referents a:

-

Mobilitat: recull tots els tipus d’infraestructures lligades als eixos de comunicació i a
la mobilitat: viàries, ferroviàries, aeroportuàries, i portuàries.
Espais oberts: espais lliures públics (o zones verdes), hidrogràfics; costaners; i
sistema de protecció.
Equipaments: equipaments comunitaris; i serveis tècnics, ambientals i del
transport.
Habitatge de dotacional públic: actuacions destinades a satisfer demandes
temporals de collectius amb necessitat d’assistència o emancipació (art. 1 LUC).

El POUM plantejarà una regulació de les diferents zones edificables, partint de la refosa
normativa dels diferents planejaments promoguts durant la vigència del PGOU, i definirà una
nova estructura, ordenada i lògica, que mantingui la major interrelació possible amb les
actuals zones i amb la seva nomenclatura.

Pel que fa al planejament desenvolupat fins al moment:
En sòl urbà, dels 5 àmbits que proposaven les NNSS, s’ha desenvolupat només la unitat
d’actuació d’El Firal (UA-1), i han aparegut dos àmbits nous (PAU-1, PAU-2) fruit de
modificacions puntuals:
nom

refosa de
planejament

superfície
Total
(normativa
PGOU) (m2)

Clau
urbanística

Zones

Sistemes

%

edif. bruta

sostre màxim

hab

UA-02 EL CAMARÉ

SUNC

4.539,10

Clau 9.1/8

2.311

2.228,30

49

0,64

2.899,59

12

UA-03 LES PLANES

SUNC

4.593,83

Clau 8

1.918

2.676,00

58

0,58

2.664,42

36

UA-04 CARRETERA DE
RIBES

SUNC

8.700

Clau 9.3

2.304

6.389,82

73

0,790

6.873,00

48

PERI LES COROMINES

SUNC

1.525,00

Clau 7.2

500

1.025,00

67

0,98

1.494,00

17

PAU-1

SUNC

675,20

Clau 7.4

224

451,65

67

1,03

692,40

6

PAU-2

SUNC

2.413,14

Clau 9.4

1.733

680,31

28

0,96

2.318,36

33

8.989 m2

13.451 m2

16.941,77

152

TOTAL SUNC

22.446,27

85

Memòria INFORMATIVA

Aprovació Inicial

En sòl urbanitzable no s’ha desenvolupat cap dels dos sectors que proposaven les NNSS, tot i
que ha aparegut un nou àmbit industrial, actualment en sòl urbà consolidat, corresponent al
sector de la Vinya del Sastre.
refosa de
planejament

nom

Sup Total
(normativa
PGOU) (m2)

Clau
urbanística

Zones

Sistemes

%

Edif bruta

sostre màxim

hab

CAN BARNOLA

SUD

11.600

Clau 8

5.800

5.800

50

0,600

6.960,00

46

PPU INDUSTRIAL

SUD

30.000

Clau 11

15.000

15.000

50

0,350

10.500,00

0

PPU VINYA DEL SASTRE

SUC

13.198

Clau 11.1

7.821

5.376,58

41

1,200

15.837,60

0

28.621 m2

26.177 m2

33.297,60

46

TOTAL SUP

54.798,00

En sòl no urbanitzable, s’han executat dos Plans especials, el de La Sala i el d’Infraestructures
ferroviàries del tren turístic de l’Alt Llobregat. Resta, a l’actualitat, un Pla especial per la
remodelació del Xalet del Catllaràs.
codi

refosa de
planejament

LA SALA

PEU La
Sala

SNU

D'INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DEL
TREN TURÍSTIC DE L'ALT LLOBREGAT

PEU FGC

SNU

EL CATLLARÀS

PEU
Catllaràs

SNU

nom

Sup Total
(normativa
PGOU) (m2)

Clau
urbanística

Edif bruta

sostre màxim

Resum Refós de planejament (2014)
SUPERFÍCIE SÒL URBÀ, URBANITZABLE I NO URBANITZABLE SEGONS REFOS DE PLANEJAMENT 2015 POBLA DE LILLET
sòl URBÀ
CONSOLIDAT
MUNICIPI POBLA DE LILLET

280.751,73 m²s

0,54%

22.446,27 m²s

0,05%

22.446,27 m²s

0,05%

0,08%

41.600,00 m²s

0,08%

PPU Can Barnola

11.600,00 m²s

0,02%

PPU Industrial

30.000,00 m²s

0,06%

UA-2 El Camaré

4.539,10 m²s

0,01%

UA-3 Les Planes

4.593,83 m²s

0,01%

UA-4 Carretera de Ribes

8.700,00 m²s

0,02%

PERI Les Coromines

1.525,00 m²s

0,00%

PAU-1

675,20 m²s

0,00%

PAU-2

2.413,14 m²s

0,00%

SUD segons REFOS
Residencials o mixt
Industrial

sòl NO
URBANITZABLE

41.600,00 m²s

SUNC segons REFOS

Residencials o mixt
(predomini d’habitatge)

sòl
URBANITZABLE

NO CONSOLIDAT
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51.055.202,00 m²s

TOTAL

99,33%

51.400.000,00 m²s
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Refós de planejament 2014

Font: elaboració pròpia

2.6.4 COMPARATIU NNSS-REFÒS DE PLANEJAMENT (2014)
NNSS 1988

REFOS 2014

Població prevista =1.805hab

Població actual 2014=1.155hab

Dimensió mitjana de llar 2,9

Dimensió mitjana de llar 2,23 (2011)

SUPERFICIE

Sòl Urbà
SUC - Sòl Urbà Consolidat existent

HABITATGES

Sòl Urbanitzable
SUP - Sòl Urbanitzable delimitat
SUNP - Sòl Urbanitzable no delimitat

SNU - Sòl no urbanitzable

TOTAL

HABITATGES

SUPERFICIE

HABITATGES

290.000 m2

1.123 u.

303.198 m2

1.325 u.

13.198 m2

202 u.

257.536 m2

941 u.

280.752 m2

1.100 u.

23.216 m2

159 u.

5.022 m2

73 u.

SUC - Sòl Urbà Consolidat Buits urbans
SUNC - Sòl Urbà no Consolidat

SUPERFICIE

Comparatiu NNSS-Refos

0 u.

32.464 m2

182 u.

22.446 m2

152 u.

-10.018 m2

-31 u.

41.600 m2

46 u.

41.600 m2

46 u.

0 m2

0 u.

41.600 m2

46 u.

41.600 m2

46 u.

0 m2

0 u.

0 m2

0 m2

0 m2

51.068.400 m2

51.055.202 m2

-13.198 m2

51.400.000 m2

1.170 u.
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2.7 SITUACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL I DIAGNOSI
2.7.1 ANÀLISI DEL TEIXIT RESIDENCIAL
Descripció situació existent
Tal i com s’ha comentat en punts anteriors el terme municipal de la Pobla de Lillet presenta
una distribució de la població concentrada en el nucli urbà de la Pobla. En aquest hi
conviuen quatre barris (La Vila, El Firal, Les Coromines i La Plana) separats pels rius Llobregat i
Arija.
La Vila i la Plana són els més antics i segurament, es deu correspondre la seva edificació
amb la del Pont Vell, molt probablement construït a finals del segle XIII o a principis del XIV.
El barri de Les Coromines és del s.XVIII i està format per carrers parallels amb edificacions no
gaire grans i més aviat estretes.
El barri del Firal en canvi, és de construcció recent, i cal destacar que actualment s’han
construït en aquest barri un seguit d’edificacions unifamiliars, totes elles habitades per
famílies del mateix municipi.
La tipologia predominant al nucli és la de cases entre mitgeres alineades a vial
preferentment plurifamiliars, tot i que les edificacions més noves es corresponen a tipologies
d’unifamiliars i plurifamiliars en filera, i unifamiliars aïllades.
D’altra banda, existeixen també edificacions aïllades unifamiliars, ja sigui de primera o
segona residència, que conviuen en perfecte harmonia amb les masies i cases rurals
existents en el sòl no urbanitzable.

Previsions planejament vigent
Segons les dades extretes del refós de planejament i com s’ha vist en l’apartat anterior,
encara resten per consolidar àmbits i sectors definits pel planejament vigent.:
REFOS DE PLANEJAMENT actualitzat 2014
superfície

Sòl Urbà

%

303.198 m2

SUC - Sòl Urbà Consolidat

280.752 m2

RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
SUNC - Sòl Urbà no Consolidat
RESIDENCIAL

(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

96,6%

210.221 m2

INDUSTRIAL

Sòl Urbanitzable

%

0,6%

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
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99,3%

51.400.000 m2

100%

1.371 u.

100%
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Per tant, encara resta per consolidar:
-

Solars buits : 5.022m² i 73 habitatges

-

Àmbits en sòl urbà (UA i PAUs) : 22.446m² i 152 habitatges

-

Sectors en sòl urbanitzable (PPU Cal Barnola+PPU industrial) : 41.600m² i 46 habitatges

El que configura un total de 69.068m² de superfície i 271 habitatges potencials.
D’aquest sòl 30.000m2 estan destinats a industrial i la resta a residencial. Cal assenyalar que
en l’actualitat les tres fàbriques de Cal Costa, Cal Pujol i Cal Branca es troben en desús i estat
d’abandonament i conformen uns sòls industrials amb una superfície total de 43.690,20m2,
que sumats als previstos en Sòl urbanitzables representen un total de 73.690,20m2 de sòl
potencial per a ús industrial . Donades les dinàmiques socio-econòmiques del municipi cal
replantejar-se l’eliminació o transformació de part d’aquest sòl previst.
Buits urbans
Pel que fa als solars buits o vacants es distribueixen segons el següent quadre i plànol que
s’adjunta a continuació. Cal assenyalar que no s’han considerat com a sòls vacants aquells
inclosos en Unitats d’Actuació que no s’han desenvolupat.
Aquestes dades estan calculades sobre un potencial (valor màxim), calculat en base als
paràmetres de les Claus urbanístiques definides per les NNSS que pot no assolir-se en un futur.

Solars vacants 2015
Font: elaboració pròpia
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INVENTARI DE SOLARS VACANTS

Tipus sòl urbà

Solar

Clau
Urbanística

SÒL URBÀ
CONSOLIDAT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

9.2
9.2
9.2
9.1
9.1
9.2
9.1
7.4
9.2
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
6
7.1
7.1
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
8

SÒL CONSOLIDAT

Superfície
Solar

Sostre
Màxim

Nº Vivendes
Potencial

253,18 m²s
204,56 m²s
198,52 m²s
350,90 m²s
182,67 m²s
278,52 m²s
158,85 m²s
172,51 m²s
166,52 m²s
34,42 m²s
25,27 m²s
62,65 m²s
113,35 m²s
47,80 m²s
20,43 m²s
37,89 m²s
40,29 m²s
70,52 m²s
42,86 m²s
51,62 m²s
29,41 m²s
70,12 m²s
71,22 m²s
71,22 m²s
39,91 m²s
151,88 m²s
215,76 m²s
109,96 m²s
468,07 m²s
243,62 m²s
369,48 m²s
323,25 m²s
125,53 m²s
218,87 m²s

549,72 m²st
423,45 m²st
406,68 m²st
526,35 m²st
274,01 m²st
602,37 m²st
238,28 m²st
690,04 m²st
432,66 m²st
133,50 m²st
98,70 m²st
187,95 m²st
340,05 m²st
143,40 m²st
86,12 m²st
160,08 m²st
44,32 m²st
211,56 m²st
128,58 m²st
154,86 m²st
88,23 m²st
210,36 m²st
213,66 m²st
213,66 m²st
0,00 m²st
303,76 m²st
431,52 m²st
219,92 m²st
936,14 m²st
487,24 m²st
738,96 m²st
646,50 m²st
0,00 m²st
345,88 m²st

6
5
5
1
1
7
1
8
5
1
1
2
4
2
1
2
0
2
1
2
1
2
2
2
0
1
1
1
1
1
1
1
0
2

5.021,63 m²s

10.668,50 m²st

73

Per altra banda, com ja va sortir en el procés de participació ciutadana, dins el casc antic
resten bastants habitatges buits pendents de rehabilitació. Segons les dades de l’Idescat del
2011, dels 1.100 habitatges existents, 266 estan buits.

Sostre existent i potencial
Per a fer una estimació aproximada del sostre potencial s’ha tingut en compte tant l’estat
actual de les edificacions construïdes com la coherència amb lo descrit a les NNSS, en quant
als usos, edificabilitat, profunditats edificables, ocupacions i nombre màxim de plantes
permeses.
Com resultat d'aquestes condicions de l'edificació es pot obtenir el sostre màxim potencial
que les normes de planejament general permeten (veure el quadre adjunt). També s'ha
realitzat una estimació del sostre existent i del sostre residencial construït en el nucli de la
Pobla de Lillet seguint la mateixa metodologia i recolzat per el treball de camp.
SOSTRE RESIDENCIAL
SOSTRE EXISTENT (treball camp)

SOSTRE TOTAL

Claus residencial (claus 7,8 i 9)

147.436,53 m²st

Claus industrial (clau 10 i 11)

55.776,68 m²st

Claus serveis (clau 12)

2.252,30 m²st

TOTAL

205.465,51 m²st

(estimació descomptant 15%
altres usos)

HABITATGES

125.321,05 m²st

1.100 u.

125.321,05 m²st

1.100 u.

D’aquest sostre total s’ha estimat que un 15% es dedicaria a altres usos, resultant la resta
com a residencial, essent aquest l’ús predominant en totes les claus urbanístiques.
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Per calcular el sostre potencial actual s’ha sumat al sostre existent el provinent dels solars
buits de l’apartat anterior i el previst en els àmbits i sectors de planejament :
SOSTRE RESIDENCIAL

HABITATGES (comptats

SOSTRE POTENCIAL REFÓS 2015

SOSTRE TOTAL

(estimació descomptant 15%
altres usos)

SUC existent

205.465,51 m²s

125.321,05 m²s

SUC buits urbans

10.668,50 m²st

9.068,22 m²st

73 u.

àmbits SUNC (PAU/PMU)

17.523,99 m²st

14.895,39 m²st

152 u.

àmbits SUD (PPU)

17.460,00 m²st

6.960,00 m²st

46 u.

TOTAL

251.118,00 m²st

156.244,67 m²st

1.371 u.

sb sup mitja 110m2)

1.100 u.

Per tant resta per executar un total de 45.652,49m2 de sostre potencial i uns 271 habitatges
potencials, com ja s’havia esmentat amb anterioritat.

Diagnosi

Es pot concloure que resta molt sòl per consolidar previst pel planejament i dins la trama
urbana existent corresponent als solars buits i que, dels habitatges existents, un 25% estan
buits o desocupats segons les dades de l’Idescat. Per tant :
•

Prioritzar la consolidació dels àmbits definits pel planejament prioritàriament a
definir noves àrees residencials

•

Promoure la rehabilitació i reforma dels edificis més degradats en la part del casc
històric

•

Replantejar els sòls urbanitzables definits pel planejament vigent

•

Replantejar el sòl industrial desclassificant-lo o reconvertint-lo en altres usos que
donin més viabilitat econòmica dins el municipi.

•

Incorporar altres usos com el turístic dins la trama urbana existent sempre que
siguin compatibles amb el residencial.

2.7.2 INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIÓ I TRANSPORT PÚBLIC
Descripció situació existent

Xarxa viària bàsica
Les comunicacions viàries són insuficients. Quasi la totalitat del volum del trànsit que es
produeix al terme municipal de la Pobla de Lillet s’articula a través de la carretera B-402, que
connecta amb les carreteres C-16 i C-17 que comuniquen el municipi amb els nuclis de
Berga i Vic respectivament.
Des de el nucli de la Pobla de Lillet es pot accedir al nucli de Castellar de n’Hug mitjançant
la carretera BV-4031.
Xarxa viària local
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A la resta del territori del municipi de la Pobla de Lillet, i articulada a partir de la xarxa viària
bàsica, existeix una xarxa viària local, així com diversos camins sense asfaltar i camins
forestals i petits senders que donen accés a masies i ermites aïllades en el territori.

Cal assenyalar que manca condicionar molts d’aquests camins on caldria millorar-ne la seva
accessibilitat des del nucli per facilitar els recorreguts a la vegada que recolzar-los amb
espais de lleure relacionats amb els indrets d’interès que els faci més atractius.

L’estructura interna de carrers dins els barris del nucli urbà és deficitària ja que hi ha molts
punts de difícil accessibilitat, de manca de connexió i d’urbanització.

Per exemple, el barri de les Coromines actualment només té un accés el que el configura
com un cul de sac. Aquest punt d’accés, a la vegada, és molt estret i quan hi ha cotxes
aparcats a la Pujada de Sant Antoni hi ha dificultats per girar.

Per altra banda, els carrers interns horitzontals són molt estrets i no tenen sortida ja que
manca tot un carrer perimetral on vagin a parar, fet que dificulta poder girar. A part d’això,
molts d’ells encara resten per urbanitzar.
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La part de la vila, tal i com ja s’ha esmentat amb els punts anteriors, presenta un entramat
de carrers molt estrets i amb fortes pendents, moltes vegades no accessibles per trànsit
rodat. El carrer del ferrocarril presenta punts molt estrets on és difícil que passin dos cotxes.
Per altra banda, el carrer Pontarró, que és l’únic que connecta tota la part nord del nucli, és
molt estret i a més a més allí hi aparquen, el que provoca molts embussos. També resulta
difícil accedir a la zona esportiva ubicada a l’oest del nucli.

Pel que fa el barri de la Plana, l’estructura de carrers segueix la del casc antic però menys
caòtica i més rectilínia. Cal assenyalar que les connexions rodades són complicades, però
que el fet de que encara hi ha una Unitat d’Actuació pendent de desenvolupar (UA-3 Les
Planes) permet la possibilitat de resoldre part d’aquest problema, així com l’accés des del
nucli per carrer del ferrocarril.

El barri d’el Firal és el més nou i per tant l’accessibilitat i la secció dels carrers permet
l’estacionament dels vehicles.
Finalment, cal assenyalar que a la part nord del nucli, a la part industrial té una accessibilitat
complicada degut a l’estreta secció del carrer i pel pas del ferrocarril. Per altra banda,
l’accés a la fàbrica de cartró des del parc existent no està urbanitzat.
Transport públic
La comarca del Berguedà apareix en el Pla de Transport de Viatgers 2008-2012 com la que
té més municipis sense servei de transport públic (Castell de l’Areny, Castellar del Riu, Fígols,
Gisclareny, Montclar, la Nou de Berguedà, la Quar, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Julià de
Cerdanyola i Viver i Serrateix).
Respecte al transport públic, el municipi de la Pobla de Lillet apareix en el Pla de transport
de viatgers de Catalunya 2008-2012 com un dels municipis de Catalunya en el que el
transport públic és inexistent.
Tot i això, el municipi de la Pobla de Lillet que no disposa d’una xarxa de transport públic a
nivell local, sí que gaudeix de serveis de transport públic que el comuniquen amb Manresa a
través del servei d’autobusos de l’empresa Alsina Graells, i amb Campdevànol a través
d’Autocars Mir. Tot i així, els horaris són tan reduïts que dificulten la seva viabilitat sobretot per
la gent gran
Aparcaments
Actualment, les principals bosses d’aparcament es troben ubicades a l’entrada del nucli,
amb accés des del carrer d’Antoni Costa, al carrer l’Escorxador.
A part, també s’aparca al llarg del carrer d’Antoni Costa i a la plaça del Fort.

En general, hi ha una mancança de places d’aparcament, i actualment s’aparca on es pot
obstaculitzant els carrers i dificultant l’accessibilitat. Per exemple, al barri de les Coromines
quan un cotxe estaciona en un carrer dificulta l’accés tan dels vehicles com dels ciutadans
que volen accedir a casa seva.
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Diagnosi
Del treball de camp així com de la participació ciutadana se n’ha extret que un dels
principals problemes de la Pobla de Lillet és l’accessibilitat al nucli, les comunicacions
internes i sobretot les places d’aparcament.
Si s’analitza la mobilitat actual, cal assenyalar que, la major intensitat de trànsit se situa entre
Bagà, la Pobla de Lillet i Ripoll, per les segones residències, i es concentra majoritàriament en
caps de setmana on pot superar els 1500 vehicles/dia, quan entre setmana no supera els 800
vehicles/dia. Aquest fet evidència encara més la necessitat de resoldre l’obtenció d’espais
d’aparcament com l’accessibilitat en aquells punts que dificulten el trànsit.
Per tant, les conclusions que s’extreuen són les següents:
•

Identificar les rutes senderistes i utilitzar-les com a xarxes principals de vianants i de
bicicleta.

•

Buscar i proposar una solució per tal que el transport públic arribi al municipi: fer
partícip al consell comarcal i promoure transport públic "a demanda" en funció de la
demanda de desplaçaments del municipi, promoure carsharing ...

•

Avaluar possibles problemes d'afluència (aparcaments i capacitat de les vies) en
punta de vehicles en caps de setmana i festius en llocs com l'estació d'esquí. Proposar
noves bosses d’aparcament, sobretot al barri de les Coromines i gestionar per
aconseguir les existents.

•

Millora de l’accessibilitat al nucli des del barri de les Coromines i des de l’entrada per
Cal Costa.

•

Millores de la vialitat interna dels barris, possibilitat d’eixamplament de carrers i voreres,
passos peatonals, noves connexions, ponts i passarelles.....

2.7.3 SERVEIS I EQUIPAMENTS
Descripció situació existent
Tot i els disseminats existents, la Pobla de Lillet és un nucli força compacte en quant a la seva
estructura urbana. La majoria dels equipaments i serveis estan situats al casc urbà, per tant
són força accessibles per la major part de la població.

Els principals equipaments s’ubiquen al centre. A la banda sud del riu Arija es troba l’oficina
de turisme, l’Ajuntament, l’antic cinema, l’antic escorxador i l’aparcament. A la banda nord
trobem l’església, la rectoria i el centre cultural i cívic.

Al llarg dels carrers Pontarró i Àngel Guimerà es troben el pavelló esportiu, el CEIP Lillet A.
Güell i el Centre de dia per a gent gran. Per últim, a l’extrem nord-oest, a la zona del carrer
de Salvador Torrents es troba el complex esportiu amb la piscina i el camp de futbol.
A l’entrada al nucli, al davant de l’estació de ferrocarril també hi ha una peça
d’equipament municipal destinada a aparcament per la estació.
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Fora del nucli urbà es troben els refugis de del Xalet del Catllaràs i d’Ardericó, la casa de
colònies la Sala, les àrees de lleure de la pineda i de Falgars, els miradors de Falgars i del Roc
de la Lluna i el Càmping l’Espelt.

INVENTARI EQUIPAMENTS
SUPERFICIE
PLANTA

Nº

SUPERFICIE
CADASTRE

ÚS ACTUAL

ÚS SEGONS CADASTRE

ÚS SEGONS PLANEJAMENT

1

2.090,56 m²s

2.039,00 m²s

Col·legi Lillet A. Güell

Ensenyament / Magatzem

Clau 3.2 Educatiu - Assistencial

2

1.544,50 m²s

1.925,00 m²s

Zona esportiva

Esportiu

Clau 3.2 Educatiu - Assistencial
Clau 3.2 Educatiu - Assistencial

3

2.994,69 m²s

3.570,00 m²s

Residència d'avis Lillet / Dispensari mèdic

Magatzem / Altres usos

4

15.778,86 m²s

15.433,00 m²s

Complex esportiu municipal

Esportiu / Hoteler

Clau 3.5 Esportiu

5

355,61 m²s

361,00 m²s

Magatzem / Estacionament

Clau 3.8 Aparcaments

6

245,84 m²s

555,00 m²s

Aparcament
Casal de cultura

Religiós / Magatzem

Clau 3.4 Socio-cultural i recreatiu

7

5.045,96 m²s

8

279,63 m²s

277,00 m²s

Centre civic

Habitatge / Magatzem

Clau 3.3 Sanitari

9

215,03 m²s

228,00 m²s

Habitatge / Magatzem

Clau 3.6 Religiós

10

608,77 m²s

591,00 m²s

Rectoria
Església de Santa Maria

Religiós

Clau 3.6 Religiós

11

570,51 m²s

515,00 m²s

Sense ús (Antic escorxador)

Industrial

Clau 3.3 Sanitari

12

833,66 m²s

749,00 m²s

Aparcament

Habitatge / Magatzem

Clau 3.4 Socio-cultural i recreatiu

13

404,35 m²s

390,00 m²s

Sense ús (Antic cinema)

Espectacles

Clau 3.4 Socio-cultural i recreatiu

14

168,91 m²s

146,00 m²s

Ajuntament

Edifici singular

Clau 3.1 Administratiu

15

61,10 m²s

Oficina de turisme

Vialitat

Clau 3.1 Administratiu

16

40,24 m²s

32,00 m²s

sense ús

Magatzem

Clau 3.1 Administratiu

17

645,55 m²s

767,00 m²s

sense ús

Habitatge / Magatzem

Clau 3.1 Administratiu

Aparcament

Agrari

Clau 3.8 Aparcament

Pavelló poliesportiu

18

7.192,20 m²s

8.722,00 m²s

TOTAL

39.075,97 m²s

36.300,00 m²s

Clau 3.5 Esportiu

Diagnosi
Segons el Pla d’equipaments culturals de Catalunya 2010-2020, els municipis amb una
població inferior a 3.000 habitants haurien de disposar d’un equipament polivalent cultural i
comunitari. Actualment la Pobla de Lillet compta amb el centre cultural i cívic que
desenvolupa aquestes funcions.
Pel que fa als equipaments sanitaris, el municipi disposa d’un dispensari local per fer visites
mèdiques de caràcter general, tot i que per a visites especialitzades la població ha de
dirigir-se a l’Hospital de Berga.
En quant als centres educatius la Pobla de Lillet disposa d’un centre d’ensenyament Infantil i
Primària, el Collegi Lillet A. Güell. Per a realitzar estudis d’educació secundària la població
ha de desplaçar-se a Berga.
Els equipaments esportius són els més nombrosos amb un pavelló esportiu, les pistes
poliesportives del Collegi Lillet A. Güell, un camp de futbol, unes pistes de tennis i unes
piscines a l’aire lliure.
Pel que fa a la seguretat ciutadana, la Pobla de Lillet, no posseeix cap comissaria ni dispositiu
de mossos dintre del terme municipal, depèn de la jurisprudència de Berga.
Pel que fa a dotacions de bombers, el parc de bombers més pròxima és al municipi de
Guardiola de Berguedà
Pel que fa al serveis d’ambulàncies, s’abasteix de les existents a Berga.
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Així doncs, tenint en compte l’estructura urbana de la Pobla de Lillet és més o menys
compacta i que la seva població no supera els 1.300 habitants, es pot considerar que la
dotació d’equipaments pel municipi és suficient per donar els serveis bàsics a la població.
Tanmateix, cal aplicar els usos previstos del planejament vigent per acabar de completar la
infraestructura d’equipaments del municipi.
Per altra banda, cal assenyalar que dels equipaments actuals uns 9.245m2 de sòl encara no
tenen un ús assignat. També, fruit de la participació ciutadana es vol possibilitar la
polivalència d’usos en alguns equipaments existents, com és l’actual pavelló per a que
pogués fer-se servir com a sala polivalent.
2.7.4 ESPAIS LLIURES
En relació als espais lliures, cal destacar la gran taca al nord del nucli corresponent al Parc
de l’Artigas i el de la Font de la Magnèsia (finques 12 i 13 de l’inventari de baix), que el
planejament vigent marca com a espai lliure públic però que actualment té una titularitat
privada amb ús públic. Segons l’Art II.8.3 de les Normes,” l’administració s’obliga al
manteniment dels parcs, al seu enjardinament, etc. Prèvia expropiació del sòl corresponent,
es podran construir installacions destinades a usos culturals, esportius o de lleure, sempre que
no ocupin en total una superfície superior al 5% del parc, respectant al mateix temps la
normativa sobre construccions en sòl no urbanitzable i el paisatge.”

La resta d’espais lliures són petites taques no gaire ben distribuïdes on gran part d’elles no
s’utilitzen com a espais lliures de plaça o jardins, a excepció del parc del Xesco Boix. Com
s’ha esmentat en el punt referent als aparcaments, actualment s’aparca en dos d’aquests
espais, a la plaça del Fort i a l’espai lliure a l’entrada del nucli.
INVENTARI ESPAIS LLIURES SÒL URBÀ
SUPERFICIE
PLANTA

Nº

SUPERFICIE
CADASTRE

ÚS SEGONS
PLANEJAMNET

ÚS SEGONS CADASTRE

1

1.029,70 m²s

Vialitat

Clau 2.4 Parc Fluvial

2

249,50 m²s

Vialitat
Sòls sense edifcar, obres d'urbanització i
jardineria

Clau 2.2 Jardí local

3

800,00 m²s

800,00 m²s

Clau 2.2 Jardí local

4

277,50 m²s

Vialitat

Clau 2.2 Jardí local

5

290,95 m²s

Vialitat

Clau 2.2 Jardí local

6

233,46 m²s

Vialitat

Clau 2.2 Jardí local

7

946,85 m²s

Vialitat

Clau 2.2 Jardí local

9

617,00 m²s

1.588,15 m²s

Sòls sense edifcar, obres d'urbanització i jardineria

Clau 2.2 Jardí local

Vialitat
10

204,65 m²s

Vialitat
Sòls sense edifcar, obres d'urbanització i
jardineria

Clau 2.2 Jardí local

6.545,00 m²s

Agrari

Clau 2.2 Jardí local

20.152,82 m²s

133.970,00 m²s

Agrari

Clau 2.1 Parc urbà

5.225,79 m²s

133.970,00 m²s

Agrari

Clau 2.1 Parc urbà

33.860,20 m²s

276.113,00 m²s

8.481,59 m²s

Titularitat pública

164,70 m²s

211,00 m²s

12

2.696,13 m²s

13
14
TOTAL

11

*en rosa de titularitat privada
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Diagnosi

Pel que fa als espais lliures, caldria reubicar dins el nucli aquells espais lliures amb altres usos
que el POUM consideri més adient mantenir-los, com ara l’aparcament.
També afavorir la urbanització d’aquests nous espais com a parcs infantils degut al dèficit
d’aquest ús.

Per altra banda, cal afegir que amb el Text Refós de la Llei d’Urbanisme 1/2005, de 26 de
juliol, (TRLU) es modifiquen els estàndards mínims d’espais lliures que han d’assolir els plans
urbanístics, establint un mínim de 20m2 de sòl per a espais lliures per cada100m2 de sostre
residencial edificable, del que en resulta el següent quadre:

POUM LA POBLA DE LILLET REFÒS 2014
Compliment zones verdes i espais lliures segons LLUC (text Refos)

Sòl Urbà consolidat

sostre residencial

Superfície ZV
(segons Refòs)

Superfície ZV
(segons LLUC)

Diferencia

134.389,27 m²st

33.860,20 m²s

26.877,85 m²s

6.982,35 m²s

D’aquest quadre se n’extreu que amb les reserves actuals es dona compliment a la Llei
d’Urbanisme. Tot i així, cal assenyalar que, s’han comptabilitzat els sòls del Parc de l’Artigas i
la Font de la Magnèsia, que tot i tenir un ús públic no són de titularitat municipal.
Les cessions que es facin en el POUM hauran d’anar orientades a dotar de més espais lliures
al nucli.
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Plànol d’equipaments i espais lliures existents
Font: elaboració pròpia
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2.7.5 SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS
Subministrament d’aigua potable
La xarxa de subministrament d’aigua potable comprèn les captacions de Riera de Junyent i
del Regatell i els dipòsits de Ventaiola(el nou) i el Costa de l’Aguait.
Actualment l’ajuntament de la Pobla de Lillet disposa d’un servei d’atenció a la ciutadania
per a gestions relacionades amb l’aigua potable.
El conjunt d’aquest servei el gestiona Grup Cassa- Aïllaments i installacions RIAL SL. Les seves
principals funcions inclouen la captació, la portabilització, el control, la distribució de l’aigua
potable del municipi; la gestió envers als abonaments (escomeses i contractació); l’atenció
informativa als usuaris

Sanejament i depuració d’aigües
El PROGRAMA DE SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS URBANES 2005 (PSARU 2005) és un
instrument de la planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de
Catalunya aprovat pel Govern de la Generalitat, en data 7 de novembre de 1995, que té
com a objecte la definició de totes les actuacions destinades a la reducció de la
contaminació originada per l’ús domèstic de l’aigua, que permetin l’assoliment dels
objectius de qualitat de l’aigua. 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.
En l’annex 6.3 s’adjunta la documentació gràfica relativa al Pla director de sanejament del
municipi de la Pobla de Lillet promogut per el propi Ajuntament i la Diputació de Barcelona.

Subministrament d’energia elèctrica i enllumenat públic
Actualment travessa el municipi una línia de mitja tensió parallela a la carretera d’accés B402, a través de la qual es distribueix tota la xarxa elèctrica del municipi.

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).
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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3.1 OBJECTIUS I CRITERIS GENERALS DEL POUM
3.1.1 ELS CRITERIS, ELS OBJECTIUS I LES ESTRATÈGIES D’ORDENACIÓ
Després d’haver estudiat i analitzat els elements que conformen el territori i el planejament
vigent, establim els següents criteris com a objectius a desenvolupar per a l’elaboració del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Pobla de Lillet:
1. Enfocar el planejament del municipi prenent en consideració el context supramunicipal i
les seves implicacions:
o

El reconeixement dels espais agrícoles, forestals i fluvials com a components bàsics
de la matriu d’espais lliures de La Pobla de Lillet, i la seva continuïtat amb els
termes municipals contigus.

o

La relació funcional amb els municipis de l’àmbit plurimunicipal del Berguedà en
termes de mobilitat, infraestructures i gestió de serveis.

2. Ordenar i conservar la matriu d’espais lliures del municipi: espais agrícoles, forestals, xarxa
fluvial i masies catalogades. Tot reconeixent el seu valor productiu, paisatgístics, ecològic i
integrador de la gran part del espais naturals del terme municipal. Regulació dels usos del
Sòl No Urbanitzable, sent compatibles amb la matriu d’espais lliures existent.
3. Posar al dia les propostes urbanístiques de les NNSS del 1988
4. Assegurar el creixement urbà i econòmic del municipi, relligant adequadament les trames
urbanes existents i millorant les connexions entre elles. Reconsiderar qualitativament i
quantitativament l’oferta urbanística. Definir el model de creixement residencial.
5. Garantir les reserves de sòl necessàries per a una oferta adequada i proporcional
d’habitatges, de serveis i equipaments tenint en compte les necessitats de la població, les
dinàmiques demogràfiques previstes i actuals.
6. Analitzar i estructurar l’oferta de turisme rural i la demanda productiva (industrial i de
lleure) del municipi.
7. Revisar el model de mobilitat existent, millorant la seva accessibilitat i potenciant la
mobilitat sostenible.
8. Concretar el planejament amb unes normes d’interpretació unívoca adaptades als
criteris establerts pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
9. Protegir el patrimoni històric i arquitectònic fomentant la protecció de les modalitats
tradicionals d’habitatge que formen la morfologia del teixit urbà i defineixen espais d’usos
homogenis, tot garantint el manteniment de les edificacions singulars a nivell històric i
arquitectònic.
10. Promoure la participació ciutadana en els processos de revisió del planejament general,
amb l’objectiu de generar un model de ciutat i de gestió del territori equitatiu i adaptat a
la realitat social i territorial.
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En aquest sentit els principals objectius del 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
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.

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 seva gestió sense preveure
nous creixements. S’aposta per un model de completar per reestructurar versus un model de
nous creixements.

Aquesta proposta 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 proposats en sòl urbà replantejant-ne la ordenació, segons
el cas, per tal d’afavorir a la continuïtat de la trama existent. Alhora que preveure la millora
en l’accessibilitat i les comunicacions en general.

També, incideix en la protecció d’aquells espais amb més valor, sigui ambiental, paisatgístic
o cultural, 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.

En resum es pot dir que, el Pla no proposa cap creixement, sinó que reconsidera l’existent
per millorar i replanteja els usos actuals tan en sòl urbà com en sòl no urbanitzable, orientantlos cap a potenciar un desenvolupament turístic acord amb el municipi i el seu entorn.
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3.1.2 SINTESIS I ANÀLISI D’ALTERNATIVES CONSIDERADES PER EL DOCUMENT D’AVANÇ
Per tal d’aproximar-nos a l’anàlisi i valoració de les alternatives per l’acompliment dels
objectius anteriors i els assenyalats en l’informe de sostenibiilitat ambiental preliminar, s’han
tingut en compte els següents paràmetres:
1. Urbanístic., com és la utilització racional del sòl, que apareix definit en la legislació com
un dels principis generals de l’actuació urbanística i en particular de l’exercici de
potestat de planejament. Des d’aquest punt de vista, s’han considerat els següents
conceptes:
-

L’ocupació del sòl, entès aquest com un recurs no renovable.

-

La compactació urbana, evitant la dispersió de la urbanització i de l’edificació en el
territori mitjançant la previsió dels creixements en continuïtat amb el teixit urbà
existent.

-

El foment del teixit urbà existent, entès aquest model com aquell que centra la seva
atenció en la conservació, la rehabilitació i la recuperació de les trames urbanes i del
parc immobiliari existent.

2. Social. en el sentit que l’urbanisme és una funció pública que ha d’atendre a les
necessitats socials d’accés a l’habitatge, la previsió i modernització de les
infraestructures, la millora dels equipaments existents així com la previsió de nous
equipaments i, a resultes del desenvolupament urbà i econòmic, ha d’afavorir la cohesió
social i territorial així com la preservació de la identitat del territori
3. Ambiental, en el sentit de valorar cadascuna de les alternatives segons el grau
d’observança de l’objectiu general del desenvolupament urbanístic sostenible, d’acord
amb les conclusions de l’informe ambiental que integra la documentació del POUM
En el document d’Avanç del POUM es van considerar tres alternatives (0,1 i 2) que es
resumeixen a continuació :

Alternativa 0: Planejament urbanístic actual
Aquesta alternativa manté els criteris d’ordenació del planejament vigent i les expectatives
actuals de desenvolupament, en cap cas es proposen nous creixements sinó que es planteja
l’adequació del planejament 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).
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.
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Alternativa 0- Refós de planejament actual
Font: elaboració pròpia

Alternativa 1: Proposta d’Avanç
Aquest escenari revisa i modifica les propostes del planejament vigent del 1988. Es considera
que transcorreguts més de 20 anys des de la seva redacció, és oportú realitzar una revisió i
actualització en profunditat dels seus continguts, per posar-los en consonància amb el
moment actual.
Aquesta proposta 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 pel
planejament com a sòls 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 seva gestió sense preveure
nous creixements. S’aposta per un model de completar per reestructurar versus un model de
nous creixements.
PREVISIÓ PROPOSTA AVANÇ (POUM)
habitatges

Sòl Urbà

347.113 m2

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

Sòl Urbanitzable

0,7%

1.318 u.

%
100,0%

280.752 m2

(81%)

0,5%

1.097 u.

(83%)

83,2%

210.221 m2

(75%)

0,4%

1.097 u.

(83%)

83,2%

70.531 m2

(25%)

0,1%

0 u.

(0%)

0,0%

66.361 m2

(19%)

0,1%

221 u.

(17%)

16,8%

59.631 m2

(90%)

0,1%

221 u.

(100%)

16,8%

6.730 m2

(10%)

0,0%

0 u.

(0%)

0,0%

0,0%

0 u.

0,0%

1.318 u.

100%

0 m2

SUD - Sòl Urbanitzable delimitat
SUND - Sòl Urbanitzable no delimitat

Sòl Urbà + Sòl Urbanitzable
SNU - Sòl no urbanitzable

TOTAL

347.113 m2
51.052.887 m2

99,3%

51.400.000 m2

100%
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Alternativa 1- Proposta Avanç
Font: elaboració pròpia

Alternativa 2
Aquest escenari tracta de resoldre els punts febles detectats en l’anàlisi del planejament
vigent, alhora que aposta per impulsar l’activitat industrial potenciant els sòls urbanitzables ja
previstos pel planejament i proposant-ne de nous que donin continuïtat als existents.
Aquesta alternativa es centra, per una banda, en resoldre les problemàtiques del sòl urbà
actual, acabar d’urbanitzar els carrers que queden i resoldre temes de gestió sobretot al
barri de Les Coromines i, per altra banda, preveu un creixement industrial majoritàriament
que ajudi a consolidar els actuals sòls delimitats per e planejament vigent i doti de nous
serveis relacionats amb l’estació del ferrocarril per tal d’oferir alternatives de creixement
econòmic més enllà del turisme estacional d’hivern.
Aquesta alternativa es considera sobredimensionada, ja que, tot i que es preveu l’estratègia
per una dinamització de l’economia del municipi a través de noves activitats industrials, no
es considera un model adequat en relació a la dimensió i a les previsions de creiexement
que es desprenen de l’anàlisi poblacional.
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Alternativa 2Font: elaboració pròpia

L’alternativa seleccionada com a proposta en l’Avanç fou l’Alternativa 1, ja que per una
banda proposava la millora del teixit urbà no consolidat existent a través de la delimitació
de sectors i àmbits que facilitin la seva gestió, i per altra banda desclassificava els sòls
urbanitzables industrials, atès la manca d’activitat industrial en les darreres dècades i l’anàlisi
socioeconòmic del municipi.
Malgrat això, en el document per l’aprovació inicial, aquesta alternativa s’ha vist ajustada
en els següents punts:
- 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 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.
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3.1.3 JUSTIFICACIÓ EN RELACIÓ AL PLANEJAMENT I A LA CAPACITAT DEL MUNICIPI

L’alternativa escollida acompleix els objectius d’una ocupació sostenibles del sòl i de
compacitat urbana, fomentant el teixit urbà existent, en atenció a la seva millora tant
d’ordenació en aquells buits urbans no desenvolupats, com de protecció de les trames
urbanes existents.
No es preveu creixements atès les dades socioeconòmiques que reflecteixen un municipi
pràcticament sense creixement de població, amb símptomes de despoblament rural i un
important percentatge d’habitatges buits. En relació als previstos per les Normes vigents,
s’ajusten aquells que ajudin a completar el teixit urbà existent per millorar la mobilitat del
nucli i donar continuïtat a la trama urbana.

Per tant, en relació al planejament vigent (Refós 2015) la proposta del POUM per l’aprovació
inicial no proposa cap sòl urbanitzable, redueix el nombre d’habitatges i el sòl de nova
implantació (format per àmbits i sectors en SUNC i SUD) passant de 13,46hes (Refós) a
10,88hes(POUM):
REFOS 2014
SUPERFICIE

Sòl Urbà
SUC - Sòl Urbà Consolidat existent
SUC - Sòl Urbà Consolidat Buits urbans
SUNC - Sòl Urbà no Consolidat

Sòl Urbanitzable
SUP - Sòl Urbanitzable delimitat
SUNP - Sòl Urbanitzable no delimitat

SNU - Sòl no urbanitzable

TOTAL

POUM AI
HABITATGES

Comparatiu Refos-POUM

SUPERFICIE

HABITATGES

SUPERFICIE

HABITATGES

308.220 m2

1.325 u.

319.005 m2

1.355 u.

10.785 m2

30 u.

280.752 m2

1.100 u.

202.686 m2

1.100 u.

78.066 m2

0 u.

5.022 m2

73 u.

5.022 m2

73 u.

22.446 m2

152 u.

116.319 m2

182 u.

93.873 m2

30 u.

41.600 m2

46 u.

0 m2

0 u.

-41.600 m2

-46 u.

41.600 m2

46 u.

0 m2

0 u.

-41.600 m2

46 u.

0 u.

0 m2

0 m2

0 m2

51.050.180 m2

51.080.995 m2

30.815 m2

51.400.000 m2

1.371 u.

51.400.000 m2

1.355 u.

0 m2

-16 u.

Font: Elaboració pròpia

Del quadre anteriors, que comparen les superfícies referents al sòl urbà, urbanitzable i no
urbanitzable proposades pel POUM, es pot extreure una sèrie de conclusions que ajuden a
entendre el model proposat i les expectatives relatives a possibles nous habitatges :
-

La superfície classificada com a sòl urbà en la proposta suposa un 0,6% del total
del municipi, una mica inferior que en el Refós (sòl urbà + sòl urbanitzable). Per
tant, es redueix la superfície urbana i varia la classificació del sòl suprimint el sòls
urbanitzables.

-

Cal estructurar, reordenar o completar un 36% de la superfície del sòl urbà, que
no s’ha consolidat i que correspondria aproximadament a uns 182 habitatges.

Per altra banda, com s’ha esmentat amb anterioritat, el POUM recull el previst per el
planejament vigent i ho ajusta a la realitat existent en compliment del pla territorial i de la LU.
Per tal d’agilitzar la gestió, el Pla planteja la majoria d’àmbits com a polígons d’actuació
urbanística (PAU), per tal de fer més viable la seva gestió, sotmetent-los directament al
projecte de reparcellació i d’urbanització.

El creixements previstos pel POUM seran perfectament assumibles pel municipi durant els
pròxims anys, doncs s’ha optat per una estratègia de creixement moderat pel nucli de la
Pobla de Lillet que es justifica en el punt següent d’aquesta memòria.
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PROPOSTA Ai (POUM)
superfície

Sòl Urbà

%

319.005 m2

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

habitatges
0,6%

1.355 u.

%
100,0%

202.686 m2

(64%)

0,4%

1.173 u.

(87%)

86,6%

182.633 m2

(90%)

0,4%

1.173 u.

(87%)

86,6%

20.053 m2

(10%)

0,0%

0 u.

(0%)

0,0%

116.319 m2

(36%)

0,2%

182 u.

(13%)

13,4%
13,4%

RESIDENCIAL

42.282 m2

(36%)

0,1%

182 u.

(100%)

INDUSTRIAL/TRANSFORMACIÓ/SERVEIS

74.037 m2

(64%)

0,1%

0 u.

(0%)

0,0%

0 u.

0,0%

1.355 u.

100%

Sòl Urbanitzable

0 m2

0,0%

SUD - Sòl Urbanitzable delimitat
SUND - Sòl Urbanitzable no delimitat

Sòl Urbà + Sòl Urbanitzable
SNU - Sòl no urbanitzable

TOTAL

319.005 m2

0,6%

51.080.995 m2

99,4%

51.400.000 m2

100%

Font: Elaboració pròpia

El POUM planteja un màxim de 1.355 habitatges, dels quals 1.173 es troben dins el sòl urbà
consolidat i 182 estan inclosos en àmbits i sectors en sòl urbà no consolidat. Cal assenyalar
que dins dels 1.173 es troben els existents i els potencials en solars buits urbans.

Pel que fa al sostre previst pel POUM es manté pràcticament igual al previst segons el Refós:
SOSTRE RESIDENCIAL

HABITATGES (comptats

SOSTRE POTENCIAL REFÓS 2015

SOSTRE TOTAL

(estimació descomptant 15%
altres usos)

SUC existent

205.465,51 m²s

125.321,05 m²s

SUC buits urbans

10.668,50 m²st

9.068,22 m²st

73 u.

àmbits SUNC (PAU/PMU)

17.523,99 m²st

14.895,39 m²st

152 u.

sb sup mitja 110m2)

1.100 u.

àmbits SUD (PPU)

17.460,00 m²st

6.960,00 m²st

46 u.

TOTAL

251.118,00 m²st

156.244,67 m²st

1.371 u.

SOSTRE POTENCIAL POUM AI

SOSTRE TOTAL

(estimació descomptant 15%
altres usos)

SUC existent

205.465,51 m²s

125.321,05 m²s

SUC buits urbans

10.668,50 m²st

9.068,22 m²st

73 u.

àmbits SUNC (PAU/PMU)

39.517,55 m²st

22.044,63 m²st

182 u.

TOTAL

255.651,56 m²st

156.433,90 m²st

1.355 u.

SOSTRE RESIDENCIAL

El sostre potencial del POUM es divideix de la següent manera:
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QUADRE DE SOSTRE_POUM AI
sostre

habitatges

125.321,05 m²s

1.100 u.

Sostre residencial de colmatació (buits urbans)

9.068,22 m²st

73 u.

Sostre residencial de nova implantació (inclosos en àmbits en SUNC)

22.044,63 m²st

182 u.

156.433,90 m²st

1.355 u.

Sostre residencial existent SU

Sostre total residencial
Sostre industrial existent

55.776,68 m²st

Sostre industrial nova implantació (sectors)

10.067,96 m²st

Sostre industrial a reconvertir (clau 10)

28.155,25 m²st

Sostre total industrial

37.689,39 m²st

Sostre serveis

4.640,96 m²st

Sostre transformació

28.155,25 m²st

Sostre altres usos (terciari, comercial…)

28.732,06 m²st

Sostre total altres usos

61.528,26 m²st

Sostre TOTAL existent

216.134,01 m²st

Sostre TOTAL nova implantació

39.517,55 m²st

Sostre TOTAL

255.651,56 m²st

Per tant, respecte el Refós es manté pràcticament el residencial i es redueix el sòl industrial,
proposant la seva transformació en altres usos més adients amb les dinàmiques
socioeconòmiques dels pròxims anys.
Per tot l’esmentat anteriorment, l’estratègia de creixement que proposa el POUM s’ajusta a la
lògica de compacitat urbana i mobilitat sostenible. La proposta s’adequa amb l’objectiu de
minimitzar l’ocupació del sòl, plantejat tant en el planejament territorial com en els informes
de sostenibilitat ambiental i territorial.
El POUM proposa un model de reordenació i estructuració que incideix en els àmbits ja
previstos pel planejament vigent i per el completament del teixit existent. En aquest sentit es
planteja un POUM d’escassa complexitat, és a dir aquells que només distingeixen entre sòl
urbà i sòl no urbanitzable i per tant que no preveuen creixements. El Text Refós d’Urbanisme
DL 1/2010 de 3 d’agost modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, preveu les seves
determinacions en els articles 57,58 i 59.

Per tant, segons l’article 57.3 del DL, els municipis considerats d’escassa complexitat queden
exempts de fer la reserva obligatòria per a l’habitatge social. No obstant, el Pla haurà
d’avaluar les necessitats del municipi respecte la seva implantació.

Per altra banda, segons l’article 58.1.f) els municipis d’escassa complexitat queden exempts
de fer la reserva mínima per a espais lliures definida per la LU, amb el benentès que faran la
reserva adequada a les necessitats del municipi.
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Règim del sòl. Proposta POUM
Font: elaboració pròpia

3.1.4 JUSTIFICACIÓ EN RELACIÓ AL PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL

El Pla Territorial parcial de les Comarques Centrals estableix unes estratègies de creixement
per a cada municipi inclòs en el seu àmbit. En aquest context, el nucli de la Pobla de Lillet
s’ha classificat amb l’estratègia de desenvolupament de Creixement Moderat segons
l’article 3.15 de la Normes d’Ordenació Territorial
“Article 3.15 Creixement moderat
1. El Pla estableix aquestes estratègies en aquells nuclis o àrees de mitjana o petita dimensió
urbana que, per les seves condicions de sòl i de connectivitat, poden tenir un creixement
proporcionat a la seva realitat física com a àrees urbanes. En àmbits on no hi hagi àrees
urbanes de major importància, aquelles a les quals s’assigna l’estratègia de creixement
moderat poden assolir, en funció del seu valor de posició, una funció nodal amb relació al
seu entorn pròxim.
2. L’extensió urbana màxima que el Pla d’ordenació urbanística municipal podrà proposar
serà orientativament la que resulti de l’aplicació de les següents expressions alfanumèriques:
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E= 30 . A. f /100
E: superfície de l’extensió urbana admissible
A: superfície de càlcul de l’àrea urbana existent
f: factor de correcció per a nuclis de petita dimensió, definit al punt 4
3. La superfície de l’àrea urbana existent a considerar en el càlcul (A) s’ha de determinar de
la manera següent: s’ha d’incloure tots els sòls consolidats o urbanitzats en la data
d’aprovació definitiva del Pla territorial, corresponents a trames urbanes d’ús dominant
residencial o mixt amb una presència significativa d’habitatge, incloent tota la superfície
viària, de zones verdes i d’equipaments integrats o associats a aquestes trames, que estan
incloses pel Pla territorial en els àmbits de les “àrees urbanes i les seves extensions”
assenyalats en els plànols. En cas que les trames considerades estiguin en contigüitat amb
altres trames consolidades o urbanitzades destinades a activitat econòmica, que no han
estat comptabilitzades per no contenir habitatge o per tractar-se d’àrees especialitzades,
una proporció d’aquestes es considera que forma també part de l’àrea urbana existent a
efectes de càlcul amb els següents límits:
a) No ha d’incrementar en més del 60% l’àrea urbana de caràcter residencial i mixt
delimitada a efectes de càlcul.
b) Es comptabilitzarà només el sòl d’activitat econòmica consolidat o urbanitzat que està
situat dins d’una franja al voltant d’aquesta mateixa àrea urbana, d’una amplada igual a la
meitat del màxim diàmetre d’aquesta.
4. En el càlcul per proporcionalitat de l’extensió admissible en l’estratègia de creixement
moderat, s’ha d’aplicar a les superfícies de càlcul iguals o inferiors a 50 Ha. un factor de
correcció que s’obtindrà de l’aplicació de l’expressió alfanumèrica següent:
f= (18 + A -0,005

A²) / (A + 5)

A: superfície de càlcul en Ha.
El factor f tindrà el valor 1 per a superfícies de càlcul iguals o superiors a 51 Ha i el valor 2,43
per a superfícies de càlcul iguals o inferiors a 4 Ha.
5. Quan el municipi no tingui cap àrea diferenciada destinada a activitat industrial, ja sigui
formant part de l’àrea urbana principal o separada d’aquesta, o quan l’àrea industrial
existeixi, però hagi exhaurit o estigui en vies d’exhaurir la disponibilitat de sòl per acollir noves
edificacions, es pot augmentar la superfície de sòl d’extensió, resultant de l’aplicació de les
condicions establertes pels apartats 2, 3 i 4 d’aquest article, en un 25% de la seva superfície
amb destí a àrea específica d’activitat industrial. La superfície de sòl pendent d’ocupar en
un àrea industrial existent disminueix la superfície resultant de l’aplicació del percentatge
assenyalat. La nova àrea per a activitat industrial s’ha de situar en continuïtat amb la resta
de teixits d’extensió, tanmateix per raons topogràfiques, paisatgístiques o d’ordenació, pot
disposar-se separada, però ben articulada, amb la resta de teixits mitjançant algun espai
urbà o periurbà o algun element d’infraestructura o com a extensió d’un àrea especialitzada
existent que el Pla no hagi assenyalat específicament com no extensible.
6. La superfície d’extensió urbana que determinarà el Pla d’ordenació urbanística municipal
comprèn els sectors de sòl urbanitzable i el sòl urbà no consolidat que estigui en disposició
d’ésser desenvolupat per no contenir edificacions i usos de difícil desplaçament.
7. El sòl urbà no consolidat que estigui ocupat per teixits urbans o installacions que hagin de
ser objecte d’un procés de remodelació, la complexitat del qual no permet preveure un
desenvolupament dins dels primers 8 anys de vigència del Pla, no s’ha de tenir en compte
en el càlcul. En tot cas, el Pla d’ordenació municipal haurà de justificar aquesta previsió.
8. L’extensió que resulta de l’aplicació dels apartats anteriors comprèn els teixits urbans de
base residencial i aquells destinats a l’activitat econòmica industrial o terciària que s’integren
en la trama general de l’àrea urbana. L’extensió representa el màxim orientatiu que el Pla
considera adequat fins a l’any 2026. En cas que s’hagués d’excedir aquest màxim, encara
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que sigui en poca quantitat, s’ha de justificar expressament per la racionalitat de
l’ordenació, la coherència amb els objectius del Pla o altres motius d’interès públic.
9. El planejament urbanístic ha de definir els àmbits de sòl urbà no consolidat i sòl
urbanitzable constituents del creixement i ha de fer explícita la comprovació que no
excedeixen del límit establert en aquest article. Tanmateix, i amb la finalitat que les
limitacions del creixement convencional no afectin negativament la solució de necessitats o
oportunitats de millora de l’àrea urbana, s’admet com a justificació per a sobrepassar si és
necessari el límit d’extensió establert la provisió de sòl per als següents usos, d’acord amb les
especificacions que s’assenyalen en aquest apartat:
a) Habitatges de protecció pública, en proporció superior al mínim establert per la
legislació.
b) Establiments hotelers.
c) Equipaments públics supramunicipals.
d) Equipaments privats qualificadors del nucli i àrea urbana (culturals, turístics,
científics, sanitaris, educatius...).
e) Propostes de compactació de sòl urbanitzable qualificat en el planejament vigent.
L’increment d’habitatges de protecció pública té com a limitació que el total d’habitatges
de protecció pública –existents més previstos- no ha d’excedir del 40% del total d’habitatges
del municipi –existents més previstos-. Els equipaments i establiments hotelers que hagin de
justificar una major extensió han d’estar en parcella única, no segregable i d’ús excloent. Els
terrenys destinats a habitatges de protecció pública, equipaments públics o privats i hotels,
que per raó d’aquests usos excedeixin de l’extensió obtinguda per aplicació del que
estableixen els apartats 1, 2, 3 i 4 d’aquest article, no podran variar el seu destí urbanístic
sense una prèvia modificació, en aquest sentit, del Pla director territorial.
Els motius de justificació de majors extensions assenyalats seran vàlids també en les
modificacions dels POUM.
10. La memòria del Pla incorpora un quadre amb les superfícies de sòl ocupats i urbanitzats
en el moment de l’aprovació del Pla. Amb caràcter indicatiu s’adjunta com annex a
aquestes Normes.”

A continuació es mostra la justificació numèrica dels creixements proposats:
Justificació creixement segons PTPCC del POUM de la Pobla de Lillet
Creixement Moderat: E= 30*A*f/100
E

15,33 Ha

Superfície de l’extensió urbana admissible

A

21,02 Ha

Superfície de càlcul de l’àrea urbana existent: s’ha de comptabilitzar tots els sòls consolidats o
urbanitzats en la data d’aprovació definitiva del pla territorial, corresponents a trames urbanes
d’ús dominant residencial o mixt amb una presència significativa d’habitatge.

f= (18+A-0,005*A²) / (A+5)

2,43

EPOUM

Factor de correcció per a nuclis de petita dimensió. El factor f tindrà el valor 1 per a
superfícies de càlcul iguals o superiors a 51 ha i el valor 2,43 per a superfícies de càlcul iguals o
inferiors a 4 ha.

Creixement Proposat POUM La Pobla de Lillet
10,88 Ha

Superfície de l’extensió urbana proposada pel POUM de La Pobla de Lillet

Es considera la superfície urbana existent aquella definida com a sòl urbà segons el Refòs de
planejament (21,02hes)
L’extensió que permet el PTPP és de 15,33hes, i el POUM delimita un total d’àrees en sòl urbà
no consolidat, considerades com a nous creixements, de 10,88hes, inferior del que admet el
Pla territorial. No obstant, cal remarcar que, la proposta de POUM en cap cas supera la
superfície de la delimitació de sòl urbà del planejament vigent, sinó que l’ajusta per
regularitzar-la i ordenar-la.
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La proposta d’ordenació proposada per a sòl no urbanitzable i la seva zonificació és el reflex
de la incorporació de les determinacions de les figures sectorials i de planejament territorial
que afecten al municipi de la Pobla de Lillet.

3.1.5 DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL PLA
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:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
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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.
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

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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PROPOSTES URBANÍSTIQUES DE CARÀCTER GENERAL

3.2.1 ELS CRITERIS D’ESTRUCTURACIÓ URBANA
De l’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és
un recurs limitat que comporta la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la
dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació
en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals i consolidin
un model de territori globalment eficient; es proposen els següents criteris basics:
1.

Els nous àmbits d’ordenació es concentraran al voltant del nucli proposant
creixements compactes que compleixen amb les determinacions expressades en el
PTPP, sent més restrictiu en quan a l’ocupació de sòl urbanitzable que aquest admet.

2.

La proposta de creixement el Pla recull allò plantejat per les NNSS del 88, adaptant-les
a la realitat existent i ajustant els seus límits i millorant les condicions viàries.

3.

La màxima adaptació a la tipologia de la trama urbana preexistent.

4.

La definició de l’espai entre el sòl urbà i el no urbanitzable com una àrea de transició
que permeti la continuïtat com a espai cívic.

3.2.2 SOSTENIBILITAT
Tal i com s’explica en l’informe de sostenibilitat ambiental d’aquest POUM, els objectius
proposats són:
1.

Evitar l’ocupació innecessària del sòl per als usos urbans i per les infraestructures
vinculades a aquests uso

2.

Potenciar un model d’urbanització compacte i eficient, contigu als nuclis urbans ja
existents, amb qualitat de l’espai urbà i plurifuncionalitat de les estructures urbanes.

3.

Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat. Preservar els espais i
elements de valor rellevant del territorio

4.

Contribuir a la mobilitat sostenible del municipi mitjançant la planificació integrada
dels usos del sòl i la mobilitat

5.

Fomentar pràctiques en el tractament del sòl respectuoses amb el medi, que no
afectin els aqüífers i augmentin la contaminació per nitrats

6.

Prevenir el risc d’inundació, deixant lliures les zones inundables o compatibilitzant els
usos en aquests espais

7.

Protegir els recursos hídrics i minimitzar el consum d’aigua derivat del planejament.

8.

Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua

9.

Ordenar adequadament les infraestructures de serveis (telecomunicacions, energia,
aigua, etc.) per minimitzar-ne els efectes sobre els éssers vius i el paisatge

10. Estructurar i situar les actuacions de forma que no generin soroll per sobre dels llindars
establerts per la normativa aplicable
11. Contemplar totes les mesures i actuacions necessàries per evitar la dispersió lumínica,
regulant l’enllumenament privat exterior i maximitzant l’estalvi i eficiència energética
12. Millorar l’eficiència energètica de les edificacions i reduir la contribució al canvi
climàtic
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13. Planificar els equipaments i els sistemes de disseny urbà adients per a la reutilització i
la recollida selectiva de residus
14. Establir mesures d’ecoeficiència en la urbanització, especialment pel que fa al
consum de recursos naturals.
15. Establir una xarxa d’espais d’interès natural com a element bàsic i vertebrador del
model territorial del municipi, la qual serà físicament continua i les xarxes territorials
exteriors amb els espais lliures urbans
16. Afavorir el manteniment dels elements naturals ipaisatgístics diferenciadors del territori
mitjançant una planificació adient i potenciant la diversificació d’usos.
17. Gestionar el paisatge per tal de garantir el seu manteniment per dirigir i harmonitzar
els canvis provocats pels processos socials, econòmics i ambientals
18. Protegir millorar i recuperar els elements i ambients paisatgístics d’interès
19. Integrar paisatgísticament les actuacions per tal de minimitzar l’alteració de la

qualitat del paisatge i incorporar totes aquelles estratègies, actuacions i elements que
faciliten la integració de les actuacions urbanístiques en l’entorn

3.2.3 MOBILITAT
L’accés al municipi de la Pobla de Lillet es produeix per la carretera B-402, que connecta
amb les carreteres C-16 i C-17 que comuniquen el municipi amb els nuclis de Berga i Vic
respectivament. Quasi la totalitat del volum del trànsit que es produeix al terme municipal
s’articula a través d’aquesta carretera.
Pel que fa la mobilitat interna, el POUM preveu millorar connexions internes per tal de donar
continuïtat als carrers existents i facilitar l’accessibilitat, sobretot al barri de les Coromines. I
l’entrada al nucli. També es reserven nous espais d’aparcament al llarg de la carretera B-402
i al barri de les Coromines.

El POUM preveu i justifica, a través de l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada, que la
mobilitat que generaran els sectors de desenvolupaments un cop executats, és
perfectament assumible per la xarxa viària interna i externa del municipi.

3.2.4 HABITATGE
Segons les projeccions de població, ens trobaríem en un creixement acumulat fins al 2026
que podria oscillar entre el -11,11% per a l’escenari més baix i el 0,43% per a l’escenari més
alt.
La població real de la comarca del Berguedà l’any 2013 va ser de 40.484 habitants i el 2014
va ser de 40.139 habitants que es situa a cavall de les dades estimades en l’escenari mitjà i
alt de la projecció de població.
D’acord amb l’apartat 2.4.1 de la memòria d’informació d’aquest POUM, es preveuen unes
projeccions de població que oscillen entre 1066habitants (escenari baix ) i 1150habitants
(escenari alt) per l’any 2026.
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En relació al municipi de La Pobla de Lillet i segons l’estimació de població, el POUM preveu
un total de 1.355 habitatges que, d’acord amb l’apartat 2.7.2.1 d’aquesta memòria, es
distribueixen segons:
-

1.100 habitatges existents (segons dades Idescat)

-

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

-

136 habitatges dins d’àmbits de gestió en sòl urbà no consolidat (PAUs)

-

46 habitatges en un sector de pla de millora urbana en sòl urbà no consolidat
(PMUs)

Es consideren habitatges de nova implantació aquells subjectes a polígons d’actuació
urbanística en sòl urbà no consolidat (PAUs) i els sectors subjectes a plans de millora urbana
(PMUs) que tinguin per objecte alguna de les finalitats de l’article 70.2.a.
En aquest sentit el nombre total d’habitatges de nova implantació que proposa 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 font 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 (amb la
millora de l’activitat econòmica) fa que es fixi l’escenari demogràfic mitjà, que estima una
població de 1.123 habitants 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
3.2.5 L’HABITATGE PROTEGIT
Els Habitatges de Protecció Oficial construïts a La Pobla de Lillet fins a l’actualitat són un total
de 48, segons dades de l’Idescat..Tal i com es justifica en la memòria social d’aquest POUM,
la demanda d’Habitatges de Protecció Oficial segons els càlculs i estimacions realitzades
queda coberta.

En aquest sentit, el POUM no preveu la reserva del 30% del sostre residencial per a habitatge
de protecció, atès el que especifica en l’article 57.3 del TRLU:
“.....Resten exempts d’aquesta obligació mínima els plans d’ordenació urbanística municipal
següents, llevat que el planejament territorial o director urbanístic determini una altra cosa:
a)Els dels municipis que, per llur escassa complexitat urbanística, només distingeixen entre sòl
urbà i no urbanitzable.
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b)Els municipis de menys de cinc mil habitants, que no són capitals de comarca i que
compleixen els requisits següents:
Primer. Si en els dos anys anteriors a l’aprovació inicial del pla, la dinàmica d’atorgament de
llicències ha estat inferior a cinc habitatges per cada mil habitants i any.
Segon. Si el pla no permet més de dos-cents habitatges de nova implantació per el conjunt
dels àmbits d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable”

3.2.6 EL RÈGIM DEL SÒL
La classificació urbanística del sòl revisa la classificació vigent segons el planejament general
de 1988 (NNSS), atenent als criteris del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, de la llei 3/2012
de modificacions de la llei, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme i als propis objectius urbanístics de la present revisió de
planejament municipal de La Pobla de Lillet
La seva delimitació es fixa als plànol de Règim del sòl, els quals indiquen també els sectors
sotmesos a Polígons d’actuació urbanística en sòl urbà i Sectors corresponents a Plans de
millora urbana.
Prèviament s’ha dut a terme una refosa normativa, que serveix com a instrument clau per
procedir a la confecció complerta del cos normatiu del POUM, recollint primer, la formulació
complerta de les modificacions i planejament tramitat des de la redacció de les Normes
Subsidiàries aprovades l’any 1988, més les noves determinacions que s’han anat produint,
com són modificacions, sentències i planejament derivat, a més de l’adaptació al
planejament territorial i sectorial que s’ha aprovat al llarg d’aquests anys.
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Refós de planejament 2015
Font: elaboració pròpia

Classificació, qualificació i regulació dels sistemes i les zones

En la regulació del règim urbanístic del sòl definit en l’art. 24 del TRLU, el primer rang en la
jerarquia de línies d’un Pla correspon a la classificació del sòl.
La totalitat del territori d’un municipi de Catalunya està classificat en una o altra classe de
sòl: urbà consolidat, urbà no consolidat, urbanitzable delimitat, urbanitzable no delimitat i no
urbanitzable (art. 25 TRLU). En el cas concret per la Pobla de Lillet la classificació del sòl
estableix:
SÒL URBÀ CONSOLIDAT

SUC

SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT

SNC

SÒL NO URBANITZABLE

SNU

El POUM de la Pobla de Lillet defineix les següents superfícies, sostre i habitatges per cada
règim de sòl:
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POUM AI
SUPERFICIE

Sòl Urbà
SUC - Sòl Urbà Consolidat existent
SUC - Sòl Urbà Consolidat Buits urbans
SUNC - Sòl Urbà no Consolidat

SOSTRE

HABITATGES

319.005 m2

255.652 m2

1.355 u.

202.686 m2

205.466 m2

1.100 u.

5.022 m2

10.668 m2

73 u.

116.319 m2

39.518 m2

182 u.

Sòl Urbanitzable
SUP - Sòl Urbanitzable delimitat
SUNP - Sòl Urbanitzable no delimitat

0 m2

0 u.

0 m2

0 u.

0 m2

SNU - Sòl no urbanitzable

51.080.995 m2

TOTAL

51.400.000 m2

255.652 m2

1.355 u.

Font: Elaboració pròpia

El segon rang en la jerarquia d’un Pla són els sectors de planejament i, per extensió, els
àmbits de gestió. En el POUM s’han delimitat:
PLA DE MILLORA URBANA (sòl urbà)

PMU

POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA (sòl urbà)

PAU

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC (sòl no urbanitzable)

PEU

El Pla preveu un total de 23 figures dels quals 15 són àmbits de gestió (PAU) en sòl urbà
consolidat com en no consolidat, 7 són sectors (PMU) en sòl urbà no consolidat i 1 Pla
especial en sòl no urbanitzable en l’àmbit del xalet del Catllaràs.
Dels 15 àmbits de gestió, 5 estan delimitats en sòl urbà consolidat a efectes d’obtenir
cessions de vialitat que plantejava el planejament vigent no executades que es consideren
importants per garantir la continuïtat de la xarxa de comunicacions del nucli. En aquests
polígons no hi ha aprofitament ni transformació d’usos.
Aquests Polígons s’anomenen polígons de dotació i urbanització i s’emparen a la Disposició
segona del Decret 1/2010 modificat per la llei 3/2012 de 22 de febrer.
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SUPERFÍCIE SÒL URBÀ, URBANITZABLE I NO URBANITZABLE SEGONS PROPOSTA POUM AI POBLA DE LILLET
sòl URBÀ
CONSOLIDAT
MUNICIPI POBLA DE LILLET

320.110,88 m²s

PAU en SUNC

Residencials
(predomini d’habitatge)

NO CONSOLIDAT
0,62%

116.319,28 m²s

0,23%

136

33.665,24 m²s

0,07%

PAU-1

residencial

12

4.842,36 m²s

0,01%

PAU-2

residencial

22

2.413,14 m²s

0,00%

PAU-3

residencial

26

4.593,83 m²s

0,01%

PAU-4

residencial

5

675,20 m²s

0,00%

PAU-5

residencial

48

11.216,53 m²s

0,02%

PAU-6

residencial

10

1.664,75 m²s

0,00%

PAU-7

industrial

2.982,92 m²s

0,01%

PAU-8

residencial

8

562,25 m²s

0,00%

PAU-9

residencial

4

4.440,36 m²s

0,01%

PAU-10

residencial

1

273,90 m²s

0,00%

46

82.654,04 m²s

0,16%

PMU-1

Industrial

10.501,60 m²s

0,02%

PMU-2

turístic-serveis

13.322,51 m²s

0,03%

PMU-3

transformació

6.050,88 m²s

0,01%

PMU-4

serveis

5.647,02 m²s

0,01%

PMU-5

residencial

11.600,00 m²s

0,02%

PMU-6

transformació

13.204,10 m²s

0,03%

PMU-7

transformació

22.327,93 m²s

0,04%

PMU en SUNC

46

sòl
URBANITZABLE
0,00 m²s

0,00%

sòl NO
URBANITZABLE
50.963.569,84 m²s

99,15%

TOTAL

51.400.000,00 m²s

El tercer rang en la jerarquia d’un Pla són les qualificacions del sòl.
La codificació dels diferents tipus de sòl s’ordena segons els usos predominants i segons el
teixit o estructura urbana que generen, sempre tenint en compte les tipologies d’edificació
resultants.
La primera aproximació als diferents tipus de sòl es fa diferenciant els sistemes de la resta de
tipus i zones.
Els sistemes generals o locals descrits en l’article 34 del TRLU i la llei 3/2012 de modificacions
de la LU es poden localitzar en qualsevol classe de sòl: urbà, urbanitzable i no urbanitzable.
La qualificació urbanística del sòl en zones i sistemes té per objectiu assignar a cada part del
territori usos i, en el seu cas, intensitats i/o condicions d’edificació tot desenvolupant els drets
i deures genèrics que estableixi el Pla.
Dintre d’aquesta regulació entenem per sistemes el conjunt d’elements d’interès general
que, relacionats entre sí, configuren l’estructura general i orgànica del territori i són
determinants per assegurar el desenvolupament i funcionament dels assentaments urbans i
alhora han de garantir els objectius del planejament referents a:
-

Comunicacions: recull
tots els tipus d’infraestructures lligades als eixos de
comunicació i a la mobilitat: viàries, ferroviàries, aeroportuàries, i portuàries.

-

Espais oberts: espais lliures, hidrogràfic, costaner.

-

Equipaments comunitaris i serveis tècnics : Equipaments comunitaris; i serveis tècnics i
ambientals.
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-

Habitatge dotacional públic: actuacions destinades a satisfer demandes temporals
de collectius amb necessitat d’assistència o emancipació (art. 1 TRLU).

El POUM planteja una regulació de les diferents zones edificables, partint de la refosa
normativa dels diferents planejaments promoguts durant la vigència de les Normes, i definirà
una nova estructura, ordenada i lògica, que mantingui la major interrelació possible amb les
actuals zones i amb la seva nomenclatura.
La nova qualificació del sòl

La refosa normativa i la necessària relectura de les qualificacions del Pla comportarà la
definició d’una nova organització de les qualificacions del sòl, estructurada en base a la
morfologia pròpia de cada teixit, de manera sistemàtica, que ha de garantir un millor i més
fàcil accés de la ciutadania a la informació i a la normativa del planejament urbanístic.
En aquest sentit, es seguiran els criteris que el propi Departament de Territori i Sostenibilitat ha
elaborat per tal d’unificar els criteris de codificació, que han de possibilitar, en el futur, la
refosa de la nova regulació urbanística aprovada a Catalunya i la ràpida actualització de la
situació urbanística vigent en tot moment.
De la mateixa manera, es recull totes aquelles qualificacions específiques dins dels sectors o
àmbits aprovats.
Pel que fa al sòl no urbanitzable, amb l’objectiu de preservar el medi natural del municipi de
Castelldans i garantir la qualitat de vida de les generacions presentes i futures, es delimiten
els espais oberts que actualment ja estan protegits sectorialment per la legislació ambiental,
actualitzant-ne els límits i es regulen els diversos usos o activitats per cada tipus de sòl no
urbanitzable, de forma que no malmetin els valors que es pretenen protegir d’acord amb el
TRLU i la legislació territorial i sectorial.
El Pla recull les categories provinents del planejament territorial aprovat i estableix uns criteris
per a cada qualificació urbanística en relació amb els elements propis del territori com el
relleu, la xarxa de camins rurals, la vegetació, la xarxa d’aigua, les tanques, murs i marges, la
construcció d’accessos, la construcció d’edificis i altres aspectes concrets particulars de
cada qualificació.
Així que amb coherència amb els tipus basics d’espais oberts establertes pel Pla Territorial
Parcial de Ponent, que són el sòl de protecció especial (sòl de valor natural i connexió, PEIN
i/o Xarxa natura 2000); el sòl de protecció territorial (sòl potencialment sotmès a risc natural,
reserva per a possibles actuacions ferroviàries i reserva estratègica) i sòl de protecció
preventiva.
A continuació es detallen les correspondències entre les Claus urbanístiques del les Normes
Subsidiàries amb les proposades pel POUM :
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NNSS'88

POUM (Codis sistematització)

CLAU 1 - Viari

X-Viari
X1-xarxa territorial bàsica
X2-xarxa bàsica local
X3-xarxa viària complementaria
Xa-àrees d'aparcament
Xr-trànsit restringit

CLAU 2 - Espais lliures
Clau 2.1 - Parc urbà
Clau 2.2 - Jardí Local
Clau 2.3 - Verd privat d'interès especial
Clau 2.4 - Parc fluvial

V-Espais lliures públics
V1-parcs
V2-places
NE-Espai no edificat privat
V3-jardins urbans
V4-de nova creació/reserva

CLAU 3 - Equipaments
Clau 3.1 - administratiu
Clau 3.2 - educatiu assistencial
Clau 3.3 - sanitari
Clau 3.4 - socio-cultural i recreatiu
Clau 3.5 - esportiu
Clau 3.6 - religiós
Clau 3.7 - cementiri
Clau 3.8 - Aparcaments

E-Equipaments
E3-Administratiu / proveïment
E1-Docent
E2-Sanitari-assistencial
E4-Cultural - social - religiós
E5-Esportiu
E4-Cultural - social - religiós
E6-Funerari / cementiri
Xa-àrees d'aparcament
E7-Reserva / sense ús assignat
E8-Transport
E9-Seguretat i defensa

CLAU 4 - Infraestructura de serveis tècnics
4a. Abastament aigües
4e. Energia elèctrica
4b. Sanejament
4c. Escombreries
4d. Telefonia

T-Serveis tècnics
T1-Aigua
T2-Energia
T3-Depuració
T4-Residus
T5-Comunicacions
T6-Infraestructures de rec
T7-de nova creació / reserva

CLAU 5 - Edificis i obres monumentals a catalogar

Edificis catalogats (BCIN,BCIL,elements patrimonials)

CLAU 6 - Edifis, obres i espais verds a conservar

11-Conservació

CLAU 7 - Trama a mantenir l'estructura urbana i edificatòria
Clau 7.1 - Casc antic

1a-Recinte històric
1b-Nucli compacte alineat a vial
2b-Raval/Colònia alineat a vial (les Coromines)
4b-Illa oberta . Bloc alineat a vial
2c-Cases aïllades bifamiliars (les Coromines)
1b-Nucli compacte alineat a vial (resta de nucli)

Clau 7.2 - Conjunt urbanístic d'especial interès: Les Coromines
Clau 7.3 - Eixample amb mansana completa (1 parcel.la)
Clau 7.4 - Eixample amb mansana oberta

CLAU 8 - Agrupacions en filera

5a-Cases agrupades existents
5b-Cases agrupades de nova creació

CLAU 9 - Residència aïllada
Clau 9.1 - Residència unifamiliar

6a-Cases aïllades parcel.les inferiors a 400m2
6b-Cases aïllades parcel.les entre 400-800m2
(6a* i 6b*-Si són aparionades)
4b-Illa oberta . Bloc alineat a vial
4c-Illa oberta. Bloc aïllat
4d-Illa oberta. Bloc volumetria específica
4b-Illa oberta . Bloc alineat a vial

Clau 9.2 - Residència plurifamiliar
Clau 9.3 - Blocs aïllats
Clau 9.4 - Zona residencial aïllada (plurifamiliar especifica PAU-2)
CLAU 10 - Zona de petita indústria i magatzems
Clau 10.1
Clau 10 bis

7c1-Industrial aïllada Intensitat I

CLAU 11 - Indústria gran aïllada
Clau 11
Clau 11.1 Vinya del sastre

7c1-Industrial aïllada Intensitat I
7c2-Industrial aïllada Intensitat II
8a-Serveis Residencial temporal
8b-Serveis Terciari/comercial
10-Transformació

CLAU 12 - Usos vinculats a carretera

E8-Transport/8-Serveis

CLAU 13 - Zona de protecció forestal i paisatgística

22-Forestal de valor

CLAU 14 - Protecció de conreus
CLAU 15 - Protecció dels horts familiars

21a-Agrícola de valor protecció conreus
21b-Agrícola de valor protecció horts familiars

CLAU 16 - Protecció dels prats de muntanya

23-Prats i matollar de valor

CLAU 17 - Terrenys d'acampada

26-Activitat autoritzada

(PTPCC)
PEIN
Protecció zones humides
Protecció preventiva
Protecció especial

25a-PEIN
25b-Zones humides
20-Rústic
24-Protecció especial d'interès natural
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3.2.7 PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC, 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 béns
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.
Per altra banda, el POUM incorpora la 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.
Tots aquests elements estan descrits en l’apartat 2.3.3 d’aquesta memòria.
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.
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PROPOSTES URBANÍSTIQUES ESPECÍFIQUES

3.3.1 SISTEMES
Sistema de comunicacions
La planificació de les infraestructures de la vila ha de suposar, d’una una banda,
l’oportunitat per millorar les condicions d’accessibilitat, i de l’altra, l’ocasió per reforçar-ne la
cohesió interna i la interrelació entre les diferents parts.
El model viari actual de la Pobla de Lillet és el resultat de l’aplicació de les Normes vigents,
del desenvolupament del planejament derivat i de l’execució dels sectors de gestió, per
tant, un model molt deficitari i amb moltes mancances degut al poc desenvolupament
urbanístic que hi ha hagut que no ha permès resoldre els problemes bàsics. A nivell general
la Pobla de Lillet té un problema d’accesibilitat, ja que tot penja de la carretera B-402.
La xarxa viària de la Pobla de Lillet s’estructura bàsicament a través de la carretera B-402
que travessa el nucli d’oest a est.
El carrer del Carrilet o Ferrocarril es correspon a la traça del ferrocarril i connecta amb la part
nord del nucli, és a dir les antigues fàbriques i els jardins Artigas. Aquest carrer és molt estret
en molts punts fins al punt de impedir el pas de dos cotxes simultàniament.
El carrer del Pontarró també connecta amb la part nord del nucli des de la carretera B-402,
fins creuar-se amb el carrer del Ferrocarril. També presenta seccions força estretes
El barri del Firal és el que està millor connectat i té un traçat de carrers més amples.
El barri del Regatell i el barri de les Coromines pengen del carrer del Regatell. En el cas del
barri de les Coromines acaba sent un cul de sac, com s’ha esmentat en l’anàlisi d’aquesta
memòria.
Cal assenyalar que, moltes de les actuacions previstes pel POUM en relació al barri de les
Coromines i del Regatell, estan contemplades dins les actuacions del Projecte d’intervenció
integral del barri de les Coromines, dins el marc del Pla de barris, aprovat per convocatòria
del 2008 per la Generalitat de Catalunya.
A partir de l’esmentat anteriorment i de l’anàlisi de les infraestructures existents en el punt
2.7.2 d’aquesta memòria, el document del Pla preveu les següents actuacions:

1. Nova vialitat i connexions tan rodades com peatonals:
-

-

Nova connexió rodada des del barri de les Coromines fins a la B-402 a través d’un
pont que travessi el riu Llobregat. Connexió amb la B-402 a través d’una rotonda.
Nova connexió peatonal des del PMU-2 La Caseta fins al PMU-3 enllaçant per
darrere l’antiga fàbrica de Cal Costa a través d’una passera-pont que travessi el
riu Llobregat.
Nova connexió peatonal de les dos bosses actuals d’aparcament a l’entrada del
poble
Nova connexió peatonal des de l’antic Escorxador fins a l’antic cinema i plaça
de l’Ajuntament (actuació inclosa dins el PAU-A.)
Nova connexió peatonal des del Carrer Pontarró fins al carrer de la Pujada del
Casal (actuació inclosa dins el PAU-4)
Nova connexió peatonal des del carrer del Perdut a la Plaça de Sant Isidre
Nova connexió directa de la carretera B-402 amb el camí que va a Falgàs per tal
d’alliberar l’actual carretera que travessa Ca la Xesa.
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-

Continuació dels carrers 6e i 8e de les Coromines per enllaçarlos amb el camí de
Llevant.

2. Millores en l’accessibilitat i la urbanització :
-

-

Millora de l’accés a Cal Branca i de la seva urbanització (inclosa dins el PMU-7)
Ampliació del carrer ubicat al costat de la zona esportiva, per sobre del carrer de
la Comafiguera, per tal de donar-li continuïtat quan s’executi l’actual PAU-1
Ampliació dels carrers de la pujada de Sant Antoni, del camí Ral de Monestir i al
camí de Llevant del barri de les Coromines, per tal de d’enllaçar amb el nou
accés proposat.
Millora de l’accessibilitat i la urbanització a la zona esportiva
Millora de la urbanització de l’actual accés al sector de Vinya de Quintana
(sector industrial inclosa dins el PMU-1)
Millora i regulació del camí que connecta la carretera B-402 per el pont d’acer
per Cal Costa fins al carrer de l’Escorxador (inclosa dins el PMU-6)
Millora de l’accés per la vora del riu, a l’aparcament ubicat on està l’antic
escorxador , just per sota del camí de l’Escorxador.
Eixamplament del vial en el punt on es troba l’aparcament dels jardins Artigas, al
davant de l’actual fàbrica de Cartró.
Connexió des del carrer d’Antoni Costa a l’antic cinema a través del pont de
ferro existent (aconseguir la propietat pública a través del PAU-A)
Continuació del passeig d’entrada al poble a través de l’ampliació de les voreres
(actuació inclosa dins el PAU-9)

3. Aparcaments:
-

-

Al llarg de la carretera B-402 : Qualificar correctament l’actual bossa
d’aparcament just a l’entrada
Al barri de les Coromines, al llarg de la pujada de Sant Antoni
Transformar l’espai de l’antic escorxador en aparcament. Aquest espai estaria
connectat amb l’actual aparcament que dona a la carretera a través d’una
passarella peatonal.
Al llarg del carrer Salvador d’en Torreals, després del nou pavelló.

4. Potenciar els recorreguts per a vianants en la mesura que sigui possible, bé ampliant les
voreres, bé preveient una secció més ampla en els carrers nous o bé arreglant i connectant
espais existents:
-

Des de el nou pavelló fins al parc Artigas
Al barri de les Coromines, pel perímetres nord i preveure en l’ampliació dels vials
perimetrals un espai de passeig
A l’entrada del poble, a Cal Xeró, permetre la continuació del passeig peatonal
Des de l’estació del ferrocarril de la carretera B-402 fins a la plaça de
l’ajuntament
Millora dels camins rurals existents, el seu condicionament i la seva senyalització

Finalment, pel que fa al transport públic, caldria potenciar el bus interurbà, potser lligat a un
servei de mini bus que arribi fins a Castellar de N’Hug, alhora que localitzar un punt de
parada i mini estació dins el nucli que reforci aquesta possible instauració.
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Sistema d’equipaments
En línies generals, la Pobla de Lillet és un municipi ben dotat pel que fa a equipaments
comunitaris i segons l’anàlisi en la memòria d’informació, segons les dinàmiques
demogràfiques dels pròxims 15 anys no hi ha una forta demanda d’equipaments. Tot i així, el
Pla 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.
El futur desenvolupament dels àmbits de polígons d’actuació en sòl urbà previstos pel POUM
generarà sòl amb destí a equipaments comunitaris, que serà el propi municipi qui en definirà
el seu ús en funció de les seves necessitats.
En relació als equipaments educatius, es mantenen els existents ja que cobreixen les
necessitats actuals del municipi i les de les previsions demogràfiques.
Els equipaments sanitaris es mantenen sense millores en la seva evolució, ja que pel que fa a
les dinàmiques demogràfiques previstes, no es planteja nous dimensionats pel que fa a
centres d’atenció primària.
Pel que fa els equipaments esportius, en l’actualitat no s’han detectat mancances. El POUM
planteja la doble funcionalitat de l’equipament del pavelló per tal de poder-lo utilitzar com
a equipament social tipus sala polivalent. També es preveu la millora de l’accessibilitat a
l’actual zona esportiva formada per piscines i pistes de bàsquet i futbol,, com s’ha esmentat
en el punt anterior.
En referència als equipaments administratius no s’han detectat mancances.
En relació als equipaments culturals i socials, el POUM planteja la reconversió de l’antic
cinema en un equipament públic social. Per altra banda, el POUM proposa adaptar l’actual
oficina de turisme com a equipament de casal de barri per els barris del Regatell i de les
Coromines.
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 superficie.
A la vegada i com ja s’ha esmentat, actualment l’Ajuntament de la Pobla de Lillet disposa
d’una gran peça de 8.889,05m2 de superfície situada a l’entrada del nucli fent front a la
carretera B-402,
Sistema d’habitatge dotacional
Aquest sistema comprèn les actuacions públiques d’habitatge destinades a satisfer els
requeriments
temporals de collectius de persones amb necessitats d’assistència o
d’emancipació justificades en polítiques socials prèviament definides i especificades en la
memòria social d’aquest POUM.
Aquest Pla preveu una reserva en la parcella municipal qualificada actualment
d’equipament administratiu, que es correspon amb el Xalet d’Icona.
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Sistema d’espais lliures
En relació als espais lliures, el POUM es centra en optimitzar els existents i en planteja de nous
previstos dins els àmbits i sectors de planejament.
En relació als espais existents, requalifica aquells que no en desenvolupen la funció, com és
el cas de l’espai a l’entrada del nucli que actualment és un aparcament. També hi ha un
altre espai dins el Firal, al qual no s’hi pot accedir i que en conseqüència no pot
desenvolupar la funció d’espai lliure.
A continuació es resumeixen amb dades numèriques, els espais lliures totals previstos i
existents al municipi:
INVENTARI ESPAIS LLIURES SÒL URBÀ existents
CLAU

SUPERFICIE
PLANTA

ÚS EXISTENT

V

249,50 m²s

Plaça del For

V

946,85 m²s

Parc Xesco Boix

V

233,46 m²s

Espais llera riu

V

290,95 m²s

Espais llera riu

V

277,50 m²s

Espais llera riu

V

164,70 m²s

Zona dins el Firal

V

1.588,15 m²s

Zona dins el Firal

V

204,65 m²s

Zona dins el Firal

V

800,00 m²s

Espai aparcament entrada

V

1.029,70 m²s

Espai fluvial

V

2.696,13 m²s

Zona industrial Vinya del Sastre

Existents

8.481,59 m²s
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INVENTARI ESPAIS LLIURES SÒL URBÀ POUM
CLAU

SUPERFICIE
PLANTA

PROPOSTA POUM

V

249,50 m²s

Plaça del For (existent)

V

946,85 m²s

Parc Xesco Boix (existent)

V

233,46 m²s

Espais llera riu (existent)

V

290,95 m²s

Espais llera riu (existent)

V

277,50 m²s

Espais llera riu (existent)

V

164,70 m²s

Zona dins el Firal (existent)

V

1.588,15 m²s

V

133,60 m²s

V

1.336,71 m²s

V

99,88 m²s

Zona dins el Firal (existent)
Espai aparcament entrada (existent)
Vinya del Sastre (existent)
Plaça el Firal

V

400,20 m²s

Parc PAU-1

V

523,97 m²s

Plaça PAU-2

V

1.173,00 m²s

Passeig PAU-3

V

244,38 m²s

Passeig PAU-4

V

5.125,38 m²s

Passeig PAU-5

V

132,72 m²s

Passeig PAU-6

V

981,25 m²s

Passeig PAU-9

V

1.050,16 m²s

Passeig PMU-1

V

4.662,88 m²s

Passeig PMU-2

V

1.317,40 m²s

Passeig PMU-3

V

2.534,07 m²s

Passeig PMU-4

V

2.320,00 m²s

Passeig PMU-5

V

2.640,82 m²s

Passeig PMU-6

V

4.502,00 m²s

Passeig PMU-7

TOTAL

32.929,53 m²s existents+proposats

TOTAL

27.608,23 m²s en sectors i àmbits de planejament

Pel que fa al Parc de l’Artigas i al de la Font de la Magnèsia, el POUM els deixa com a sòls
privats protegits en sòl no urbanitzable, però manté l’ús públic tal i com indiquen les actuals
Normes. En la documentació del POUM s’adjunta un conveni entre l’Ajuntament i la
propietat.

Per altra banda, tal i com estableix l’article 58.1f) :
“Defineixen el sistema general d’espais lliures públics, que ha de respondre, com a mínim, a
la proporció de 20m2 cada 100m2 de sostre admès pel planejament urbanístic residencial
no inclòs en cap sector de planejament urbanístic. Aquest estàndard mínim no és aplicable
als plans d’ordenació urbanística municipal de municipis que tinguin una població inferior a
tres mil habitants i d’escassa complexitat urbanística, que només distingeixen entre sòl urbà i
no urbanitzables, amb el benentès que aquests plans han d’efectuar una reserva de sòl que
sigui adequada a les necessitats del municipi”
En aquest sentit, aquest POUM queda exempt de complir amb aquest estàndard mínim.
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Sistema d’infraestructures de serveis

Aigua
Els nous desenvolupaments previstos s’hauran d’adequar a la disponibilitat de recursos
hídrics i, en la mesura del possible, aquesta disponibilitat es garanteixi en un marc de
sostenibilitat (especialment pel que fa a l'obtenció del recurs i a la seva gestió).
Els projectes d’urbanització hauran de fer estudis més aprofundits i hauran d’aportar
certificats de garantia de subministrament,, així com les consideracions i determinacions de
l’organisme competent, l’Agència Catalana de l’Aigua.
Per altra banda, caldrà adoptar mesures per a protegir els recursos hídrics autòctons i
s’hauran d’adoptar mesures (normatives i d'altra naturalesa) en el planejament derivat per a
assolir consums sostenibles d'aigua (foment de l'estalvi i la reutilització).
Pel que fa a les dades del consum d’aigua del municipi, no se’n disposen 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 habitants, 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,

En relació a les zones verdes (públiques i privades), es procurarà la utilització sistematitzada i
extensiva d’espècies autòctones, naturalitzades i/o adaptades (entre altres implicacions es
cerca una mínima despesa en manteniment, especialment en termes de consum d’aigua);
hi haurà d’haver un estudi i concreció de les espècies a utilitzar i valoració de la seva
conveniència i idoneïtat per part del tècnic municipal competent.
Sanejament
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.

Residus (Gestió dels materials i els residus en la urbanització i edificació)
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.
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S‘implantaran els serveis tècnics ambientals amb els sistemes de disseny urbà adients per a
potenciar, a nivell local, la recollida selectiva dels residus i les possibilitats de reutilització i
reciclatge. La previsió del nombre, dimensionament i localització de les àrees d’aportació
de residus i de recollida selectiva dels mateixos haurà de ser feta per part dels
desenvolupaments urbanístics. Es promouran mesures en els edificis la previsió d’espais i
installacions que facilitin la recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de
gestió dels mateixos. Aquest aspecte haurà de ser impulsat en el context d’aplicació del
Decret d’Ecoeficiència i del Código Técnico de la Edificación tot i que la nova normativa
del POUM s’hi pugui referir. S’estudiaran i es concretaran de mesures específiques de gestió
de residus i que facilitin la recollida selectiva en origen dels residus (industrials i de naturalesa
domèstica) en les llicències ambientals de les activitats corresponents; gestió en base
contractes específics de recollida, transport i gestió dels residus generats per part de les
respectives activitats amb gestor autoritzat.
Els desenvolupaments previstos s’hauran d’adequar a la disponibilitat de recursos energètics.
També s’hauran d’adoptar mesures per a fomentar i incrementar la producció d'energia a
partir de recursos autòctons i de caràcter renovable amb l’objectiu d’incrementar
progressivament el percentatge de les fonts energètiques autòctones i renovables en la
satisfacció de la demanda local d'energia, en especial l’energia fotovoltaica.
S’hauran de promoure mesures per a l'adopció de criteris i accions específiques de
bioclimatisme i eficiència energètica en les edificacions, de cara a reduir la seva contribució
al canvi climàtic. Aquest aspecte podrà ser impulsat en el context d’aplicació del Decret
d’Ecoeficiència, del Código Técnico de la Edificación.

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.
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.

Comunicació i informació
S’han de promoure mesures per a l'adopció de criteris i accions específiques respecte als
assentaments de les telecomunicacions, en especial de la telefonia mòbil. Regular i ordenar
els elements i les installacions emissores de radiacions electromagnètiques en base el
principi de precaució i les normatives vigents, per a minimitzar els seus efectes negatius sobre
el paisatge i els éssers vius. Les noves installacions que es plantegin hauran de presentar una
documentació justificativa d’aquesta no afecció o minimització dels seus efectes negatius.

3.3.2 ZONES
Les zones corresponen als espais on es produeixen les activitats amb diversos tipus
d’aprofitament. Les zones es complementen amb els sistemes generals, que les completen
en matèria de comunicacions, espais lliures, serveis tècnics i equipaments comunitaris.
Al sòl urbà les categories proposades es restringeixen a un nombre limitat de zones, atenent
a l’ús general o al tipus d’activitat predominant: residencial, terciari o industrial
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Zones de conservació
Les zones de conservació es corresponen a la part més antiga del nucli del nucli de la Pobla
de Lillet, dins els àmbits del casc històric formades per edificacions entre mitgeres amb
alineació a vial configurant una trama compacta (Clau 1)
Comprèn tot l’àmbit limitat entre el carrer d’Antoni Costa, carrer de l’Església i carrer del
Verger, carrer Major i la carretera B-402.
Com a norma general, les edificacions es projectaran de forma similar a les existents i
conservaran la tipologia de l’entorn. En aquest sentit, es prohibeix la construcció d’elements
adossats o cossos afegits, així com la modificació de la volumetria existent.

Zones de consolidació
Les zones de consolidació es corresponen a les zones tradicionals d’alineació al vial,
eixamples, zones d’edificació aïllada i zones de volumetria específica. (Clau 2, 4, 5 i 6)
Com a norma general es mantenen les zones existents introduint millores que incideixen
sobre la qualitat de vida a l’edificació o mecanismes per unificar paràmetres de regulació.

Zones de nou desenvolupament
Partint de les previsions del planejament vigent, aquestes zones es centren majoritàriament
en un model més compacte en el sòl urbà no consolidat corresponent a l’habitatge
plurifamiliar edificat en el perímetre d’illa amb patis interiors (Clau 4) o a edificacions
unifamiliars en filera o aparionades(clau 5 i 6)

Zones industrials
Es proposa la consolidació dels espais industrials existents permetent la seva ampliació.(clau
7)

Zones de serveis

Referida bàsicament a les àrees de serveis de carretera i d’allotjament turístic. És el cas dels
espais ja destinats a serveis de carreteres per les NNSS i la regulació del nou hotel ubicat en
l’àmbit de la Caseta. (clau 8)

Zones de transformació
Comprèn els terrenys que contenen les actuals fàbriques en desús de Cal Costa, Cal Pujol i
Can Branca, per a la transformació del seu actual ús industrial.(clau 10)

Zones de conservació
Comprèn totes aquelles edificacions i espais lliures antigament qualificades segons la clau 6.
El Pla les enumera i en defineix les determinacions per cada una de ells. (clau 11)

Zones d’habitatge de protecció
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El Pla ordena com a subzona 4b-hpp els actuals habitatges de protecció ubicats dins el barri
del Firal.

Qualificacions en sòl no urbanitzable
El POUM estableix les següents qualificacions pel que fa el sòl no urbanitzable:
- Sòl de valor natural i de connexió, clau 25, distingint les subzones:
•

Espais d’interès natural (PEIN), Xarxa Natura 2000 I ENPE , clau 25a

•

Zones Humides,, clau 25b

- Sòl de protecció especial d’interès natural, clau 24, que recull els espais de valor
paisatgístic i ecològic de valor.
- Sòl de protecció dels prats i matollar de valor clau 23, que recull els sòls protegits dels prats
de muntanya.
- Sòl de protecció forestal i d’interès paisatgístic clau 22, que recull el forest d’utilitat pública
- Sòl de protecció agrícola, clau 21,distingint les subzones:
•

Protecció de conreus , clau 21a

•

Protecció horts familiars clau 21b

- Sòl de protecció preventiva, clau 20
- Sòl d’activitats autoritzades, clau 26, que recull les activitats permeses existents com és el
càmping de l’Espelt i les installacions de la Sala

Els sòls de valor natural i de connexió Inclouen aquells sòls en què concorren valors que
justifiquen un alt grau de protecció per tal de preservar-los de transformacions que els
puguin afectar. Comprèn aquells espais que formen part d’àmbits de protecció establerts en
la normativa sectorial.
El POUM de la Pobla de Lillet delimita els espais d’interès natural que s’especifiquen a
continuació, que coincideixen amb els espais de Xarxa Natura 2000:
•

PEIN de les Guilleries

•

Espai Xarxa Natura del Prepirineu Central Català

Els sòls de protecció especial d’interès natural conté aquells sòls integrats per espais d’interès
natural i paisatgístic que realitza una funció important com a connector ecològic per la seva
disposició estratègica garanteix el manteniment, desplaçaments i desenvolupament de les
espècies. També es qualifiquen dins aquests sòls el Parc de l’Artigas i Font de la Magnèsia.

Els sòls de protecció de prats i matollar de valor, compren els prats de muntanya que han
servit tradicionalment per pastura.

Els sòls de protecció forestal i d’interès paisatgístic comprèn aquells terrenys que pels seus
valors forestals, paisatgístics i naturals, cal que estiguin preservats del procés d’incorporació a
les àrees urbanes i s’han de protegir de la seva degradació, de forma molt acurada per tal
que no perdi els seus valors actuals. Comprèn les àrees ocupades pel bosc, així com les
rieres, torrents i els seus entorns.
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Els sòls de protecció agrícola, comprenen aquells sòls amb ús principalment agrari que
contenen els terrenys de conreus i horts actuals.

La zona de serveis comprèn els sòls ocupats per installacions destinades a l’ús industrial i
serveis en règim de funcionament i activitats diverses com és l’actual dipòsit d’aigua, la zona
de les plaques fotovoltaiques, les Estacions transformadores (E.T)

3.3.3 ACTIVITATS I USOS
L’opció prioritària quantitativament parlant, segueix essent l’ús d’habitatge. La major part
dels sectors tenen com a ús majoritari l’habitatge complementat amb activitats terciàries i
comercials.

Habitatge
L’ús d’habitatge és majoritari al nucli de Castelldans. Pel que fa a les tipologies, les
edificacions unifamiliars i plurifamiliars amb alineació a vial són les predominants. Cal
destacar que les tipologies proposades pel POUM eviten l’extensió en el territori i proposen
models més compactes i ajustats al model actual.

Terciària i Comerç
Aquestes activitats són compatibles amb l’ús d’habitatge i actualment es localitzaen
fonamentalment dins els sòls urbans més consolidats, en concret al llarg de tots els carrers
que configuren el casc més antic (clau 1a).
El Pla permet la comptabilitat d’aquest ús dins les claus 1, 2 i 4

Sòl industrial i activitats econòmiques
Es composa bàsicament de les zones industrials existents: la fàbrica de cartró, al nord del
nucli, i la Vinya del sastre, just a l’entrada del nucli.
El Pla en preveu la seva ampliació.

L’activitat turística
Aquesta és una activitat que el Pla vol facilitar, permetent el seu ús en totes les zones per tal
de potenciar la oferta turística dins el nucli. El Pla vol facilitar la opció sobretot en la clau 11
de conservació la possibilitat d’ubicar-hi allotjament turístic.
Per altra banda, en el sector PMU-2 es permet l’activitat hotelera.

L’activitat cultural i recreativa

Es preveu ampliar l’espai del Xalet del Catllaràs protegint a la vegada el recinte i potenciant
l’espai del Parc Natural.
Dins el casc antic, es proposa la recuperació de l’antic cinema com a nou espai cultural i
possibilitar l’ús de l’espai del pavelló com a sala polivalent per dur a terme diverses activitats
del municipi.
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L’activitat d’oci i lleure temporal

Es planteja la possibilitat d’aquesta activitat dins l’àmbit del Xalet del Catllaràs. Es proposa un
espai que pugui acollir diferents usos garantint en tot moment la seva integració amb
l’entorn En principi, es plantegen usos relacionats amb l’oci i el lleure, com alberg, centres de
recerca i investigació de la flora i la fauna, acampada temporal, berenador o altres com
són aparcaments,

3.3.4 Avaluació i justificació de les necessitats quantitatives i de localització de sòl per la
implantació de centres de culte segons la Llei 16/2009 del 22 de juliol
En l’actualitat, el municipi de la Pobla de Lillet no té cap demanda per a la implantació de
nous centres de culte, atès les baixes dinàmiques poblacionals i d’immigració, tal i com
s’explica en la memòria socio-econòmica per una banda, i per altra banda, la absència
d’aquesta necessitat per part de concessions o comunitats religioses durant el procés de
participació ciutadana.
Tanmateix, la Pobla de Lillet és un municipi d’escassa complexitat, amb1.000 habitants i
escatx, amb decreixement de població i on les propostes del POUM van enfocades a
consolidar i resoldre les problemàtiques existents de la trama urbana existent versus nous
creixements urbanístics.
En aquest sentit, la proposta del POUM no qualifica nous sòls per a implantar equipaments
comunitaris on s’admetin usos de caràcter religiós, però es contempla la compatibilització
de l’ús religiós en les zones urbanes (clau 1b i 4) i es defineix:
a) centres o locals > o=120m2 es permet l’actvitat: - activitats en PB i planta pis
d’edificis sense habitatges, contigus en edificis d’habitatges en edifici d’ús
exclusiu o d’un altre ús.
b) Centres o locals <120m2 es permet situar-los en PB en edificis d’habitatges
sempre i quan tinguin accés independent.
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3.4 DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ

L’atenció a la gestió del Pla és una característica comuna dels treballs del planejament del
municipi on la principal finalitat és la revisió de les Normes del 88. Si en aquell moment una
de les prioritats era un endreçament general del municipi, en el moment actual l’atenció a
la gestió esdevé una eina clau en l’avaluació de les capacitats de portar a terme aquelles
previsions anteriors dins el marc actual conjuntament amb les propostes del nou
planejament.
Aquesta atenció pren major significació en el marc del nou text legal que ha de prendre
noves cotes i ha de permetre plantejar noves alternatives en el camp de l’habitatge, en el
camp del re equipament del poble i en definitiva en la construcció d’un projecte comú amb
major quotes de qualitat urbana.
Aquest text legal comporta entre d’altres tres aspectes que es poden considerar
substancialment diferent respecte el marc de referència que definia la legislació actual:
1. L’obligació de la cessió de sòls amb aprofitament urbanístic en els sectors de
sòl urbà en funció de la generació de plusvàlues i dels increments
d’aprofitament que es determinen en el nou planejament respecte el
planejament que es revisa.
2. L’ampliació dels sòls destinats a sistemes urbanístics, que inclosos en un
Polígon d’Actuació poden ser objecte de cessió obligatòria i gratuïta, ja en el
marc anterior venien restringits als espais lliures i a determinats tipus
d’equipament,sempre de caràcter local i al servei de la unitat de gestió
delimitada.
Respecte l’obligació de la cessió d’aprofitament urbanístic en sòl urbà, la nova legislació
urbanística les concreta en aquells sòls que es classifiquen com a sòl urbà no consolidat, i
que han d’esser objecte de desenvolupament per pla de millora urbana o polígon
d’actuació, que tinguin per objecte la reforma interior, la remodelació urbana, la
transformació d’usos, la reurbanització o completar el teixit urbà sempre i quan comportin el
desenvolupament o la reconversió del model urbanístic de l’àmbit.
En qualsevol cas el nou text legal, estableix que aquestes aportacions en termes
d’aprofitament per l’administració actuant serà en el sòl urbà no consolidat, del 10% de
l’aprofitament urbanístic del sector subjecte a pla de millora urbana o a polígon d’actuació,
tal com estableix la nova llei 3/2012 per la qual s’aproven les modificacions del DL 1/2010 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Pel que fa al destí de les cessions per a sistemes, la Llei ve a regular i consolidar allò que ja
era una pràctica habitual en les administracions, però que, no per això deixava de tenir
alguna fissura o debilitat legal, i ens referim al fet de poder exigir un major ventall del sòl
objecte de cessió obligatòria i gratuïta. Per una part entren a formar part d’aquest concepte
tot els tipus de sistemes ja siguin locals o generals, sempre i quan tinguin assignat algun tipus
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d’aprofitament dintre del polígon o del sector de planejament que es delimita. I per una
altra part també s’amplia el tipus de sistemes d’equipaments susceptibles de ser obtinguts
per cessió, cobrint dintre d’aquest concepte tots els equipaments comunitaris: docents,
esportius, assistencials, culturals, etc.
Cal dir també pel que fa referència a les determinacions sobre la possibilitat d’establir
sectors discontinus i l’obligació de participar en les despeses derivades de la construcció de
les infraestructures de connexió a la xarxa general i a la ciutat consolidada, el nou text legal
està reconeixent l’obligació dels nous creixements i dels nous sectors en la participació de les
despeses d’urbanització que puguin ser generades precisament per la mateixa definició
d’aquests nous sectors de planejament o per la necessitat de millorar les condicions de la
ciutat consolidada per causa d’aquest major creixement de la mateixa.
La delimitació dels àmbits de planejament responen principalment a la voluntat de
transformació dels teixits centrals obsolets ja plantejats en l’antic planejament, vinculats a la
reorganització i ajust dels límits del nucli on es concentren les grans actuacions del Pla.
El Pla preveu un total de 23 figures dels quals 15 són àmbits de gestió (PAU) en sòl urbà
consolidat com en no consolidat, 7 són sectors (PMU) en sòl urbà no consolidat i 1 Pla
especial en sòl no urbanitzable en l’àmbit del xalet del Catllaràs.

Sectors i àmbits del POUM
Font: elaboració pròpia
139

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
Ajuntament de La Pobla de Lillet

Dels 15 àmbits de gestió, 5 estan delimitats en sòl urbà consolidat a efectes d’obtenir
cessions de vialitat que plantejava el planejament vigent no executades que es consideren
importants per garantir la continuïtat de la xarxa de comunicacions del nucli. En aquests
polígons no hi ha aprofitament ni transformació d’usos. Aquests Polígons s’anomenen
polígons de dotació i urbanització i s’emparen a la Disposició segona del Decret 1/2010
modificat per la llei 3/2012 de 22 de febrer.
Sectors i polígons en sòl urbà
En aquells àmbits de sòl urbà consolidat i no consolidat pels quals es delimiten Polígons
d’actuació urbanística segons sigui per la seva execució o per el seu desenvolupament.

Pel que fa a l’execució la figura adoptada és la del polígon d’actuació. El polígon
d’actuació és l’àmbit en el que s’estableix el corresponent repartiment de beneficis i
càrregues derivades del planejament i s’estableixen les següents determinacions:
1. Es concreten els objectius segons siguin en sòl urbà consolidat o no consolidat:
-

En el sòl urbà no consolidat la finalitat serà de completar el teixit urbà, o bé
acomplir operacions de rehabilitació, de reforma interior, de remodelació
urbana, de transformació d’usos, de reurbanització, d’ordenació de subsòl o
de sanejament de poblacions i altres similars.

-

En sòl urbà consolidat la funció serà bàsicament la de completar o acabar la
urbanització i regular la composició volumètrica i de façanes.

2. Es detalla l’ordenació urbanística del sòl i es fixa els paràmetres urbanístics
necessaris per a l’atorgament de llicències d’edificació, establint les
determinacions adients conforme la Llei d’Urbanisme pel que fa l’ordenació de
volums.
3. Es precisa conforme determina la Llei les característiques i el traçat de les obres
d’urbanització bàsiques.
4. Es concreta el sistema d’actuació previst essent la reparcellació el més comú en
les seves diferents modalitats.

El Pla delimita els següents polígons d’actuació urbanística (PAU) dins el sòl urbà no
consolidat, entenent que aquest sòls encara s’han de transformar, és a dir que l’objecte dels
quals és la reforma interior, la remodelació urbana, la transformació d’usos, la reurbanització
o completar el teixit urbà sempre i quan comportin el desenvolupament o la reconversió del
model urbanístic de l’àmbit:

ÀMBIT

RÈGIM SÒL

SUPERFÍCIE

ÚS
Dominant

(m2)

Sostre TOTAL

(m²st/m²sl)

Nº Hab.

(m2st)

POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU-1

del Camaré (antiga UA-2 definida per les NNSS)

SUNC

4.842,36 m²sòl

Residencial

0,50

2.421,10 m²st

12 hab.

PAU-2

Carrer Coma Figuera (antic PAU-2 planejament vigent)

SUNC

2.413,14 m²sòl

Residencial

0,96

2.318,36 m²st

22 hab.
26 hab.

PAU-3

Les Planes (antiga UA-3)

SUNC

4.593,83 m²sòl

Residencial

0,58

2.664,42 m²st

PAU-4

Carrer del Pontarró (antic PAU-1 planejament vigent)

SUNC

675,20 m²sòl

Residencial

1,04

705,00 m²st

5 hab.

PAU-5

Carretera de Ribes (antiga UA-4 de les NNSS)

SUNC

11.216,53 m²sòl

Residencial

0,61

6.873,00 m²st

48 hab.
10 hab.

PAU-6

Les Coromines (antic PERI Les Coromines de les NNSS)

SUNC

1.664,75 m²sòl

Residencial

0,61

1.020,00 m²st

PAU-7

Ampliació fàbrica

SUNC

2.982,92 m²sòl

Industrial

0,54

1.605,22 m²st

0 hab.

PAU-8

Plaça del cinema

SUNC

562,25 m²sòl

Residencial

l'existent (775,25m2)

8 hab.

PAU-9

Cal Xeró

SUNC

4.440,36 m²sòl

Residencial

0,18

792,18 m²st

4 hab.

PAU-10

L'escorxador

SUNC

273,90 m²sòl

Residencial

0,66

180,00 m²st

1 hab.

19.354,52 m²st

136 hab.

TOTAL PAU

33.665,24 m²sòl
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A continuació es detallen les delimitacions i objectius principals dels diferents polígons
d’actuació urbanística:
PAU-1 del Camaré (antiga UA-2 definida per les NNSS)
Polígon situat al nord del nucli entre el camí del Castellar i l'actual Camaré.
L’objectiu és donar continuïtat al carrer d'en Pau Casals i completar el teixit urbà.

PAU-2 Carrer Coma Figuera (antic PAU-2 planejament vigent)
Polígon situat al centre del nucli, entre els carrers Natzaret, Coma Figuera i el Ferrocarril.
L’objectiu és completar el teixit urbà i dotar al nucli d'un espai lliure que alhora connecti els
dos carrers

PAU-3 Les Planes (antiga UA-3 definida per les NNSS)
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Polígon situat a l'extrem oest del nucli urbà, donant front al carrer Toses, carrer d'entrada al
poble just per on transita el tren turístic.
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.

PAU-4 Carrer del Pontarró (antic PAU-1 planejament vigent)
Àmbit entre el carrer Pontfarró i la Pujada del Casal
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.

PAU-5 Carretera de Ribes (antiga UA-4 de les NNSS)
Polígon situat a l'est del poble, limita al nord amb la carretera B-402, al sud per el riu
Llobregat, a l'oest per terrenys destinats a horts i a l'est per sòl no urbanitzable.
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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PAU-6 Les Coromines (antic PERI Les Coromines de les NNSS)
Polígon situat al centre del barri de les Coromines.
L’objectiu és donar continuïtat als vial existent carrer 6e de les Coromines. Dotar d'un
equipament i plaça al barri.

PAU-7 Ampliació fàbrica
Polígon situat al nord del nucli, just davant de l'actual fàbrica de cartró.
L’objectiu és reconèixer un espai de magatzem existent pertanyent a la fàbrica de paper.
Ampliar del vial i dotar de places d'aparcament relacionades amb els jardins Artigas i amb el
nou vial bypass provinent de Cal Pujol.
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PAU-8 Plaça del cinema
Poligon situat al sud del nucli urbà al llarg del carrer l'Escorxador i limitat per el riu Llobregat i
el sòl no urbanitzable. Conté un edifici abandonat qualificat per les NNSS com a industrial o
magatzem.
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 dona l'antic
cinema.

PAU-9 Cal Xeró
Àmbit ubicat a l'entrada del poble per sobre de la carretera B-402 colindants a Cal Xeró
L’objectiu és preservar el màxim aquest espai com a verd privat i ampliar les voreres al llarg
de la carretera B-402 com a passeig d'entrada al poble.
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PAU-10 L'escorxador
Àmbit ubicat on es troba l'antic escorxador i en una zona que es fa servir a l'actualitat
d'aparcament públic.
L’objectiu és aconseguir la finca que dona front al carrer de l'Escorxador com a espai
d'aparcament per tal de donar continuïtat a la peça d'aparcament existent.

Pel que fa als polígons d’actuació urbanística (PAU) dins el sòl urbà consolidat, el Pla delimita
aquells àmbits en la que no hi ha cap actuació de transformació, ni canvi d’usos sinó que
són sòls urbans als quals només queda pendent acabar o completar la urbanització o la
cessió d’algun vial.

Es delimiten els següents àmbits:
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ÀMBIT

RÈGIM SÒL

SUPERFÍCIE

ÚS
Dominant

Sostre TOTAL

Nº Hab.

POLÍGONS DE DOTACIÓ I URBANITZACIÓ (no hi ha ni nou sostre ni transformació d'usos)
PAU-A

Cinema

SUC

656,50 m²sòl

Equipament

PAU-B

Les Coromines-1

SUC

337,36 m²sòl

Vialitat

PAU-C

Les Coromines-2

SUC

629,55 m²sòl

Vialitat

PAU-D

El Firal

SUC

107,75 m²sòl

Vialitat

PAU-E

Plaça Sant Isidre

SUC

42,00 m²sòl

Residencial

TOTAL P-DOT

1.773,16 m²sòl

l'existent (424,80m2)

27,52 m²st
27,52 m²st

PAU-A Cinema
Polígon situat al centre del poble, just en els terrenys que contenen l'antic cinema
L’objectiu és reconvertir l'antic cinema en un equipament social públic per al nucli. Obtenir
com a pas públic l'actual pont que travessa el riu per tal de connectar-ho per una banda
amb l'espai de l'equipament i per l'altra amb l'àrea d'aparcament existent al costat de l'antic
escorxador.

PAU-B Les Coromines-1
Polígon situat al barri de les Coromines en els terrenys on desemboquen els carrers 1er, 2on i
3er de les Coromines.
L’objectiu és La obtenció d'aquests sòls per tal de donar continuïtat a tots aquests carrers a
través d'un vial perimetral que els connecti.
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PAU-C Les Coromines-2
Polígon situat al barri de les Coromines en els terrenys on desemboquen els carrer 8è de les
Coromines.
L’objectiu és La obtenció i la urbanització d'aquests sòls per tal de donar continuïtat al carrer
8è de les Coromines.

PAU-D El Firal
Polígon situat al barri del Firal i conté uns terrenys qualificats de vialitat segons les NNSS just al
costat de l'antiga caserna.
L’objectiu és La obtenció i la urbanització d'aquests sòls per tal de crear un pas que connecti
amb la carretera BV-4031.

PAU-E Plaça de Sant Isidre
Polígon situat al davant de la Plaça Sant Isidre en uns terrenys que també donen fornt al
carrer del Perdut.
L’objectiu és la obtenció i la urbanització d'aquests sòls per tal de crear un pas peatonal que
connecti la plaça amb el carrer Perdut.
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En relació als plans de millora urbana, el POUM delimita 7 sectors de planejament:
ÀMBIT

RÈGIM SÒL

SUPERFÍCIE

ÚS
Dominant

(m2)

Sostre TOTAL

(m²st/m²sl)

Nº Hab.

(m2st)

PLANS DE MILLORA URBANA

PMU-1

Vinya del Sastre

SUNC

10.501,60 m²sòl

Industrial

0,81

PMU-2

La Caseta

SUNC

13.322,51 m²sòl

Turístic/Serveis

0,20

PMU-3

Cal Costa

SUNC

6.050,88 m²sòl

Transformació

8.462,75 m²st
2.664,50 m²st
l'existent (3,700m2)

PMU-4

Carretera Castellar de N'Hug

SUNC

5.647,02 m²sòl

Serveis

0,50

2.823,51 m²st

PMU-5

Can Barnola (antic PP Can Barnola de les NNSS)

SUNC

11.600,00 m²sòl

Residencial

0,60

6.960,00 m²st

PMU-6

Cal Pujol

SUNC

13.204,10 m²sòl

Transformació

l'existent (9,700m2)

PMU-7

Ca l'Artigas

SUNC

22.327,93 m²sòl

Transformació

l'existent (13,980m2)

TOTAL PMU

82.654,04 m²sòl

48.290,76 m²st

46 hab.

46 hab.

PMU-1 Vinya del Sastre
Àmbit discontínuo situat a continuació de l'actual peça industrial, a l'entrada del poble just
per sobre de la carretera B-402
L’objectiu és permetre l'ampliació de l'actual peça industrial en funcionament. Millorar el seu
accés.
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PMU-2 La Caseta
Àmbit ubicat just a l'entrada del poble després de l'estació de ferrocarril i limitat per la
carretera B-402 i el riu Llobregat.
Amb l’objectiu de millorar l'accessibilitat en aquest punt d'entrada al poble, preveient un
eixamplament de les voreres i un accés per vianants a mode de passeig que travessi el riu a
través d'una passera i connecti amb el nucli per darrera de Cal Costa. Oferir una oferta
turística per al poble.
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PMU-3 Cal Costa
Àmbit ubicat just a l'entrada del poble per la carretera B-402 que conté els terrenys on es
situava l'antiga fàbrica de Cal Costa, actualment en estat d'abandonament.
Permetre la transformació d'aquests terrenys qualificats actualment d'industrial per donar-li
uns altres usos. Obtenir els sòls públics de vialitat per millorar l'accessibilitat al poble per la
carretera B-402 just on es troba el pont existent.
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PMU-4 Carretera Castellar de N'Hug
Àmbit discontínuo situat a l'extrem nord-est del poble en la cruïlla amb la carretera B-402 i la
BV-4031 que condueix cap a Castellar de N'Hug.
Amb l’objectiu de dotar al nucli d'un espai de serveis relacionat amb la carretera i amb
productes de la zona en forma d'agrobotiga tradicional. Regularitzar l'espai de l'actual
benzinera i els seus serveis adjunts.

151

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
Ajuntament de La Pobla de Lillet

PMU-5 Can Barnola (antic PP Can Barnola de les NNSS)
Àmbit situat a la banda oest del barri de les Coromines que conté tota l'era que queda per
sota de Cal Barnola, al llarg del carrer de la Pujada de Sant Antoni.
Amb l’objectiu de possibilitar el desenvolupament urbanístic en continuïtat al barri de les
Coromines tot obtenint un espai d'aparcament i d'equipament comunitari per al barri.

PMU-6 Cal Pujol
Àmbit situat a l'extrem dret del nucli, en els terrenys on es troba l'antiga fàbrica Pujol, entre el
riu Llobregat i la carretera BV-4031
Amb l’objectiu de permetre la transformació d'aquests terrenys qualificats actualment
d'industrial per donar-li uns altres usos. Millora de l'accés al nucli des de la carretera BV-4031
fins al carrer d'en Salvador Torreals.
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PMU-7 Ca l'Artigas
Àmbit situat a l'extrem nord del nucli en els terrenys que contenen l'antiga fàbrica de Ca
L'Artigas.
Amb l’objectiu de permetre la transformació d'aquests terrenys qualificats actualment
d'industrial per donar-li uns altres usos relacionats amb els jardins Artigas. Millorar l'accés en
aquest àmbit.
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Finalment, pel que fa al Pla especial en sòl no urbanitzable (PEU Xalet el Catllaràs) aquest es
delimita amb l’objectiu de restaurar i proposar els 'usos de l'interior del Xalet del Catllaràs de
Gaudí i la ordenació del seu entorn creant un complex autogestionable i autònom a nivell
econòmic sota el control de l'Ajuntament de La Pobla. Protegir el paratge natural i potenciar
l'espai d'aquesta obra emblemàtica.

155

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
Ajuntament de La Pobla de Lillet

3.5

QUADRES

3.5.1 QUADRE RESUM PROPOSTA
NNSS 1988
SUPERFICIE

Sòl Urbà
SUC - Sòl Urbà Consolidat existent

REFOS 2014
HABITATGES

Sòl Urbanitzable
SUP - Sòl Urbanitzable delimitat
SUNP - Sòl Urbanitzable no delimitat

SNU - Sòl no urbanitzable

TOTAL

SUC - Sòl Urbà Consolidat Buits urbans
SUNC - Sòl Urbà no Consolidat

Sòl Urbanitzable
SUP - Sòl Urbanitzable delimitat
SUNP - Sòl Urbanitzable no delimitat

SNU - Sòl no urbanitzable

TOTAL

HABITATGES

303.198 m2

1.325 u.

13.198 m2

202 u.

257.536 m2

941 u.

280.752 m2

1.100 u.

23.216 m2

159 u.

5.022 m2

73 u.

0 u.

32.464 m2

182 u.

22.446 m2

152 u.

-10.018 m2

-31 u.

41.600 m2

46 u.

41.600 m2

46 u.

0 m2

0 u.

41.600 m2

46 u.

41.600 m2

46 u.

0 m2

0 u.

0 m2

0 m2

0 m2

51.068.400 m2

51.055.202 m2

-13.198 m2

51.400.000 m2

SUPERFICIE

SUC - Sòl Urbà Consolidat existent

SUPERFICIE

1.123 u.

1.170 u.

REFOS 2014
Sòl Urbà

Comparatiu NNSS-Refos
HABITATGES

290.000 m2

SUC - Sòl Urbà Consolidat Buits urbans
SUNC - Sòl Urbà no Consolidat

SUPERFICIE

51.400.000 m2

1.371 u.

POUM AI
HABITATGES

51.400.000 m2

202 u.

Comparatiu Refos-POUM

SUPERFICIE

HABITATGES

SUPERFICIE

308.220 m2

1.325 u.

319.005 m2

1.355 u.

10.785 m2

280.752 m2

1.100 u.

202.686 m2

1.100 u.

78.066 m2

5.022 m2

73 u.

5.022 m2

73 u.

HABITATGES

30 u.
0 u.
0 u.

22.446 m2

152 u.

116.319 m2

182 u.

93.873 m2

30 u.

41.600 m2

46 u.

0 m2

0 u.

-41.600 m2

-46 u.

41.600 m2

46 u.

0 m2

0 u.

-41.600 m2

46 u.

0 m2

0 m2

0 m2

51.050.180 m2

51.080.995 m2

30.815 m2

51.400.000 m2

1.371 u.
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3.5.2 QUADRE GENERAL PROPOSTA
SISTEMES
ÀMBIT

RÈGIM SÒL

SUPERFÍCIE

ÚS
Dominant

(m2)

Sostre TOTAL

(m²st/m²sl)

Nº Hab.

(m2st)

Superfície total
(%)

(m2)

Espais lliures i zv

Equip. comunitaris

Xarxa viària

Serveis Tècnics

Hab. dotacional

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA

PAU-1

del Camaré (antiga UA-2 definida per les NNSS)

SUNC

4.842,36 m²sòl

Residencial

0,50

2.421,10 m²st

12 hab.

46%

2.228,30 m²sòl

400,20 m²sòl

PAU-2

Carrer Coma Figuera (antic PAU-2 planejament vigent)

SUNC

2.413,14 m²sòl

Residencial

0,96

2.318,36 m²st

22 hab.

28%

680,31 m²sòl

523,97 m²sòl

156,34 m²sòl

PAU-3

Les Planes (antiga UA-3)

SUNC

4.593,83 m²sòl

Residencial

0,58

2.664,42 m²st

26 hab.

60%

2.763,83 m²sòl

1.173,00 m²sòl

1.590,83 m²sòl

PAU-4

Carrer del Pontarró (antic PAU-1 planejament vigent)

SUNC

675,20 m²sòl

Residencial

1,04

705,00 m²st

5 hab.

49%

333,32 m²sòl

244,38 m²sòl

88,94 m²sòl

PAU-5

Carretera de Ribes (antiga UA-4 de les NNSS)

SUNC

11.216,53 m²sòl

Residencial

0,61

6.873,00 m²st

48 hab.

71%

7.998,23 m²sòl

5.125,38 m²sòl

2.872,85 m²sòl

PAU-6

Les Coromines (antic PERI Les Coromines de les NNSS)

SUNC

1.664,75 m²sòl

Residencial

0,61

1.020,00 m²st

10 hab.

64%

1.068,67 m²sòl

132,72 m²sòl

935,95 m²sòl

PAU-7

Ampliació fàbrica

SUNC

2.982,92 m²sòl

Industrial

0,54

1.605,22 m²st

0 hab.

33%

976,40 m²sòl

PAU-8

Plaça del cinema

SUNC

562,25 m²sòl

Residencial

l'existent (775,25m2)

8 hab.

31%

174,63 m²sòl

PAU-9

Cal Xeró

SUNC

4.440,36 m²sòl

Residencial

0,18

792,18 m²st

4 hab.

75%

3.308,68 m²sòl

PAU-10

L'escorxador

SUNC

273,90 m²sòl

Residencial

0,66

180,00 m²st

1 hab.

41%

19.354,52 m²st

136 hab.

TOTAL PAU

33.665,24 m²sòl
(m2)

(m²st/m²sl)

(m2st)

976,40 m²sòl
174,63 m²sòl
981,25 m²sòl

2.327,43 m²sòl

113,40 m²sòl
19.645,77 m²sòl

(%)

1.828,10 m²sòl

(m2)

113,40 m²sòl
8.580,90 m²sòl
(m2)

0,00 m²sòl
(m2)

11.064,87 m²sòl
(m2)

0,00 m²sòl
(m2)

POLÍGONS DE DOTACIÓ I URBANITZACIÓ (no hi ha ni nou sostre ni transformació
d'usos)
PAU-A

Cinema

SUC

656,50 m²sòl

Equipament

38%

249,10 m²sòl

249,10 m²sòl

PAU-B

Les Coromines-1

SUC

337,36 m²sòl

Vialitat

100%

337,36 m²sòl

337,36 m²sòl

PAU-C

Les Coromines-2

SUC

629,55 m²sòl

Vialitat

100%

629,55 m²sòl

629,55 m²sòl

PAU-D

El Firal

SUC

107,75 m²sòl

Vialitat

100%

107,75 m²sòl

107,75 m²sòl

PAU-E

Plaça Sant Isidre

SUC

42,00 m²sòl

Residencial

34%

14,48 m²sòl

TOTAL P-DOT

l'existent (424,80m2)

27,52 m²st

1.773,16 m²sòl

452,32 m²st

1.338,24 m²sòl

14,48 m²sòl
0,00 m²sòl

0,00 m²sòl

1.338,24 m²sòl

PLANS DE MILLORA URBANA

PMU-1

Vinya del Sastre

SUNC

10.501,60 m²sòl

Industrial

0,80

8.401,28 m²st

33%

3.449,31 m²sòl

1.050,16 m²sòl

2.399,15 m²sòl

PMU-2

La Caseta

SUNC

13.322,51 m²sòl

Turístic/Serveis

0,20

2.664,50 m²st

60%

7.993,51 m²sòl

4.662,88 m²sòl

3.330,63 m²sòl

PMU-3

Cal Costa

SUNC

6.050,88 m²sòl

Transformació

l'existent (3,700m2)

52%

3.117,47 m²sòl

1.317,40 m²sòl

1.800,07 m²sòl

PMU-4

Carretera Castellar de N'Hug

SUNC

5.647,02 m²sòl

Serveis

0,50

2.823,51 m²st

50%

2.814,37 m²sòl

2.534,07 m²sòl

PMU-5

Can Barnola (antic PP Can Barnola de les NNSS)

SUNC

11.600,00 m²sòl

Residencial

0,60

6.960,00 m²st

50%

5.800,00 m²sòl

2.320,00 m²sòl

46 hab.

280,30 m²sòl
1.392,00 m²sòl

2.088,00 m²sòl

PMU-6

Cal Pujol

SUNC

13.204,10 m²sòl

Transformació

l'existent (9,700m2)

40%

5.281,64 m²sòl

2.640,82 m²sòl

2.640,82 m²sòl

PMU-7

Ca l'Artigas

SUNC

22.327,93 m²sòl

Transformació

l'existent (13,980m2)

40%

8.931,17 m²sòl

4.502,00 m²sòl

4.429,17 m²sòl

37.387,47 m²sòl

19.027,33 m²sòl

TOTAL PMU

82.654,04 m²sòl

48.229,29 m²st

46 hab.

TOTAL AMBITS

118.092,44 m²sòl

68.036,13 m²st

182 hab.

1

58.371,48 m²sòl

27.608,23 m²sòl

1.392,00 m²sòl

1.392,00 m²sòl

16.687,84 m²sòl

29.090,95 m²sòl

280,30 m²sòl

280,30 m²sòl

(m2)
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ZONES
ÀMBIT

1b

2b

4b

4c

5b

6b

6d

7c

8c

10

Superfície total

11
(%)

(m2)

POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA

PAU-1

del Camaré (antiga UA-2 definida per les NNSS)

PAU-2

Carrer Coma Figuera (antic PAU-2 planejament vigent)

PAU-3

Les Planes (antiga UA-3)

PAU-4

Carrer del Pontarró (antic PAU-1 planejament vigent)

PAU-5

Carretera de Ribes (antiga UA-4 de les NNSS)

PAU-6

Les Coromines (antic PERI Les Coromines de les NNSS)

PAU-7

Ampliació fàbrica

PAU-8

Plaça del cinema

PAU-9

Cal Xeró

PAU-10

L'escorxador

1.237,85 m²sòl

1.376,21 m²sòl

54%

1.732,83 m²sòl
1.830,00 m²sòl
341,88 m²sòl
1.877,00 m²sòl

1.341,30 m²sòl

596,08 m²sòl
2.006,52 m²sòl
387,62 m²sòl
1.131,68 m²sòl

1.160,00 m²sòl

160,50 m²sòl

TOTAL PAU

890,00 m²sòl

1.732,83 m²sòl

40%

1.830,00 m²sòl

51%

341,88 m²sòl

29%

3.218,30 m²sòl

36%

596,08 m²sòl

67%

2.006,52 m²sòl

69%

387,62 m²sòl

52%

2.291,68 m²sòl

59%
2.426,08 m²sòl

3.609,83 m²sòl

0,00 m²sòl

2.579,15 m²sòl

1.376,21 m²sòl

1.131,68 m²sòl

2.006,52 m²sòl

0,00 m²sòl

0,00 m²sòl

2.614,06 m²sòl

72%

1.160,00 m²sòl

160,50 m²sòl
15.179,47 m²sòl

(%)

(m2)

POLÍGONS DE DOTACIÓ I URBANITZACIÓ (no hi ha ni nou sostre ni transformació
d'usos)
PAU-A

Cinema

PAU-B

Les Coromines-1

PAU-C

Les Coromines-2

PAU-D

El Firal

PAU-E

Plaça Sant Isidre

27,52 m²sòl

TOTAL P-DOT

PLANS DE MILLORA URBANA

PMU-1

Vinya del Sastre

PMU-2

La Caseta

PMU-3

Cal Costa

PMU-4

Carretera Castellar de N'Hug

PMU-5

Can Barnola (antic PP Can Barnola de les NNSS)

PMU-6

Cal Pujol

PMU-7

Ca l'Artigas

7.052,29 m²sòl

67%
5.329,00 m²sòl
2.933,41 m²sòl
2.832,65 m²sòl

2.800,00 m²sòl

3.000,00 m²sòl
7.922,46 m²sòl
13.396,76 m²sòl

TOTAL PMU

2.800,00 m²sòl

TOTAL AMBITS

890,00 m²sòl

2

2.426,08 m²sòl

3.609,83 m²sòl

2.800,00 m²sòl

3.000,00 m²sòl

5.579,15 m²sòl

0,00 m²sòl

1.376,21 m²sòl

1.131,68 m²sòl

7.052,29 m²sòl

9.058,81 m²sòl

8.161,65 m²sòl

8.161,65 m²sòl

24.252,63 m²sòl

24.252,63 m²sòl

5.329,00 m²sòl

48%

2.933,41 m²sòl

50%

2.832,65 m²sòl

50%

5.800,00 m²sòl

60%

7.922,46 m²sòl

60%
0,00 m²sòl

1.160,00 m²sòl

7.052,29 m²sòl

40%

13.396,76 m²sòl
45.266,57 m²sòl

60.446,04 m²sòl

Memòria de l’ORDENACIÓ

Aprovació Inicial

EDIFICABILITAT
ÀMBIT

ST Terciari/comercial
(m²st/m²sl)

(m2st)

ST Residencial
(m²st/m²sl)

(m2st)

DENSITAT

ST Transformació
(m²st/m²sl)

(m2st)

ST Serveis
(m²st/m²sl)

(m2st)

ST Industrial
(m²st/m²sl)

(m2st)

10% aprof urb
(%l)

(m2st)

Densitat LLIURE
(hab/ha)

habitatges

sup mitja hab

POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA

PAU-1

del Camaré (antiga UA-2 definida per les NNSS)

100%

2.421,10 m²st

10,0%

242,11 m²st

25 hab/Ha

12 hab.

202 m²st

PAU-2

Carrer Coma Figuera (antic PAU-2 planejament vigent)

15%

347,75 m²st

85%

1.970,61 m²st

10,0%

231,84 m²st

91 hab/Ha

22 hab.

90 m²st

PAU-3

Les Planes (antiga UA-3)

10%

266,44 m²st

90%

2.397,98 m²st

10,0%

266,44 m²st

57 hab/Ha

26 hab.

92 m²st

PAU-4

Carrer del Pontarró (antic PAU-1 planejament vigent)

15%

105,75 m²st

PAU-5

Carretera de Ribes (antiga UA-4 de les NNSS)

PAU-6

Les Coromines (antic PERI Les Coromines de les NNSS)

PAU-7

Ampliació fàbrica

PAU-8

Plaça del cinema

100%

PAU-9

Cal Xeró

100%

PAU-10

L'escorxador

15%

153,00 m²st

85%

599,25 m²st

10,0%

70,50 m²st

74 hab/Ha

5 hab.

120 m²st

100%

6.873,00 m²st

10,0%

687,30 m²st

43 hab/Ha

48 hab.

143 m²st

85%

867,00 m²st

10,0%

102,00 m²st

60 hab/Ha

10 hab.

87 m²st

10,0%

160,52 m²st

100%

100%

TOTAL PAU

872,95 m²st
(m²st/m²sl)

(m2st)

10,0%

792,18 m²st

10,0%

180,00 m²st

10,0%

16.101,11 m²st
(m²st/m²sl)

1.605,22 m²st

l'existent (775,25m2)

(m2st)

0,00 m²st
(m²st/m²sl)

(m2st)

(m²st/m²sl)

(m2st)

1.605,22 m²st
(m²st/m²sl)

(m2st)

142 hab/Ha

8 hab.

79,22 m²st

9 hab/Ha

4 hab.

18,00 m²st

37 hab/Ha

1 hab.

180 m²st

136 hab.

133,05 m²st

1.857,93 m²st
(%l)

(m2st)

(hab/ha)

habitatges

198 m²st

sup mitja hab

POLÍGONS DE DOTACIÓ I URBANITZACIÓ (no hi ha ni nou sostre ni transformació
d'usos)
PAU-A

Cinema

PAU-B

Les Coromines-1

PAU-C

Les Coromines-2

PAU-D

El Firal

PAU-E

Plaça Sant Isidre

27,52 m²st

TOTAL P-DOT

27,52 m²st

PLANS DE MILLORA URBANA

PMU-1

Vinya del Sastre

PMU-2

La Caseta

PMU-3

Cal Costa

PMU-4

Carretera Castellar de N'Hug

30%

847,05 m²st

PMU-5

Can Barnola (antic PP Can Barnola de les NNSS)

15%

1.044,00 m²st

PMU-6

Cal Pujol

PMU-7

Ca l'Artigas

100%
100%

2.664,50 m²st

70%

1.976,46 m²st

8.401,28 m²st

l'existent (3,700m2)

85%

5.916,00 m²st
l'existent (9,700m2)

1.891,05 m²st

TOTAL AMBITS

2.764,00 m²st

3

5.916,00 m²st

22.044,63 m²st

399,68 m²st

15,0%

423,53 m²st

15,0%

1.044,00 m²st

40 hab/Ha

46 hab.

129 m²st

15,0%
15,0%
4.640,96 m²st

0,00 m²st

1.260,19 m²st

15,0%
15,0%

l'existent (13,980m2)

TOTAL PMU

15,0%

4.640,96 m²st

8.401,28 m²st

10.006,50 m²st

3.127,39 m²st

46 hab.

128,61 m²st

