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Introducció 
 
 
 

Objecte i context 
 

El present informe ambiental acompanya el projecte de Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal de Les Valls d’Aguilar (Alt Urgell). Ateses les seves característiques similars en 

relació a complexitat urbanística, aquest informe ha estat realitzat alhora per als municipis 

de Cabó, Cava, Pont de Bar i les Valls d’Aguilar, per mandat del Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques, desenvolupat  a partir de la Resolució de 15 de desembre de 

2004, d’atorgament d’ajuts tècnics per a la redacció de plans d’ordenació urbanística 

municipal. 

 

L’informe es formula en el marc de la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del 

Consell, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi 

ambient (DOCE 197/30, de 21 de juliol de 2001). 

 

L’objecte principal de l’informe és facilitar que el projecte del POUM pugui ser considerat i 

analitzat des de l’òptica del medi ambient per les autoritats ambientals, els agents 

socioeconòmics, la gent del territori i qualsevol persona o entitat interessada. 
 
Seguint les indicacions de la Directiva i d’acord amb l’informe ambiental del Pla territorial 

de l’Alt Pirineu i Aran, no s’ha realitzat una diagnosi extensa i dilatada de tots els vectors 

del territori, sinó que s’ha concentrat l’anàlisi en els realment significatius, aquells que són 

de valor en el territori àmbit de planejament, els que són vulnerables o susceptibles de ser-

ho com a conseqüència de les propostes del planejament territorial. 

 

De la mateixa manera, l’avaluació s’ha centrat en els aspectes que són competència del 

planejament municipal i no ha abordat aquelles qüestions ambientals sobre les quals no 

té capacitat d’incidència. 
 

 
Antecedents urbanístics i relacions amb altres plans i programes  

 
El sistema de planejament territorial i urbanístic constitueix un complex conjunt 

d’instruments de planejament articulat jeràrquicament que ha canalitzat durant les 

darreres dècades l’ordenació de l’ús del territori de Catalunya. 
 

En aquest escenari, la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, ha simplificat notablement 

la vessant urbanística al suprimir-ne diverses figures preexitents (normes subsidiàries de 

planejament municipal, projectes de delimitació de sòl urbà, programes d’actuació 

urbanística, estudis de detall, etc.) i crear-ne de noves. Paral.lelament, s’augmenta el 

grau de precisió de les determinacions de la majoria dels plans per tal de potenciar la 

seva execució directa, sense necessitat d’altres instruments de desplegament, i hi 

introdueix diversos aspectos destinats a materialitzar l’aplicació del principi de 

desenvolupament urbanístic sostenible. 

 

L’informe ambiental considera els efectes sobre el medi natural, derivats dels nous usos 

del sòl proposats en l’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Valls 
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d’Aguilar, i té el carácter d’una valoració ambiental preliminar, l’objectiu de la qual és 

aportar al POUM la informació següent: 

 

 Descripció dels vectors ambientals i les dinàmiques o tendències més significatives 

que es donen. 

 Contemplació dels efectes potencials produïts sobre el medi. 

 Incorporació de cristeris sostenibilistes en la presa de decisions per a l’elaboració 

del Pla. 

 Integració d’obligacions jurídiques en matèria de medi ambient i els objectius 

ambientals exigibles a aquest planejament urbanístic en concret. 

 Justificació ambiental de l’alternativa escollida i avaluació del compliment dels 

objectius ambientals fixats i de la incidència, positiva i negativa, de les propostes 

del Pla. 

 Descripció de les mesures adequades de prevenció i correcció dels impactes 

ambientals que ajudin a concretar les propostes dels nous usos del sòl. 

 

La necessitat d’aquest POUM deriva, en general, de les determinacions de la legislació 

urbanística (en especial el Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran) i, en particular, de la 

dinàmica pròpia dels municipis de muntanya del Pirineu i Prepirineu, sotmesos a una 

tensió entre despoblament i urbanització de carácter fonamentalment secundari que fan 

imprescindible l’establiment d’un marc adequat que en reguli el desenvolupament 

urbanístic. 

 

L’article 3 de la Llei d’Urbanisme defineix el desenvolupament sostenible “com la 

utilització racional del territori i el medi ambient, i comporta conjuminar les necessitats de 

creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, 

arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions 

presents i futures.” 

 

Amb un grau de major precisió, continua :  “El desenvolupament urbanístic sostenible, 

atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també la configuració de models 

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

considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora 

dels sistemes de vida tradicional a les àrees rurals i consolidin un model de territori 

globalment eficient.” 

 

Cal no oblidar tampoc un text fonamental i principi directriu, la llei 2/1983 de 9 de març 

d’alta muntanya, que es va promulgar amb l’objectiu d’aturar la regressió demogràfica i 

socieconòmica d’aquests territoris, amb un grau de desenvolupament inferior al de la 

resta de Catalunya i per tal de contrarestar les limitacions cilmàtiques i físiques que pesen 

a sobre d’aquestes àrees. 

 

Amb anterioritat a la redacció d’aquest POUM, el municipi de Les Valls d’Aguilar no 

disposava de cap figura urbanística. Així doncs, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

resol aquesta insuficiència i permet l’adequació de la realitat territorial a la nova Llei 

d’Urbanisme i el Reglament que la desenvolupa. Complementàriament, el POUM esdevé 

una necessitat per tal d’ajustar les previsions de creixement i les espectatives locals, així 

com per ordenar els creixements residencials sense malmetre els espais d’alt valor 

ecològic i paisatgístic del municipi. 
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El conjunt de figures de planejament derivat que sorgeixin de la redacció d’aquest pla 

hauran d’incloure les determinacions incloses en aquest informe ambiental i adecuar-lo a 

la seva escala d’execució. 

 

El desenvolupament urbanístic previst amb el POUM, coherentment amb les previsions del 

planejament de rang superior, considera un horitzó de creixement baix a mig termini. En 

base a aquestes previsions i als seus requeriments s’han dimensionat els contingut 

d’aquest document. 

 

El municipi de les Valls d’Aguilar (també dit Noves de Segre) té actualment una extensió 

de 124,53 km2, després que el 1972 li foren annexats els termes propers de Castellàs, de La 

Guàrdia d’Ares i de Taús. Si bé el nom oficial del municipi és el de Valls d’Aguilar i aquest 

comprèn la vall del riu de la Guàrdia o d’Aguilar i les de la seva conca (el riu de Castellàs i 

el de Solans), també té Taús, que pertany a la conca de la Noguera Pallaresa i no a la 

d’Aguilar. 

 

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) formulava per als territoris de muntanya, 

l’any 1995, com a objectius principals explotar els potencials endògens del territori, 

complementar les activitats tradicionals amb el turisme i potenciar els centres i subcentres 

comarcals com a llocs de prestació de serveis. Tots tres objectius, ampliats i adaptats als 

actuals criteris de desenvolupament sostenible han estat plenament assumits el Pla 

Territorial de l’Alt Pirineu i Aran (PTAPA), aprovat definitivament el present 2006. 
 

 
 
Plànol 1. Zonificació del sòl amb valor ambiental definida pel Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran a les 

Valls d’Aguilar . Font: PTAPA, DPTOP, 2007. 
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El Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran (PTAPA) defineix un conjunt de sistemes 

d’assentaments, en base a les polaritats urbanes existents en el territori i una proposta de 

desenvolupament pels mateixos. 

 

El municipi de Les Valls d’Aguilar s’engloba dintre del sistema de la Seu d’Urgell, juntament 

amb els de Montferrer i Castellbò, Arsèguel, el Pont de Bar, Estamariu, Ribera d’Urgellet, la 

Seu d’Urgell, Alàs i Cerc, les Valls de Valira, les Valls d’Aguilar, la Vansa i Fórnols i Josa i 

Tuixén. La Proposta té per criteris la potenciació de la capitalitat de a Seu i el seu 

funcionament integrat amb els municipis veïns, l’augment de la vitalitat de les valls laterals 

(concentrant el creixement en els seus nuclis principals) i conservar el patrimoni edificat 

existent, promovent les activitats rurals que puguin ajudar a mantenir-lo. En aquest 

sistema, la proposta de model territorial confereix a Les Valls d’Aguilar la categoria de 

nucli urbà, que en la terminologia del PTAPA s’interpreta com la d’un nucli d’escassa 

influència territorial però de població censal superior als 50 habitants. Per al mateix, el 

PTAPA defineix una estratègia de creixement mitjà o moderat, atès que per les seves 

condicions de sòl i de connectivitat pot tenir un creixement proporcionat a la  seva 

realitat física com a àrea urbana.  
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I. Criteris i contiguts bàsics del POUM 
 

 

I.1 Objectius generals i específics del POUM  
 

L’objectiu general del planejament proposat és ordenar el territori del municipi de Valls 

d’Aguilar segons criteris de sostenibilitat. Aquest concepte es desenvolupa mitjançant la 

consecució de dos objectius específics: 

 

 La projecció de desenvolupaments reduits al voltant dels nuclis existents, limitats i 

proporcionals al creixement vegetatiu i amb uns eixamplements de segona 

residència que en cap cas superen l’actual dimensió dels nuclis històrics. 

 

 La resolució, amb els nous desenvolupaments, dels dèficits estructurals dels nuclis 

històrics en matèria d’espais lliures, equipaments, places d’aparcament, 

subministrament d’aigua i condicionament de la resta de serveis. 
 

 

I.2. Estratègies de sostenibilitat 
 

L’apartat e) de l’annex I de la Directiva 2001/42/CE, recull els objectius de protecció 

ambiental fixats en els àmbits internacional, comunitari, estatal i català que guarden 

relació amb el pla i la manera en què aquests objectius i qualsevol aspecte 

mediambiental s’han tingut en compte durant l’elaboració del POUM. La norma europea 

demana una especial atenció a la preservació de la biodiversitat, la salut humana, la 

fauna i la flora, la terra, l’aigua, l’aire, els factors climàtics, els béns materials i el patrimoni 

cultural. Inclou aquesta categoria el patrimoni arqueològic i arquitectònic, el paisatge i 

les seves relacions, que en darrer terme seran l’objectiu més tangible i significatiu atès el 

carácter de les transformacions que el POUM proposa. 

 

D’acord amb el treball desenvolupat en el Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran, aquesta 

estrategia ha comportat un doble treball: 

 

 La identificació d’aquells objectius ambientals i obligacions jurídiques que es 

poden abordar pel planejament territorial, és a dir, aquells sobre els quals 

l’ordenació territorial pot tenir incidència positiva o negativa 

 

 La identificació d’aquells objectius ambientals que són especialment significatius o 

rellevants en l’àmbit territorial del municipi de Les Valls d’Aguilar. 
 

 

Obligacions en matèria de biodiversitat, sòl, aigua, aire, clima i paisatge sobre les quals el 

planejament territorial te capacitat d’incidència. 
 

El VI Programa de medi ambient de la Unió Europea defineix dues àrees d’acció 

prioritàries en aquestes matèries sobre les que el planejament territorial té una major 

capacitat d’incidència: 

 

 Lluitar contra el canvi climàtic. 
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 Perseverar en la conservació i millora dels sistemes naturals i la biodiversitat 

i protegir els sòls contra l’erosió i la contaminació. 
 

De les quals hom pot derivar els següents objectius aplicables al planejament territorial: 

 

I. Adoptar determinacions encaminades al fre i la minimització del canvi 

climàtic 

II. No interferir sobre el funcionament dels sistemes naturals 

III. No afectar la biodiversitat 

IV. Adoptar polítiques per a la protecció dels sòls  

 
Canvi climàtic 

 
La Directiva 96/62/CE del Consell, de 27 de setembre de 1996, sobre avaluació i gestió de 

la qualitat de l’aire ambient té com a objectiu general definir els principis bàsics d’una 

estratègia comuna dirigida a: definir i establir els objectius de qualitat de l’aire ambient a 

la Comunitat per evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i per al 

medi ambient en el seu conjunt; avaluar, basant-se en mètodes i criteris comuns, la 

qualitat de l’aire ambient als estats membres; disposar d’informació adequada sobre la 

qualitat de l’aire ambient i procurar que el públic tingui coneixement de la mateixa, entre 

d’altres coses amb llindars d’alerta; i, finalment, mantenir una bona qualitat de l’aire 

ambient i millorar-la quan sigui necessari. 

 

Entre els objectius de la directiva, aquells sobre els quals el planejament territorial sembla 

tenir major capacitat d’incidència, en positiu o en negatiu, són: 

 

 Evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i pel medi 

ambient de la contaminació de l’aire. 

 Mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan sigui 

necessari. 

 

En matèria específica de canvi climàtic existeixen, en aquesta matèria, diversos convenis i 

protocols internacionals i europeus entre els quals el Conveni marc de les Nacions Unides 

sobre el canvi climàtic, el Protocol de Kyoto per al citat conveni o l’Estratègia europea 

sobre el canvi climàtic que marquen els objectius en la lluita contra el canvi climàtic i en 

la prevenció dels seus efectes adversos. A Catalunya, davant la incertesa dels potencials 

efectes d’aquest fenòmen, el Govern de la Generalitat ha promogut una Estratègia 

catalana sobre el canvi climàtic i que es basa en: 

 

 Un inventari permanent d’emissions de diòxid de carboni. 

 Una xarxa temàtica contra el canvi climàtic. 

 Una estratègia per a la implantació de l’energia eòlica a Catalunya. 

 Uns programes d’eficiència energètica al sector industrial i domèstic. 

 Un programa de recuperació i tractament dels gasos d’abocador. 

 El foment dels biocombustibles. 

 El posicionament de Catalunya davant els sistemes de compravenda 

d’emissions. 

 Un programa d’impuls i foment de la mobilitat sostenible. 

 Un programa d’educació ambiental i informació. 

 Un programa de foment dels vehicles lliures de benzina. 
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 La incorporació de l’estratègia com un dels eixos principals de l’Agenda 21 

de Catalunya 

 La creació d’una comissió catalana del canvi climàtic. 

 

Les línies d’actuació en les quals el planejament territorial pot tenir major capacitat 

d’incidència són les següents: 

 

 Increment de l’ús d’energies netes i renovables, especialment l’eòlica, com 

a mesura essencial en la lluita contra el canvi climàtic. 

 Millora de l’eficiència energètica, especialment en el sector del transport. 

 Foment de la mobilitat sostenible: un planejament territorial que incorpori 

els criteris de mobilitat sostenible i que penalitzi els escenaris que 

augmentin la mobilitat obligada. 

 Promoció del transport públic i d’altres sistemes de transport que permetin 

reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 
 Mesures de precaució per preveure, prevenir o reduir al mínim les causes 

del canvi climàtic i mitigar-ne els efectes negatius. 

 Protecció i millora dels embornals i els dipòsits dels gasos amb efecte 

hivernacle. 

 Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 

 

 

Sistemes naturals, biodiversitat i paisatge 

 

Els principis de la lluita global contra la pèrdua de la diversitat biològica es troben resumits 

en diverses estratègies i convenis entre els quals destaquen l’Estratègia global per a la 

conservació de la biodiversitat, el Conveni de Rio sobre la diversitat biològica, l’Estratègia 

paneuropea per a la diversitat biològica, l’Estratègia de la Unió Europea per a la 

biodiversitat o l’Estratègia espanyola per a la conservació de la biodiversitat. A Catalunya 

existeix un esborrany d’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la 

diversitat biològica elaborat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la Institució Catalana d’Història 

Natural. L’Estratègia catalana comparteix els grans objectius del corpus jurídic 

internacional però els concreta i adequa a la situació i les especificitats pròpies de 

Catalunya. La proposta vol ser d’aplicació al conjunt de la matriu territorial i no solament 

als espais naturals protegits i pretén integrar les consideracions en matèria de biodiversitat 

al conjunt de les polítiques de desenvolupament territorial i econòmic. En tot cas, el seu 

objectiu bàsic i central és el d’invertir la tendència actual de pèrdua de la diversitat 

d’ecosistemes, d’espècies i de dotacions genètiques que configuren la diversitat 

biològica de Catalunya. 

 
L’Estratègia catalana s’estructura en 12 eixos d’actuació prioritaris: 

 

 L’adequació de les estructures administratives i els instruments legislatius als 

objectius de conservació i ús sostenible de la diversitat biològica. 

 La integració de la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica en 

les polítiques sectorials i intersectorials de l’Administració de la Generalitat. 

 La millora dels incentius a la conservació de la biodiversitat i l’eliminació 

dels desincentius. 
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 La valoració i la gestió de la diversitat biològica, per part de les comunitats 

locals, com un component essencial de la qualitat de vida dels seus 

ciutadans. 

 La promoció d’un compromís social per a la conservació i l’ús sostenible de 

la diversitat biològica mitjançant l’educació, la formació i la sensibilització 

de la societat catalana en relació amb la importància i significació d’una i 

altra. 

 El reforçament del sistema d’àrees protegides de Catalunya. 

 La garantia de la conservació i la recuperació de les espècies 

amenaçades. 

 La millora de la coherència territorial d’hàbitats i poblacions. 

 La protecció de la diversitat biològica ex situ. 

 L’ús sostenible dels recursos genètics i el repartiment equitatiu dels beneficis 

que en resulten. 

 La incentivació de la investigació i l’intercanvi d’informació. 

 L’impuls a la cooperació internacional per a la conservació i l’ús sostenible 

de la biodiversitat principalment en aquells països o territoris que suporten 

més notòriament la petjada ecològica de la societat catalana. 

 

D’aquests 12 àmbits, aquells objectius en els quals el planejament territorial sembla tenir 

major capacitat d’incidència en positiu o en negatiu són: 

 

 Integrar la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica en les 

polítiques sectorials i intersectorials de l’Administració de la Generalitat 

 Integrar els condicionaments de la conservació i l’ús sostenible de la 

biodiversitat en la planificació territorial i el planejament urbanístic 

 Millorar la representació en el Pla d'espais d'interès natural de tots els 

components de la diversitat biològica de Catalunya 

 Garantir les connexions biològiques entre els espais del Pla 

 Integrar el PEIN amb les xarxes d'espais protegits internacionals, 

especialment amb la Xarxa Europea Natura 2000 

 Fomentar la creació de xarxes locals d’àrees naturals protegides 

 Garantir la permeabilitat ecològica del territori per tal de facilitar els 

processos de desplaçament i dispersió de les espècies 

 Mantenir globalment la conservació dels tipus d’hàbitats, amb especial 

atenció als endèmics, rars o amenaçats 
 

Paisatge 
 

El Conveni europeu del paisatge té com a objectius el foment de la protecció, la gestió i 

la planificació del paisatge, i l’organització a escala europea en qüestions paisatgístiques. 

A Catalunya la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge promou el 

reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge per tal d’harmonitzar la 

preservació dels seus valors patrimonials, culturals i econòmics amb un desenvolupament 

sostenible. 

 

La Llei es basa en els principis d’actuació següents: 

 

 La necessitat d’afavorir l’evolució harmònica del paisatge d’acord amb els 

conceptes d’utilització racional del territori i de desenvolupament 

urbanístic sostenible. 
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 La preservació, mitjançant l’establiment de mesures protectores del 

paisatge, del dret dels ciutadans a viure en un entorn culturalment ric. 

 El reconeixement que el paisatge és un element de benestar individual i 

col·lectiu que, a més de valors estètics i ambientals, té una dimensió 

econòmica, cultural i patrimonial. 

 La consideració dels efectes sobre el paisatge de qualsevol actuació 

d’ordenació i gestió del territori. 

 La necessitat de la cooperació entre les diferents administracions públiques 

en l’elaboració de les polítiques de paisatge. 

 La promoció de polítiques de concertació pública i privada en l’adopció 

d’instruments i en les decisions sobre el paisatge. 
 La promoció de la participació en les polítiques de paisatge dels agents 

socials, professionals i econòmics. 

 
Els objectius que emanen d’aquests documents sobre els quals el planejament territorial té 

major capacitat d’incidència són els següents: 

 

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

 Integrar el paisatge en les polítiques de planificació 

 Millorar el coneixement dels paisatges propis. 

 Mantenir tant els hàbitats i la biodiversitat com els paisatges semi-naturals. 
 

 

Sòls 

 

No existeix cap document amb implicacions legals ni cap estratègia aprovada sobre el 

sòl. En l’àmbit de la Unió Europea, no obstant això, existeix una Comunicació de la 

Comissió al Consell, el Parlament Europeu, el Comitè econòmic i social i el Comitè de les 

regions (COM/2002/0179 final, no publicada al DOCE) titulada “Cap a una estratègia 

temàtica per a la protecció del sòl”. En base a aquest document, es detecten 

determinats objectius sobre els quals el planejament territorial sembla tenir capacitat 

d’incidència, en positiu o en negatiu, i que són els següents: 

 

 Protegir el sòl dels processos de degradació: erosió, desertificació, pèrdua 

de matèria orgànica, contaminació, segellat, compactació, reducció de 

la seva biodiversitat, salinització i inundació i esllavissament. 

 Gestionar de forma sostenible els recursos del sòl. 

 Aplicar restriccions a les zones amb problemes relacionats amb l’erosió, la 

salinització, les inundacions i l’esllavissament de terres. 

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

 

Aquesta comunicació destaca que l’ordenació del territori pot tenir un paper important 

en la protecció dels recursos edàfics, limitant el segellat del sòl i fent que en les decisions 

relatives a l’ús del sòl es tinguin en compte les seves característiques (per exemple, el risc 

d’erosió). 
 
 
Medi hidrològic 

 



 

 

 

Ferrer-Montoro i associats                                                      12                                              Pla d’OrdenacióUrbanística                                                                                                

Municipal de Les Valls d’Aguilar (Alt Urgell) 

 

Informe de Sostenibilitat Ambiental 

 

En matèria d’aigua, és la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 

d’octubre de 2000, per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la 

política d’aigües, la que marca els objectius ambientals on el planejament territorial té 

incidència i que són, especialment: 

 

 Prevenir el deteriorament addicional i protegir i millorar l’estat dels 

ecosistemes aquàtics i dels ecosistemes terrestres i zones humides 

directament dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini 

dels recursos hídrics disponibles. 

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

 Reduir de forma significativa la contaminació de les aigües subterrànies i 

evitar noves contaminacions. 

 Contribuir a pal·liar els efectes de les inundacions i les sequeres. 

 Protegir les aigües territorials i marines. 

 
 

I.3 Objectius ambientals per al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 

Valls d’Aguilar 
 

De forma sintètica, els objectius ambientals que s’han pres en consideració en la 

redacció del Pla d’Ordenació Urbana Municipal del municipi de Les Valls d’Aguilar són els 

que segueixen: 

 

1. Biodiversitat i sistemes naturals 

 

Objectiu ambiental 1: Respectar els espais naturals protegits i els sistemes naturals que els 

integren, inclosos els hàbitats naturals d’interès prioritari, catalogats d’acord amb la 

Directiva 92/43/CE 
 

Objectiu ambiental 2: Respectar la connectivitat biològica dels territoris de valor natural 

sotmesos a planejament 

 

2. Sòl 

 

Objectiu ambiental 3: Promoure l’eficiència en l’afecció sobre sòls, prioritzant la d’aquells 

immediats als entorns urbanitzats 
 

Objectiu ambiental 4: Protegir els sòls més fèrtils i de major valor agrícola 

 

Objectiu ambiental 5: Protegir el sòl forestal de valor per raons de biodiversitat, protecció 

del sòl i funcions hidrològiques. 

 

Objectiu ambiental 6: Deixar lliures les zones subjectes a majors riscs naturals. 
 

3. Medi hidrològic 
 

Objectiu ambiental 7: No afectar riberes ni zones de recàrrega dels aqüífers 

 

Objectiu ambiental 8: Integrar els àmbits de nova urbanització en la xarxa de sanejament 

municipal.  
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4. Canvi climàtic 

 

Objectiu ambiental 9: Concentrar el creixement de la mobilitat obligada en els àmbits 

immediats als nuclis urbans per disminuir la disseminació de contaminants. 

 

Objectiu ambiental 10: Potenciació de les energies renovables i adopció de mesures per 

a la reducció de les emissions de CO2 

 

5. Paisatge 

 

Objectiu ambiental 11: Protegir els paisatges naturals d’excel.lència que constitueixen 

l’essència del terme municipal i donar directrius paisatgístiques per al conjunt del territori 

 

Objectiu ambiental 12: Protegir els paisatges rurals (en els nuclis i àmbits immediats) per a 

que la nova edificació s’integri perfectament en la arquitectura tradicional del país. 

 

 

I.4 Principis de sostenibilitat 
 

Dins de cadascun dels àmbits inclosos en la redacció del POUM de Les Valls d’Aguilar els 

principis de sostenibilitat sobre els que es suporten les actuacions proposades són: 
 

 Compactació dels sistemes urbans 

 Optimització dels sistemes urbans existents 

 Mobilitat sostenible i integrada amb els usos del sòl 

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

 Foment de la construcció sostenible 

 Prevenció i correcció de totes les formes de contaminació 

 Prevenció de riscos naturals 

 Permeabilització i cohesió ecològica 

 Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural en general 

 Manteniment i millora de l’identitat i la qualitat paisatgística del ambients 

rurals i urbans 

 Reducció i valoració dels residus 

 Cohesió social i millora de les condicions de vida de la població. 
 

 

I.5 Objectius del present informe ambiental 
 

Un cop coneguts els objectius del Planejament Urbanístic es presenten a continuació els 

objectius de l’Informe ambiental. 

 

Objectius principals: 

 

 Incloure l’objectiu desenvolupament sostenible en els processos de decisió 

estratègica. 

 Millorar l’avaluació dels impactes ambientals indirectes, acumulatius i 

sinèrgics que pugui tenir el POUM 
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Objectius operatius: 

 

 Identificar els efectes ambientals de les actuacions proposades al POUM 

 Identificar posibles alternatives al POUM que permetin assolir uns 

determinats objectius de forma més eficient i amb efectes ambientals, 

econòmics i socials més favorables. 

 Intercanviar informacions entre les diferents administracions sectorials amb 

competències en medi ambient. 

 Reduir el nombre de projectes que s’han de sotmetre a Avaluació 

d’Impacte Ambiental (AIA), simplificar aquest procediment i definir mesures 

correctores genèriques per als projectes. 

 Millorar, a través de la participació ciudadana, el consens entre els diversos 

agents socials respecte els continguts del POUM. 
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II. Descripció dels aspectes i elements ambientals significatius 

en l’àmbit del pla  
 
 

II.1 Estudi del medi 
 
Per analitzar el medi ambient dels municipi es proposa un enfoc vertical i descendent, des 

de la unitat territorial que constitueix l’Alt Urgell fins a les particularitats del municipi de Les 

Valls d’Aguilar. 

 
Característiques geogràfiques de l’Alt Urgell 

 

La comarca de l’Alt Urgell té una superfície de 1.446,9 km2 i és la segona més extensa de 

Catalunya, després de la Noguera. Situada al centre dels Pirineus catalans, el seu eix 

vertebrador de Nord a Sud ve constituït per la vall del  Segre.  

 

 

 
                  

Plànol 2. Localització de Les Valls d’Aguilar a la comarca de l’Alt Urgell. Font: SIMA, DMAiH 
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L'originalitat geogràfica de la comarca de l'Alt Urgell se centra sobretot en un caràcter 

pirinenc parcialment atípic. En una comarca que té una bona part inclosa dins els Pirineus 

axials, cap pic no assoleix els 2900 metres, i els pocs que superen els 2600 són compartits 

amb altres comarques; no es conserva cap glacera actual ni testimonis d'una sola 

glacera quaternària; no hi ha un veritable estany pirinenc. L'Alt Urgell és, sembla, la menys 

pirinenca de les comarques pirinenques, ja que li falta una capçalera que es remunti als 

careners fins a la gran divisòria d'aigües amb la Garona. En contraposició a això s'estén 

en punta cap a migjorn fins a incloure una part de l'Urgell mitjà. 

 

Amb una altitud de 2.789 m al pic de Salòria i una cota mínima de 400m (riu Segre al pas 

per Basella) presenta un desnivell de més de 2.000, i un 63% de la superfície comarcal 

situada entre els 1.000 i 2000 m. Aquest gradient altitudinal afegit a les unitats 

geomorfològiques que constitueixen la comarca (pirineu axial, prepirineu o Urgellet i 

extrem nord de la depressió central) li confereixen una diversitat faunística, florística i 

especialment paisatgística pròpia. Al sector on s’ubica la capital comarcal, la Seu 

d’Urgell, s’obre una esplanada on conflueixen les principals vies de penetració als 

pirineus, convertint-la en un important nus de comunicacions amb el Principat d’Andorra, 

la Cerdanya i el Pallars Sobirà.  
 
La comarca es troba dividida administrativament en 19 municipis i la seva densitat de 

població (13,2 hab/km2 el 2001) és una de les més baixes de les comarques de 

Catalunya. La Seu d’Urgell concentra, al seu torn, més del 50 % de la població de la 

comarca 

 

Descripció del medi natural 

 
Regions biogeogràfiques 

 
A la comarca de l’Alt Urgell hi ha presents tres de les sis regions biogeogràfiques europees: 

la boreoalpina, l’eurosiberiana i la mediterrània.  

 

La regió boreoalpina s’integra plenament en el paisatge de muntanya i ve representada 

per l’estatge alpí i subalpí; el primer es troba situat entre els 2.200  i els 3.000 m essent la 

comunitat vegetal predominat els prats alpins; l’estage subalpí s’estén entre els 1.800 i 

2.300m, i la comunitat vegetal predominant és la pineda de pi negre (Pinus uncinata). 
 
La regió eurosiberiana s’engloba entre els 1.000 i els 1.800 m, correspon a l’estatge montà 

i ve representada per les comunitats vegetals de pi roig, rouredes i espècies que 

conformen boscos de ribera. 

 
Finalment, la regió mediterrània s’emmarca entre els 400 i els 1.000 m, i hi trobem com a 

comunitats vegetals principals les constituïdes per pinedes de pinassa, alzinars i carrascars.  
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Descripció dels ecosistemes 

 
El següent quadre reprodueix els principals ecosistemes i usos del sòl presents a l’Alt Urgell: 

 

 Boscos Matollars Prats Conreus Aigües 

Improductiu 

Sòl nu Sòl urbà 

Extensió 

(ha) 
84.568,9 26.824,6 10.012,2 17.405,6 578,7 3.530,3 1.765,1 

Percentatge 58.45 18.54 6.92 12.03 0.40 2.44 1.22 

Taula I. Superfície en ha i % ocupada pels principals ecosistemes i usos del sòl a la comarca de l’Alt 

Urgell. Font: Els boscos de Catalunya. Estructura, dinàmica i funcionament. 

 

Prats alpins. Es troben situats a cotes superiors als 2.300 m aproximadament, dins l’estatge 

alpí, exceptuant les zones ocupades per roquissars o tarteres. Aquestes formacions 

herbàcies estan dominades per vegetals d’aspecte graminoide. La composició florística 

dels diferents tipus de prats alpins és molt variable i depèn del tipus de substrat geològic, 

de la disponibilitat d’aigua i de l’orientació o fins i tot de l’efecte del vent i la neu. A l’Alt 

Urgell aquests prats es veuen limitats a les cotes més altes de la serralada del Cadí de 

substrat calcícola (Elyno-Seslerieta). Alguns d’aquests prats s’utilitzen com a pastures 

durant l’estiu, fet que ha comportat el seu increment en detriment dels boscos de pi 

negre, si bé actualment es troben en regressió per la disminució de l’activitat ramadera.  

 
Boscos. Aquestes comunitats constitueixen més del 55 % de la superfície comarcal i es 

troben representades principalment per boscos de coniferes, com ara les pinedes de pi 

roig (Pinus sylvestris), pinassa (Pinus nigra), pi negre (Pinus uncianata) i en menor mesura 

avetoses (Abies alba); boscos de quercínies, tals com alzinars (Quercus ilex) i rouredes 

(Quercus humilis i Quercus petrea); en menor proporció trobem també bedollars (Betula 

pendula), fagedes (Fagus sylvatica) i freixeres (Fraxinus angustifolia). 

 

Boscos de pi roig (Pinus sylvestris). És la formació dominant. Es troben distribuïts entre els 

1.200 i els 1.800 m aproximadament dins l’estatge montà. El pi roig viu sobre sòls calcaris i 

silicis i pot aparèixer formant boscos quasi purs o barrejat amb roures caducifolis i 

semicaducifolis, així com d’altres comunitats, com per exemple boscos de pinassa. 

 

Boscos de pinassa (Pinus nigra salzamanni). És la segona formació arbòria en importància 

de la comarca, i la seva distribució es troba entre els 800 i els 1.400 m, constituint els 

boscos de pi roig el seu límit altitudinal superior. 
 

Boscos de pi negre (Pinus uncinata). És la formació dominant de l’estatge subalpí entre els 

1.600 i els 2.300 m d’altitud, tant sobre sòls calcaris com sobre sòls silicis i sota les adverses 

condicions climatològiques de l’alta muntanya.  

 

Boscos d’avet (Abies alba). Es desenvolupen en el nivell inferior de l’estatge subalpí 

constituint la zona de trànsit entre els estatges montà i subalpí. Les principals avetoses es 

solen localitzar a la serra del Cadí. 
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Figura 1. Distribució de la superfície arbrada comarcal. Font: CREAF. 

 
Figura 2. Distribució en percentatge del nombre de peus a la comarca de l’Alt Urgell. Font: Inventari 

Ecològic i Forestal (CREAF). 
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Els alzinars, on l’espècie dominant és l’alzina (Quercus ilex). Es solen trobar en zones 

asolellades amb sòls relativament poc profunds, de carácter silici o descarbonatats, 

situats entre els 400 i els 1.200 m d’altitud. 

 

Les rouredes. El roure martinenc és la seva espècie principal, distribuïnt-se entre els 800 i els 

1200 m dins l’estatge montà. Sovint apareixen acompanyades de pinedes de pi roig i 

pinassa. Encara que pot viure sobre sòls calcaris o silicis, mostra clara preferència sobre els 

primers. Presenten un estrat arbustiu poc dens i un escàs recobriment herbaci. 
 

Les fagedes. L’espècie dominant és el faig (Fagus sylvatica), i només hi ha una formació 

d’aquestes característiques a la comarca, concretament a la Serra d’Aubenç (municipi 

de Coll de Nargó) limitada totalment a la part més obaga i fresca de la capçalera del 

torrent que hi neix. 

 

Matollars. Ocupen gairebé el 19 % de la superfície comarcal. La seva distribució depèn 

del tipus de sòls i de la seva orientació, localitzant-se principalment en les solanes amb sòls 

pedregosos, esquelètics o amb baixes capacitats de retenció d’aigua. També en trobem 

en zones més humides com a conseqüència de la degradació dels boscos de pi roig, on 

solen ocasionar problemes de regeneració (boixerola). Cal destacar les boixedes 

xerotermòfiles dels solells silícis (ubicades entre els 1.400 i els 1.700 m aproximadament), les 

boixedes calcícoles i xeròfiles representades pel boix (Buxus sempervirens) entre els 1.600 i 

els 1.800 metres, els balegars montans xeròfils (entre els 1.500 i els 1.800 m) i els balegars 

pertanyents a l’estatge subalpí inferior (entre els 1.800 i els 2.000 m). 
 

Prats de dall.  Són conseqüència de l’acció de l’home i del pasturatge, principalment 

boví que és el que més rendiment ha donat. Els prats de dall configuren una estructura 

paisatgística típica, creant una anella verda entre la capital de la comarca i l’inici de les 

masses forestals i seguint el curs del Segre allí on l’orografia ho permet (gèneres 

Trapogono-Lolietum multiflori).  Als vessants de les muntanyes, els prats de dall (gèneres 

Ophioglosso-Arrhenatheretum) s’alternen amb les masses boscoses creant un bocage 

singular que millora la defensa de les masses forestals enfront dels incendis i n’incrementa 

la biodiversitat. 
 

 Terres llaurades 

(ha) 

Pastures 

permanents (ha) 

Terrenys forestal 

(ha) 
Altres (ha) 

Alt Urgell 

1989 6.097 18.727 59.315 25.421 

1999 5.762 36.567 48.715 24.896 

Catalunya 

1989 837.000 269.914 981.364 383.303 

1999 817.031 339.797 838.663 308.488 

Taula II. Distribució dels usos agrícoles i forestals a la comarca de l’Alt Urgell i a Catalunya els anys 

1989 i 1999 (ha). Font: Cens agrari IEC, 1989 i 1999. 

 

Conreus. Pel que fa a la superfície dedicada als conreus la seva extensió es va triplicar 

entre el 1999 (5.762 ha segons cens DARP) i el 2.001 (17.405 ha segons map cobertes del 

sòl del CREAF). Tot i que les diferències metodològiques entre els dos inventaris consultats 
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indueixen a pensar que l’increment no és contrastable en tota la seva magnitud, és 

incontestable la consolidació de l’ús agrícola dels sòls. Els conreus que més han 

augmentat han estat els de regadiu, i especialment el blat de moro.  

 

Ecosistemes de ribera. Actualment la major part de les zones de ribera es troben 

asimilades per prats de dall o conreus, quan no per infraestructures que releguen les 

formacions de galeria a una simple línia d’arbres acompanyant el curs fluvial. En 

qualsevol cas, els ecosistemes aigualosos més destacables són el bosc de ribera dels 

Banys de Sant Vicenç, en el municipi de Pont de Bar, així com la salzeda de la cua de 

l’embassament d’Oliana i el canyissar del tram final de la Ribera Salada. 

 

Bosc de ribera dels banys de Sant Vicenç. Es troba al marge esquerre del riu Segre, entre 

els Banys de Sant Vicenç i el pont d’Arsèguel. Del pont en avall el bosc continua però 

sense l’amplada i l’estructura que presenta en el tram esmentat. Amb una superfície 

d’unes 6 ha, té una amplada màxima de 100 metres i una longitud d’aproximadament 1 

km. Les espècies que hi trobem són principalment el vern (Alnus glutinosa), el frexe de fulla 

gran (Fraxinus excelsior), el salze (Salix alba), el pollancre (Populus nigra) i el gatell (Salix 

cinerea). És un bosc bastant jove que probablement s’ha originat a partir del 

desbordament del riu del 1982, tot i que hi arbres de bastant diàmetre que de ben segur 

ja hi eren prèviament. L’estructura del bosc és heterogènia, amb clarianes, aigües 

quietes, braços de riu, illetes, codolars i zones espesses. Aquest mosaïc n’augmenta la 

biodiversitat, tant d’ocells forestals com de ribera, mamífers aquàtics i herpetofauna. 

 

Coves i avencs. S’esmenten a continuació les principals formacions localitzades a la 

comarca, principalment lligades als relleus calcaris de la serrala del Cadí i de les serres 

que transcurren pels municipis de Cabó, Organyà, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà, Peramola 

i Oliana: 

 
Cova de Santufa del Pont de Bar 

 Avenc de la cabana d’en Garraba de Toloriu 

 Cova de les Encantades de Cava 

 Balma del Cadí de Cava 

 Cova Carradan d’Estamariu 

 Grallera gran de Cornellana 

 Cova dels Escarols de Josa de Cadí 

 Graller gran del Boixades de Josa de Cadí 

 Avenc de Cernieres de Josa de Cadí 

 Avenc Marquès de Montan de Tost 

 Baborell de Montsec o avenc dels Francesos de Montan de Tost 

 Cova de la Barra de les Valls d’Aguilar 

 Cova de l’Escala de les Valls d’Aguilar 

 Cova de l’Oli Ermí de les Valls d’Aguilar 

 Cova Santa i forat de Coma Castell de Cabó 

Cova dels Prats o del pas del Cabrit i avenc de la roca Senyús de Coll de Nargó 

 Gralleres del prat Rodó i de la Socarrada de Fígols i Alinyà 

Canya de l’Óssa de Coll de Nargó 

Bruma de la Catedral i avenc de la roca del Corb de Peramola 

Espluga del duc d’Oliana 
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Hàbitats d’interès comunitari 

 

La Directiva hàbitats (92/43/CEE) defineix "hàbitat natural" com aquelles zones terrestres o 

aquàtiques diferenciades per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i 

biòtiques, tant si són totalment naturals com seminaturals.  A continuació defineix com a 

hàbitats naturals d’interès comunitari aquells, d'entre els hàbitats naturals presents en el 

territori de la UE, que compleixin alguna d'aquestes característiques: 

 

 Es troben amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural.  

 Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa 

de tenir una àrea reduïda per pròpia naturalesa.  
 Són exemples representatius d'una o diverses de les sis regions biogeogràfiques 

en què es troba la UE, és a dir, l'alpina, l'atlàntica, la continental, la 

macaronèsica, la mediterrània i la boreal.  

  

En definitiva, són els que apareixen en l'annex I de la Directiva i no són tots els hàbitats 

presents a la UE sinó una selecció d'aquests. Alguns exemples són els alzinars, les pinedes 

de pi pinassa, pi pinyer o pi blanc, els matollars gipsícoles, els prats de dall, les cingleres 

calcàries amb vegetació casmofítica, les torberes i molleres àcides, etc.   

 

Per últim, la Directiva defineix els hàbitats naturals prioritaris, d'entre els hàbitats naturals 

d'interès comunitari, com aquells amenaçats de desaparició (els que recull el punt a)) 

presents en el territori de la UE, la conservació dels quals suposa una especial 

responsabilitat per a la Comunitat a causa de la importància de la proporció de la seva 

àrea de distribució natural inclosa en el territori d'aquesta.   

 

És molt important entendre que els hàbitats naturals d'interès comunitari (prioritaris o no) 

no són hàbitats naturals protegits, sinó catalogats. Allò que s'ha de garantir és la 

conservació d'unes mostres d'aquests mitjançant la seva inclusió en la xarxa d'espais 

Natura 2000. Això sí, però, mostres suficients que garanteixin la seva conservació en el 

territori de la UE. Que en una part del territori hi hagi un o diversos hàbitats d'interès 

comunitari no vol dir que en aquell lloc s'hagi de garantir la seva conservació.  

 

Des de l’any 1993 fins a l’any 1995, la Direcció General de Conservació de la Naturalesa 

(aleshores adscrita al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i actualment al de Medi 

Ambient) va encarregar l'elaboració del projecte de cartografia dels hàbitats d'interès 

comunitari a l'Estat espanyol. Aquesta cartografia es va realitzar sobre el fons de 

referència de la base cartogràfica del Servei Geogràfic de l'Exèrcit a escala 1:50.000.  

Posteriorment es va digitalitzar per a poder ser integrada com una capa d'informació 

temàtica en qualsevol procediment de consulta i anàlisi mitjançant un sistema 
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d'informació geogràfica (GIS). Aquesta digitalització va finalitzar l'any 1997. Per últim, el 

Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí (MARM) va trametre a totes les CA la part de la 

cartografia corresponent al seu territori, les quals en molts casos (inclòs el de Catalunya) hi 

han introduït millores que posteriorment han comunicat al MARM.  

 

Codi Categoría Nom 

3240 No prioritari 

Bosquines o individus esparsos de salzes (Salix spp.), verns (Alnus 

glutinosa), bedolls (Betula pendula)…de codolars de torrents de 

l’estatge montà 

5120 No prioritari 
Formacions de bàlec (Genista balansae susp. europaea) d’alta 

muntanya 

5110 No prioritari 
Formacions estables de boixos (Buxus sempervirens) en vessants 

pedregosos calcaris 

8120 No prioritari Tarteres calcàries de l’estatge subalpí 

6510 No prioritari Prats de dall dels estatges basal i montà (Arrhenatherion) 

8310 No prioritari Coves no explotades pel turismo 

91 Prioritari Vernedes (Alno-Padion) 

9430 Prioritari Boscos de pi negre (Pinus uncinata) 

 

Taula III. Principals hàbitats d’interès comunitari presents a la comarca de l ‘Alt Urgell 

d’acord amb la Directiva 92/43/CE. 

 

 

Flora i fauna 

 

El Pirineu presenta una elevada diversitat botànica. El quadre adjunt recull espècies de 

flora presents a la comarca de l’Alt Urgell, tant flora menor endèmica de la serralada, 

com d’altres espècies d’interès per la seva raresa. També cal esmentar per la seva 

estricta protecció (Ordre de la Generalitat de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de 

plantes de flora autòctona amenaçada) la presència de Teix (Taxus baccata) 
 

Espècie Península Europa Espècie Península Europa 

Androsace elongata X X Globularia nudicaulis   

Anthericum ramosum XX  
Gymnadenia 

odoratissima 
  

Arceuthobium oxycedri X X Xatardia scabra   
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Atemisia chmaemelifolia XX XX Juncus pyrenaeus   

Aruncus dioicus XX  Juniperus sabina   

Asplenium celtibericum X Ibèrica Lepidium villarsii   

Asplenium celtibericum XXX XXX Ophioglossum azoricum   

Asplenium seelosii 

catalaunicum 
X  Orchis spitzelii XX X 

Astragalus danicus XXX XXX Potentilla pensylvanica X X 

Campanula jaubertiana XXX XXX Reseda stricta  Ibèrica 

Campanula precatoria XX X Salvia aethiopis   

Carex brachystachys  Ibèrica Saxifraga caesia   

Berberis vulgaris Seroi XXX XXX Saxifraga rotundifolia XX  

Delphinium montanum XXX XXX Saxifraga umbrosa XXX XXX 

Dethawia tenuifolia   Scabiosa graminifolia X  

Echinospartum horridum  X Seseli peucedanoides X X 

Gagea lutea XX  Sideritis bubanii XXX XXX 

Gagea pratensis   Stellaria nemorum   

Gentiana acaulis 

angustifolia 
X  Taxus baccata   

Geum hispidum X XX Thalictrum flavum costae X X 

Dictamnus albus X X Trifolium retusum XX X 

X: Espècie rara    XX : Espècie molt rara  XXX: Espècie endèmica del Pirineu 

 
Taula IV. Inventari de Flora de la comarca de l’Alt Urgell. Font: Contracte riu Segre, CCAU. 

 
 

Pel que fa la a la fauna, cal distingir els següents poblaments, per grups faunístics: 

 

Peixos. A l’àmbit del Segre trobem principalment quatre espècies autòctones  (la truita 

comuna, el barb cua-roig, la madrilla i el llop de riu) i dues d’al.lòctones (el vairó i el gobi, 

a més de les races de truita centreeuropea introduïdes).  

 

El barb cuaroig (Barbus haasi) és un endemisme ibèric pertanyent a la familia dels 

ciprínids, d’hàbits bentònics freqüent en els cursos fluvials alts i mitjos. També de la 

mateixa família són el gobi, la madrilla vera i el barb roig. El gobi (Gobio gobio) és 
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d’origen europeu i fou introduit a la conca de l’Ebre, posiblement des del segle XIX. Les 

poblacions alt urgellenques i cerdanes d’aquesta espècie es troben aïllades de la resta 

per l’embassament d’Oliana, circumstància que també es produeix en el cas de la 

madrilla vera (Chondrostoma mieggi). El barb roig (Phoxinus phoxinus) és una espècie 

gregària, present en gorgs i sectors més o menys encalmats, d’origen europeu introduïda 

durant les darreres dècades en els rius del nord del país.  El llop de riu (Barbatula 

barbatula) pertany a la família del cobítids. Es tracta d’una espècie estrictament 

bentònica que prefereix les aigües corrents somes i clares, amb fons de graves i sorra. 

Present de forma discontínua a la conca de l’Ebre, troba el seu límit septentrional a la 

Cerdanya. Pel que fa als salmònids, la truita comuna (Salmo trutta) representa el principal 

recurs de pesca dels rius dels Pirineus. Les repoblacions amb exemplars pertanyents a la 

raça centreeuropea provinents de piscifactoria han produït la rarefacció de la raça 

autòctona, que persisteix en estat pur només en les aigües de més alta muntanya. La 

truita irisada (Oncorhynchus mykiss), provinent de Nord-Amèrica ha estat objecte 

d’introduccions massives i indiscriminades, i és present en diversos trams dels cursos fluvials. 

 

Herpetofauna. Els quadres adjunts recullen les principals espècies d’anfibis i rèptils 

detectades, amb la determinació del seu interès ecològic. 

 

Espècie Península CNEA Europa 

Tritó pirinenc (Euproctus asper) XXX D’interès especial XXX 

Reineta (Hyla meridionalis)  D’interès especial X 

Granota roja (Rana temporaria) X D’interès especial  

Granota verda (Rana perezi)   X 

Gripau corredor (Bufo calamita)  D’interès especial  

Gripau d’esperons (Pelobates 

cultripes) 
 D’interès especial X 

 

Taula V. Principals espècies d’anfibis presents a la comarca de l’Alt Urgell. Rares (x), molt 

rares (XX) o endèmiques del pirineu (XXX). CNEA: Catálogo Nacional de Especies 

Amenazada. Font: Inventari del patrimoni natural de l’Alt Urgell. 

 

Espècie Península CNEA Europa 

Dragó comú (Tarentola 

mauritanica) 
 D’interès especial XXX 

Llangardaix ocel.lat (Timon 

lepidus) 
  X 

Lluert (Lacerta bilineata) X D’interès especial X 
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Serp d’esculapi (Elaphe 

longissima) 
X D’interès especial  

Serp llisa septentrional (Coronella 

austriaca) 
X D’interès especial  

Serp verda i groga (Coluber 

viridiflavus) 
X D’interès especial X 

 

 

 

Taula VI. Principals espècies de rèptils presents a la comarca de l’Alt Urgell. Rares (x), molt 

rares (XX) o endèmiques del pirineu (XXX). CNEA: Catálogo Nacional de Especies 

Amenazada. Font: Inventari del patrimoni natural de l’Alt Urgell. 

 

Avifauna.  La taula adjunta recull les espècies més significatives detectades per l’inventari 

del patrimoni natural de l’Alt Urgell. Forçosament es tracta d’un estudi que no es pot 

circumscriure al territori dels quatre municipis analitzats, però sí que dóna una idea de la 

riquesa ornitològica de la comarca. 

 

Espècie Península CNEA  Europa 

Cabusset (Tachybaptus ruficollis)  D’interès especial  

Cabussó emplomallat (Podiceps crsitatus)    

Martinet de nit (Nyctiocorax nyictiocorax)   XX 

Bernat pescaire (Ardea cinerea)  D’interès especial  

Milà reial (Milvus milvus)  D’interès especial  

Trencalòs (Gypaetus barbatus) XX En perill d’extinció XX 

Aufrany (Neophron percnopterus)  D’interès especial XX 

Voltor (Gyps fulvus)  D’interès especial XX 

Àliga marcenca (Circaetus gallicus)  D’interès especial XX 

Àliga daurada (Aquila chrysaetos)  D’interès especial XX 

Àliga calçada (Hieratus pennatus)  D’interès especial XX 



 

 

 

Ferrer-Montoro i associats                                                      26                                              Pla d’OrdenacióUrbanística                                                                                                

Municipal de Les Valls d’Aguilar (Alt Urgell) 

 

Informe de Sostenibilitat Ambiental 

 

Falcó pelegrí (Falco pelegrinus)  D’interès especial  

Gall fer (Tetras urogallus) XX Vulnerable X 

Perdiu blanca (Lagopus mutus) XX D’interès especial XX 

Perdiu xerra (Perdix perdix) XX   

Becada (Scolopax rusticola) X   

Corriol petit (Charadrius dubius)  D’interès especial  

Xivitona (Actits hypoleucos)  D’interès especial  

Gavià argentat (Larus cachinans)    

Duc (Bubo bubo)  D’interès especial X 

Mussol pirinenc (Aegolius funereus) XX D’interès especial  

Picot negre (Dryocopus martius) XX D’interès especial  

Abellerol (merops apiaster)   XX 

Oreneta de ribera (Riparia riparia)    

Oreneta cua-roigenca (Hirundo daurica)   XX 

Boscarla de canyar (Acrocephalus 

scirpaceus) 
 D’interès especial  

Balquer (Acrocephalus arundinaceus)  D’interès especial  

Gralla (Corvus monedula)    

 

Taula VII. Principals espècies d’ocells presents a la comarca de l’Alt Urgell. Rares (x), molt 

rares (XX). CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazada. Font: Inventari del 

patrimoni natural de l’Alt Urgell. 

 
 

El medi físic de Les Valls d’Aguilar  
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El municipi de les Valls d’Aguilar (també dit Noves de Segre) té una extensió de 124,53 

km2, després que el 1972 li foren annexats els termes propers de Castellàs, de La Guàrdia 

d’Ares i de Taús. Si bé el nom oficial del municipi és el de Valls d’Aguilar i aquest comprèn 

la vall del riu de la Guàrdia o d’Aguilar i les de la seva conca (el riu de Castellàs i el de 

Solans), també té Taús, que pertany a la conca de la Noguera Pallaresa i no a la 

d’Aguilar.  

 

El terme municipal afronta a llevant amb el del Pla de Sant Tirs i amb l’enclavament dels 

Castellins (Montferrer i Castellbò), al SE ho fa amb Fígols i Alinyà, amb l’enclavament de 

Baridà (del municipi del Pla de Sant Tirs) i amb el terme de Cabó; al SW el pic de Matella 

separa l’Alt Urgell (i per tant els termes de Cabó i de les Valls d’Aguilar) del Pallars Jussà (la 

Torre de Cabdella) i dels Pallars Sobirà (Gerri de la Sal). A ponent les Valls d’Aguilar 

termeneja amb Gerri de la Sal i Soriguera (ambdós del Pallars Sobirà), mentre al Nord 

afronta amb l’extens terme de Montferrer i Castellbò. El terme comprèn el poble de Noves 

de Segre, cap del municipi i, a més, els pobles i llogarets d’Argestues, Berén, Bellpui, 

Biscarbó, Castellàs, els Castells, Espaén, la Guàrdia d’Ares, Junyent, Miravall, Nyus, Taús i 

Trejuvell, la major part dels quals pateixen processos de despoblament. El terme municipal 

és articulat en tres valls principals, al llarg de les quals es distribueixin les diferents 

poblacions del terme. La vall principal és la vall del riu d’Aguilar (o de la Guàrdia, o de la 

Guardiola). En aquesta vall vessa les aigües la vall del riu de Castellàs, l’altra gran vall del 

terme. Finalment, al sector més ponent apareix la vall del Riu Major, només en la seva 

capçalera, que pertany geogràficament a la conca de la Noguera Palalresa i no a la del 

Segre.  

 

El quadre adjunt i.lustra la distribució de l’ocupació del territori, en que predomina 

notablement la fracció forestal. En aquesta, l’espècie dominant és el pi roig, com 

demostra l’analisi efectuada pel CREAF i reflectida a la taula adjunta. Pel que fa als 

hàbitats contemplats a la directiva comunitària, la cartografia del Departament de Medi 

Ambient en destaca tres de prioritaris: les pinedes de pinassa, els matollars gipsícoles i les 

vernedes. 

 

 
                        

Figura 3. Distribució d’usos del sòl a Les Valls d’Aguilar (Font: CREAF) 

Bosc dens 
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Municipi 

Existències AB 
Espècie (s) 

principal (s) 

Dens spppal 

n 
(milers de 

peus) 
(m2/ha) (peus/ha) 

Les Valls 

d’Aguilar 

 

12.004 

 

29,3 

 

Pinus sylvestris 

 

804 

 

87 

 

Taula VIII. Existències és el nombre absolut de peus independentment de l’espècies. AB és 

el valor mitjà de l’àrea basal de totes les espècies presents. Espècie (s) principal (s) fa 

referència a l’espècies o les espècies dominant (s) més abundants al municipi i Dens sp 

ppal és la seva densitat; en el cas que n’hi hagi més d’una, els valors se separen amb un 

“/” i l’ordre indica la importancia de cadascuna, n és el nombre d’estacions mostrejades 

al municipi, si és inferior a 5, no es donen els valors. 

 

 

 
Codi Categoria EC Nom 

1520 Prioritari mitjà Matollars gipsícoles ibèrics. Estepes guixenques 

(Gypsophiletalia) 

6170 No prioritari mitjà Prats calcícoles alpins i subalpins 

4030 No prioritari bo Landes xeròfiles de bruguerola (Calluno-Genistion) 

5110 No prioritari Bo Matollars submediterranis de boixos (Buxus sempervirens) en 

vessants pedregosos calcaris 

5120 No prioritari mitjà Formacions de bàlec (Genista balansae europaea) d’alta 

muntanya 

6212 No prioritari bo Pastures seminaturals mesoxeròfiles i basòfiles principalment 

muntanes (Bromion erecti: Mesobromenion, Potentillo-

Brachypodienion pinnati) 

6213 No prioritari 2,9 Pastures seminaturals xeròfiles i basòfiles principalment 

muntanes (Bromion erecti: Xerobromenion) 

6510 No prioritari mitjà Prats de dall dels estatges basal i muntà (Arrhenatherion) 

8130 No prioritari mitjà Altres tarteres 

8210 No prioritari mitjà Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

8310 No prioritari bo Coves no explotades pel turisme 

91E0 Prioritari mitjà Vernedes (Alno-Padion) i altres boscos de ribera afins 

92AO No Prioritari mitjà Salzedes, alberedes (i omedes) mediterrànies 

9340 No prioritari mitjà Alzinars i carrascars 

9533 Prioritari mitjà Pinedes mediterrànies de Pinassa (Pinus nigra subs.. salzmanni) 

EC: estat de conservació mitjà de l’hàbitat a Catalunya (pre valors d’1 a 3 ; el 3 és el valor de millor 

preservació) 
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Taula IX. Llistat d’hàbitats catalogats al municipi de Valls d’Aguilar. Font: Elaboració propia 

a partir de dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge.  

 

 

Alternativa zero (evolució en cas de no desenvolupament del planejament) 

 

Els territoris de muntanya estan sotmesos a dinàmiques oposades, tant d’abandonament i 

regressió de l’activitat humana com d’urbanització desmesurada. Exemples de les 

primeres tensions poden trobar-se per exemple al Pallars Jussà, mentre la Cerdanya seria 

un cas més proper al creixement urbanístic excessiu. Els territoris que ens ocupen són de 

frontera entre ambdues comarques.  

 

El despoblament de la comarca de l’Alt Urgell durant el segle passat, l’entrada dels 

Pirineus a l’economia de mercat, el canvi d’orientació econòmica sobtat cap el sector 

serveis i de la construcció i la pèrdua sostinguda del sector primari han comportat un 

abandonament perceptible dels usos agrícoles, i fins i tot de diversos nuclis rurals, així com 

l’embosquinament i la naturalització de bona part dels espais oberts abans aprofitats pel 

pagès. 

 

L’espai agrícola és ja, de per si, minoritari a l’Alt Urgell (un 3,77 % de la superficie comarcal 

mentre que a Catalunya arriba al 28,73 %) i es concentra al sòl planer de fons de vall, en 

els terrenys més aptes. De la mateixa manera, es constata una disminució del nombre de 

persones dedicades a l’activitat agrícola durant els darrers anys a un ritme més intens que 

el que s’esdevé a la resta de Catalunya.  L’abandonament principal de sòl agrícola s’ha 

produït a les valls laterals i a les zones més enlairades on la climatología i les condicions 

oprogràfiques (feixes poc accessibles i difícils de treballar amb maquinària) penalitzaven 

més la productivitat. Aquests terrenys s’han transformat en prats o s’han abandonat a 

l’avenç del bosc. L’activitat agrària a mitra vessant ha esdevingut escassa i les pastures 

culminals i els prats dels vessants de muntanya també han patit un notable 

abandonament. Aquesta dinàmica comporta la pèrdua del mosaic camp/ prat – bosc a 

favor d’aquest últim, provocant una homogeneïtzació de la muntanya que té importants 

conseqüències paisatgístiques i econòmiques (per la pèrdua de potencial turístic) i 

ecològiques (per la pèrdua de bodiversitat). 

 

L’atractiu turístic d’aquest municipi va íntimament lligat al paisatge rural i al petit 

dimensionat i correcta ubicació dels nuclis urbans. En cas de no desenvolupament de les 

previsions d’urbanització establertes en el POUM, probablement es donaria una 

tendència lenta i gradual a l’envelliment del municipi, tant de les seves poblacions com 

de la seva vertebració territorial. Les activitats agràries anirien patint un lent i gradual 

procés d’abandonament i substiució pel bosc, amb un conseqüent increment del risc 

d’incendi forestal tant per l’augment de la biomassa combustible com per la manca dels 

gestors rurals del territori. El repte del planejament proposat és mantenir viu el teixit i les 

estructures dels nuclis rurals sense produir cap desequilibri per l’augment moderat en la 

urbanització. 

 

 

 

 

II.2 Àrees protegides sectorialment 

 

Xarxa hàbitats 2000 (LIC + ZEPA) 
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La Unió Europea ha establert un marc legal per contribuir a la conservació del seu 

patrimoni natural i s’ha compromès a salvaguardar una mostra significativa dels hàbitats i 

de les espècies més representatives o amenaçades. 

 

La Directiva 92/43/CE o Directiva Hàbitats, aprovada el 1992 per tots els estats de la Unió 

Europea, crea la xarxa Natura 2000 amb l'objectiu de conservar aquests hàbitats i 

espècies. Anàlogament, la Directiva Aus, aprovada l’any 1979, estableix la protecció 

d’espais naturals per als ocells que també formen part de la xarxa Natura 2000. 
 

La xarxa Natura 2000 es compon de dos tipus d’espais:  
 

 • Les zones especials de conservació (ZEC).  

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

 

Les ZEC són designades pels estats membres d’acord amb la Directiva hàbitats (article 

4.4). Prèviament a aquesta designació, però, cal que la Comissió, de conformitat amb els 

estats membres, classifiqui com a llocs d’importància comunitària (LIC) els espais 

proposats (article 4.2).  

 

Les ZEPA són designades pels estats membres segons a l’article 4 de la Directiva de les 

aus. Totes les ZEPA designades fins al moment, i les que es puguin designar en un futur, 

passen a formar part de Natura 2000 automàticament.  
 

El fet que un espai de Natura 2000 estigui designat com a ZEC indica que aquest és 

d’interès comunitari per a la conservació dels hàbitats de l’annex I i les espècies de 

l’annex II de la Directiva hàbitats, mentre que el fet que estigui designat com a ZEPA 

indica el seu interès comunitari per a la conservació de les espècies d’aus de l’annex I de 

la Directiva de les aus (article 4).  

 

Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals protegits que representa la iniciativa 

més important de la Unió Europea en política de conservació. El seu objectiu és la 

conservació de la biodiversitat, bé que de forma compatible amb el manteniment de 

l’activitat humana que es desenvolupa en aquests espais. 

 

Els espais de la XN2000 en l’àmbit de la comarca de l’Alt Urgell corresponen a la regió 

alpina. A les Valls d’Aguilar trobem àmbits de dos d’aquests espais: 

 

Alt Pallars (ES5130003: LIC i ZEPA; 1.211,21 ha) 

Serra de Prada - Castellàs (ES5130026: LIC i ZEPA; 1.776,71 ha) 
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Plànols 3 i 4. Espai Natural “Alt Pallars” inclòs a la xarxa Natura 2000. El tram pertanyent a 

Les Valls d’Aguilar es troba a la imatge inferior. Font: DMA i H 
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Plànol 5. Espai Natural “Serra de Prada-Castellàs” inclòs a la xarxa Natura 2000. Font: Departament 

de Medi Ambient i Habitatge. 
 

 

Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 

 
El PEIN té els seus origens en la determinació legal que fa el capítol III de la Llei 12/1985 de 

13 de juny, d’espais naturals. Es tracta d’un instrument de planificació territorial, amb 

categoria de pla territorial sectorial. Això significa que el seu abast comprèn tot el territori 

de Catalunya i que les seves disposicions normatives són d’obligatori compliment per a les 

administracions públiques de la mateixa manera que per als particulars. En el context de 

la planificació territorial del país, el PEIN s’incardina amb el Pla territorial general de 

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

instrument de desplegament, de manera que les seves determinacions tenen carácter 

vinculant per a tots els altres instruments de planificació física. 

 

Els objectius bàsics que la Llei d’espais naturals li encomana al PEIN són dos. D’una 

banda, ha d’establir una xarxa d’espais naturals que sigui congruent, prou àmplia i 

suficientment representativa de la riquesa paisatgística i la diversitat biològica dels 

sistemes naturals catalans. El segon objectiu fonamental assignat al Pla consisteix en la 
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delimitació i l’establimentde els mesures necessàries per a la protecció bàsica d’aquests 

espais naturals. 

 

En el cas de Les Valls d’Aguilar els àmbits inclosos al PEIN es corresponen als integrats en la 

Xarxa Natura 2000, si bé amb les denominacions Alt Pirineu i Serrà de Prada-Castellàs.  

 

 
 
Plànol 6. Espais Naturals del PEIN al municipi de Les Valls d’Aguilar. Font: Departament de Medi 

Ambient i Habitatge. 
 
Espais naturals de protecció especial 
 

La Llei 12/85, de 13 de juny, d’espais naturals defineix en el seu capítol IV la figura d’espais 

naturals de protecció especial. A fi d’assegurar la preservació dels espais naturals que ho 

necessiten per llur interès científic, ecològic, cultural, educatiu, paisatgístic i recreatiu, i 

amb objectiu de dotar-los d’uns règims de protecció i de gestió adequats, estableix 

quatre modalitats de protecció especial: parcs nacionals, paratges naturals d’interès 

nacional,  reserves naturals i parc naturals.  

 

          
 
Plànol 6. Límit sud del Parc Natural de l’Alt Pirineu, fronterer amb el municipi de Les Valls d’Aguilar. 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
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En l’àmbit del municipi no hi ha cap espai de protecció especial, si bé el terme limita al 

nord amb el Parc Natural de l’Alt Pirineu. 

 

 

Espais protegits en virtut del Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran 
 

El PTAPA defineix, per al sòl integrat en el sistema d’espais oberts, tres categories:  

 

 espais de protecció especial, 

 espais de protecció territorial, i 

 espais de protecció preventiva. 

 

Espais de protecció especial són aquells espais oberts que actualment ja estan protegits 

sectorialment per la legislació ambiental i aquells que el PTAPA considera que cal 

preservar pel seu valor com a peces i connectors d’interés natural i agronatural o com a 

sòls d’alt valor agrícola productiu i també per la seva funció específica en l’equilibri 

mediambiental, com és el cas de les àrees de recàrrega dels aqüífers. 

 

Espais de protecció territorial són aquells espais oberts que sense assolir el grau de valors 

naturals, agraris i mediambientals que tenen els sòls de protecció especial convé 

preservar de la transformació perquè: constitueixen àrees extenses inadequades per al 

seu desenvolupament urbanístic per raó del seu risc; tenen un elevat valor paisatgístic, 

identitari, d’estructuració territorial o d’interès social; tenen un elevat potencial per 

activitats econòmiques estratègiques compatibles amb el sòl no urbanitzable; o es tracta 

d’àrees que per raons de localització, connectivitat, topografia i condicions han de ser 

reservades per a possibles infraestructures o equipaments d’interès estratègic en el futur. 

 

Finalment, el PTAPA qualifica de sòl de protecció preventiva els sòls classificats com a no 

urbanitzables en el planejament urbanístic que no hagin estat considerats de protecció 

especial o de protecció territorial. El PTAPA considera que cal protegir preventivament 

aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el planejament d’ordenació urbanística 

municipal, i en el marc que les estratègies que el Pla estableix per a cada assentament, 

es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si escau. 

 

En el cas del municipi de Les Valls d’Aguilar, el PTAPA defineix  àmbits concrets de les 

següents categories: 

 

 espais oberts de protecció especial i, 

 espais oberts de protecció preventiva 

 

Els espais oberts de protecció especial es corresponen a tres espais naturals de valor 

regional (“Serra de Prada i Obaga de Taús” -16c-, “Serra de Taús - Serra del Bosc” -30c- i 

Port del Cantó” -39c-) així com a un connector territorial, la “Vall de Castellàs” -33c-. Els 

espais oberts de protecció preventiva correspondrien a la resta del sòl municipal una 

vegada exclòs els espais oberts de protecció especial. 
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Plànol 7 i detall. Espais naturals de valor regional i connectors territorials definits pel PTAPA. El detall 

correspon a l’àmbit de Les Valls d’Aguilar. Font: DMA i H. 

 

La “Serra de Prada i obaga de Taús” defineix una gran extensió forestal de bosc madur i 

ben conservat que hostatja una rica comunitat d’ocells i mamífers com el picot negre, el 

gall fer, el gat fer i el cabirol. 

 

La “Serra de Taús – Serra del Bosc” consitueix una serra de dimensions considerables, amb 

vegetació dominant del tipus submediterrani, culminada pe run altiplà de prats 

altimontans, atípic a la comarca i amb un cert valor paisatgístic a causa de la seva rresa. 

És un dels pocs llocs de la comarca on nidifica l’esparver cendrós, molt escàs a l’Alt Urgell. 

En general, l’escassa freqüentació humana de l’espai en permet un estat de conservació 

força bo. 

 

El “Port del Cantó” és un interessant espai connector entre els ambients pirinencs i els 

prepirinencs que representa una extensió cap al sud de l’espai del PEIN de la Vall de 
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Santa Magdalena. El paisatge està format per un seguit de carenes ondulades amb 

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

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

de prats i pastures. La fauna hi presenta tan elements típicament pirinencs, com alguns de 

tendències més mediterrànies. Així, entre els granas mamífers, es constata la presència 

d’isards i de cèrvols. 

 

La “Vall de Castellàs” és un espai dominat bàsicament per prats i pastures, amb algunes 

pinedes de pi roig que s’alternen amb matollars submediterranis i freixenedes, situades 

bàsicament a les fondalades i vora els cuross d’aigua. Pel que fa a la fauan, cal citar 

l’àliga calçada (Hieratus pennatus), com a col.lonitzador recent destacat. Constitueix 

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

important per evitar l’aïllament d’espècie sforestals com el gall fer, amb poblacions 

ubicades tant al nord com al sud de l’espai. Alhora, permet la connexió transversal amb 

el Pallars Sobirà, a partir de la vall i el riu de Castellàs. 

 

La imatge adjunta grafia aquests espais de protecció especial, corresponent el color verd 

clar al connector territorial “Vall de Castellàs” i la resta d’àmbits en verd fosc als espais de 

valor regional.    

 

 

 
 

Plànol 8. Proposta d’espais oberts de protecció especial a Les Valls d’Aguilar. Pla territorial de l’Alt 

Pirineu i Aran. 

 

 

Zones humides 
 

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

particularment fràgils i vulnerables. En aquest context i en aplicació de les funcions que té 

encomanades, la Direcció General de Boscos i Biodiversitat va elaborar un Inventari de les 

principals zones humides de Catalunya, que pretenia facilitar l’aplicació i el compliment 

del que disposa l’article 11.1 de la Llei 12/1985, d’espais naturals, en relació a la protecció 

de les zones humides i constituir la base per a la redacció dels futurs Plans sectorials de 

zones humides corresponents a les conques internes de Catalunya i a la conca de l’Ebre. 

Cap àmbit pertanyent al municipi de Les Valls d’Aguilar està inclòs en l’inventari. 

Tanmateix cal esmentar la presència de vernedes en els trams fluvials dels sectors més 

orientals del municipi, que caldria conservar en la seva integritat a tot preu, atès el seu 

caràcter d’hàbitat prioritari. 
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II.3 Àrees amb valors susceptibles de preservació. 

 

Aquest apartat pretén definir àmbits que pels seu valor intrínsec cal garantir-ne la 

conservació. Aquesta consideració no implica que la resta de territori es sotmeti a 

transformació necessàriament, sinó solament concretar aquells punts de major valor que 

cal sempre respectar. 

 

Des del punt ambiental, es consideren en aquesta categoria aquells espais estrictament 

protegits per la legislació catalana, tals com els que integraran la Xarxa Natura 2000 , així 

com els àmbits ocupats per hàbitats prioritaris d’interès comunitari, que en els municipis en 

qüestió són els següents: 

 

Codi Hàbitat Estat de conservació 

91E0 Vernedes (Alno-Padion) i altres boscos de ribera afins Mitjà 

9533 Pinedes mediterrànies de Pinassa (Pinus nigra subs.. salzmanni) Mitjà 

1520 
Matollars gipsícoles ibèrics. Estepes guixenques 

(Gypsophiletalia) 
Mitjà 

 

Taula X. Hàbitats prioritaris al municipi de Les Valls d’Aguilar. Elaboració pròpia a partir de 

dades del DMA. 

 

Així com els alzinars, carrascars, marges dels cursos fluvials de qualsevol entitat que 

travessen l’espai i eixos de connexió biològica entre espais naturals i àmbits d’interès 

ecològic. 

 

Des del punt de vista agrari i silvo-pastoral cal considerar en primer lloc la no existencia de 

forests d’utilitat pública, que en el seu cas caldria igualment protegir. 

 

Pel que fa als sòls destinats a l’activitat agrària es consideren objecte de preservació 

especial els prats de dall, fonamentalment per la seva diversitat florística i d’invertebrats, 

així com també per les seves qualitats paisatgístiques, en combinació amb les masses 

forestals. En termes generals cal considerar el valor estructurador del paisatge i l’activitat 

agrícola. El seu abandonament comportaria l’avanç de les masses boscoses i l’augment 

del risc d’incendi. 

 

Des del punt de vista agrari i silvo-pastoral cal considerar en primer lloc protegides les 

forests d’utilitat pública, propietat de l’ens locals, recollides a la taula següent: 
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ID Bosc 

 

CUP 

 

Nom forest 

 

Propietari 

 

109 

 

L-69 

 

Balsacans 

 

Entitat Municipal Descentralitzada de la Guarda 

d’Ares 

 

111 

 

L-75 

 

Muntanya de 

Noves 

 

Ajuntament 

 

112 

 

L-80 

 

Baganet 

 

Entitat Municipal Descentralitzada de Taús 

 

Taula XI: Forests d’Utilitat Pública, al municipi de les Valls d’Aguilar. Font: Departament de 

Medi Ambient. 

 

Des del punt de vista arquitectònic, urbanístic i paisatgístic hom considera que cal 

preservar l’estructura nuclear de les poblacions; les propostes del POUM hauran de 

respectar els valors intrínsec i característics de tots els nuclis de Les Valls d’Aguilar, actuant 

únicament sobre edificacions i àmbits sense valors arquitectònics i patrimonials 

reconeguts, i completant els espais buits del territori per donar continuitat al model 

constructiu secular. El POUM haurà d’establir limitacions a les característiques 

constructives dels àmbits a urbanitzar, de forma que els materials i els volums construits 

concordin amb el paisatge arquitectònic local, en primer terme, i natural en segon, atès 

que es considera imperativa la protecció de totes les visuals dirigides a les serres de Taús, 

Bosc, el Port de Cantó i la Vall de Castellàs. 

 

 

II.4 Àrees de risc per a la seguretat i el benestar de les persones 

 

Zones afectades per les extraccions de recursos naturals 

 

L’explotació de graves a l’entorn de la llera del Segre constitueix la tipologia més típica 

d’activitat extractiva a l’Alt Urgell. En segon lloc caldria parlar d’antigues extraccions de 

calcàries, sovint abandonades.  Tot i que aquest tipus d’activitats tenen en primer terme 

una repercussió econòmica positiva, cal tenir en compte la seva incidència negativa 

sobre el mal ús dels recursos geològics, el paisatge directament afectat i en el que no 

està afectat per l’activitat, derivat de processos desencadenats, com ara esllavissades, 

despreniments o erosió del sòl.  

 

Els quadres adjunts tipifica les activitats segons dades facilitades pel Departament de 

Medi Ambient. 
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Tipus 

d’activitat 

Nom de 

l’explotació 

Empresa 

explotadora 

Recurs Area total Altres 

 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 A
c

ti
v

it
a

ts
 e

x
tr

a
c

ti
v

e
s 

 

 

Coll de Mu  

 

Piedras y mármoles 

Vila, S.A 

 

 

 

Marbres 

 

 

89.601,625  

 

En actiu i 

restauració no 

iniciada 

 

Ampliació Roca II-

01 

 

Promotora 

Mediterránea-2, SA 

 

 

Calcàries 

 

 

72.252,075 

 

En actiu i 

restauració no 

iniciada 

 

 

 

Prat de les 

Anguiles 

 

 

Transports d’Alta 

Muntanya S .L. 

 

 

 

Graves 

 

 

45.962,914 

 

Actuació 

finalitzada 

limítrofe amb 

Ribera 

d’Urgellet 

 

 

La Mitjana 

 

Antonio Roca S.A. 

 

Graves 

 

10.689,440 

 

Actuació 

finalitzada 

 

 

 

 

Roca 

 

 

 

Antonio Roca S.A. 

 

 

 

Graves 

 

 

 

34.809,419 

 

En actiu i 

restauració no 

iniciada. 

Limítrofe amb 

Ribera 

d’Urgellet 

 

 A
c

ti
v

it
a

ts
 

e
n

 
D

o
m

in
i 

P
ú

b
lic

 

H
id

rà
u

lic
 

 

 

 

 

Sol.licitud 

Transports d’Alta 

Muntanya al 

Segre, PK 113,5 

 

 

 

 

 

Transports d’Alta 

Muntanya, S.L. 

 

 

 

 

Graves 

  

 

 

 

Actuació 

finalitzada 

 

Taula XII. Activitats extractives a Les Valls d’Aguilar. Font: DMA i H 

 

 

Antigues activitats abandonades 

 
Nom explotació Recurs 

explotat 

Volum 

(m3) 

Grau 

autorecuperació 

Us anterior prioritari 

Les Collades Graves 1.358 Mitjà Màquia/brolla/garriga/matoll 
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Roca del Xoliguer Graves 2.644 Baix Màquia/brolla/garriga/matoll 

Riu de Castellàs Calcàries 16.949 Alt Màquia/brolla/garriga/matoll 

Tossal d’Esconcagat Calcàries  176.475 Baix Bosc natural mixt 

Prats de Palloana Calcàries 4.898 Mitjà Màquia/brolla/garriga/matoll 

 

Taula XIII: Antigues activitats extractives abandonades a Les Valls d’Aguilar. Font: DMA i H 

 

 

 

Zones afectades per riscos geològics 

 

El 2003, la Direcció General d’Urbanisme va encarregar la realització d’un dictàmen 

preliminar d’identificació de la perillositat geològica als sectors de desenvolupament urbà 

contemplats al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Les Valls d’Aguilar (Alt Urgell).  

 

L’informe defineix tres graus de perillositat geològica: 

 

Perillositat molt baixa-baixa: Zones exposades a fenòmens de baixa freqüència i magnitud 

baixa a mitjana, o bé zones on no s’ha detectat una exposició a fenòmens amb 

perillositat definida. 

 

Perillositat mitjana: Zones exposades a fenòmens de mitjana freqüència i magnitud 

mitjana. 

 

Perillositat alta: Zones exposades a fenòmens de mitjana o alta freqüència i magnitud alta 

 

L’informe avalua la perillositat natural dels fenòmens associats a la dinàmica del vessant 

(despreniments, moviments de massa), fluvial (avingudes i processos d’erosió associats) i 

torrencial (barrancades, corrents d’arrossegalls). 

 

Les conclusions de l’informe són les següents: 

 

El sector de Noves de Segre es troba sota la influència de dos vessants, l’un situat a la 

zona més oriental de Noves de Segre (A, plànol 1), on s’ha contemplat la possibilitat de 

generació de despreniments i lliscaments amb un grau de perillositat natural Baix a 

Moderat, i l’altre situat a l’oest d’aquesta (B, plànol 1), on s’ha identificat una esllavissada 

de tipus colada amb un grau de perillositat natural Moderat a Alt. 
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Plànol 9. Riscos geològics a Noves de Segre. Font: ICC, 2003 
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Al sector de Bellpui, s’ha considerat la possibilitat que es produeixin inestabilitats 

superficials de tipologies diferents als vessants situats al nord del poble (B i C, plànol 2), al 

sector central inclòs dins el planejament urbà de Bellpui (D, plànol 2) i al vessant situat 

entre la carretera de Noves de Segre a Espaén i el riu de la Guàrdia d’Ares (E, plànol 2). 

Els sectors de vessant B, C i E s’han estimat amb un grau Moderat a Alt i el sector central D 

amb un grau Baix a Moderat. D’altra banda, la cresta rocosa situada a l’est de Bellpui (A i 

B, plànol 2) i el sector situat a la dreta del riu de la Guàrdia d’Ares (F, plànol 2) s’han 

estimat amb un grau d eperillositat Modeat a Alt per al primer sector (A i B) i amb un grau 

Alt per al segon sector (F) enfront a fenòmens de despreniments. 

 

Al sector de Berén s’ha estimat un grau de perillositat natural Baix a Moderat a la zona 

central on s’ubica la vila (A, plànol 3) i als terrenys situats al sud de la població (C, plànol 

3); en el primer cas enfront a moviments de massa. D’altra banda, s’ha estimat un grau d 

e perillositat natural Moderat enfront a moviments de massa als terrenys inclosos al sector 

B, situat al nord del nucli de Berén, tenint en compte les característiques litològiques, el 

pendent i els indicadors d’activitat observats. 

 

Al sector d’Argestués s’ha considerat la possiblitat de barrancades al torrent situat a l’oest 

del poble (A, plànol 4); tenint en compte el grau d’incisió d’aquest i els indicadors 

d’activitat observats s’ha estimat amb grau de perillositat natural Moderat. D’altra banda, 

al sector de vessant B indicat al plànol 4 s’ha contemplat la possibilitat de moviments de 

massa amb un grau de perillositat natural Baix a Moderat.  

 

Al sector d’Espaén s’ha considerat la possibilitat de desenvolupament de moviments de 

massa de tipologies variables. La perillositat natural enfront a aquest tipus de fenòmen 

s’ha estimat amb un grau Baix a Moderat. 
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Plànol 10. Riscos geològics a Bellpui. Font: ICC, 2003 
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Plànol 11. Riscos geològics a Berén. Font: ICC, 2003 
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Plànol 12. Riscos geològics a Argestués. Font: ICC, 2003 
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Plànol 13. Riscos geològics a Espaén. Font: ICC, 2003 

 

El sector de Miravall es troba sota la influència d’un vessant amb pendents molt elevats 

on s’han reconegut múltiples indicadors d’activitat, molts d’ells de magniturds elevades; 

aquest escarpament rocós (A, plànol 7) s’ha estimat, per tant, amb un grau d eperillositat 

Moderat a Alt enfront de despreniments. D’altra banda, el poble s’emplaça sobre el 

marge superior d’un altre talús rocós susceptible de geenrar despreniments (B i C) i a l’est 

del poble, sota cal Cucurull, existeix un tercer vessant amb indicis d’inestabilitat (D); 

aquest tres vessants s’han estimat amb un grau de perillositat natural Moderat enfront a 

despreniments. 
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Plànol 14. Riscos geològics a Miravall. Font: ICC, 2003 
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Al sector de Trejuvell s’ha considerat la possibilitat de fenòmens de moviments de massa 

al vessant situat per sota Trejuvell (A, plànol 8) i fenòmens de despreniments i lliscaments a 

la resta del sector (B, plànol 8). Tenint en compte les característiques litològiques del 

terreny així com els indicadors d’activitat observats, la perillositat natural s’ha estimat amb 

un grau Moderat en el primer cas i amb un grau Baix a Moderat en el segon cas. 

 

Al sector d’Ausàs, en el tram de vessant situat fora de l’àrea d’estudi, per sobre de la pista 

forestal de la Guàrdia d’Ares a Trejuvell i al nord-oest de les cases d’Ausàs, (A, plànol 9), 

s’ha identificat un grau de fracturació considerable, amb indicadors d’activitat de 

despreniments; d’altra banda, el vessant B indicat al plànol 9 és susceptible de generar 

despreniments puntuals. En el primer dels casos es considera que aquest vessant podria 

arribar a afectar la franja de territori més occidental inclòs dins el sector urbà d’Ausàs, i en 

el segon cas, la carretera subjacent podria ser afectada per despreniments puntuals. La 

perillositat natural dels terrenys situats sota el vessant A s’ha estimat amb un grau Baix a 

Moderat enfront a despreniments, i l aperillositat natural per al vessant B s’ha estimat amb 

un grau Baix encara que puntualment podria ser Moderada. 

 

Al sector de la Guàrdia d’Ares, el turó carbonàtic envoltat per un camí (al plànol 10) és 

susceptible de generar despreniments puntuals afectant aquest camí i terrenys 

subjacents. La perillositat natural d’aquest sector s’ha estimat amb un grau Moderat 

enfront de despreniments. 

 

Al sector de Castellàs s’ha reconegut l’existència de dos cons de dejecció (sectors A i B, 

plànol 13) que s’han considerat, amb caràcter preliminat, amb un grau de perillositat 

natural Moderat enfront a fenòmens de barrancades. També s’ha considerat la 

possibilitat de despreniments, però de menor magnitud, als vessants situats a l’esquerra 

del riu de Castellàs. 
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Plànol 15. Riscos geològics a Trejuvell. Font: ICC, 2003 
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Plànol 16. Riscos geològics a Ausàs. Font: ICC, 2003 
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Plànol 17. Riscos geològics a La Guàrdia d’Ares. Font: ICC, 2003 

 

Al sector de Taús existeix un talús rocós al mig del poble, amb algún indicador puntual 

d’activitat; malgrat tot, atesa l’alçada d’aquest talús i la possibilitat d’actuacions locals 

correctores sobre el mateix, s’ha estimat un grau de perillositat natural Baix enfront a 

despreniments. 



 

 

 

Ferrer-Montoro i associats                                                      52                                              Pla d’OrdenacióUrbanística                                                                                                

Municipal de Les Valls d’Aguilar (Alt Urgell) 

 

Informe de Sostenibilitat Ambiental 

 

 

 
 

Plànol 18. Riscos geològics a Taús. Font: ICC, 2003 

 

Al sector dels Castells s’ha considerat la possibiitat de despreniments en diferents vessants, 

un d’ells situat just per sobre del poble dels Castells (A, plànol 12), l’altre topogràficament 

més amunt, a la zona de les Canalotes (B, plànol 12) i la resta al sud del poble (C i D, 
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plànol 12). Tenint en compte el sindicadors d’activitat observats, s’ha estimat un grau d 

eperillositat natural Moderat per al vessant A, B iD i un grau de perillositat natural Baix a 

Moderat per al vessant C. D’altra banda, els terrenys mé spropers als punts C i D, s’han 

estimat amb un grau de perillositat natural Baix a Moderat enfront a moviments de massa. 

 

Al sector de Biscarbó s’ha identificat alguna cicatriu puntual superficial afectant materials 

d’origen col.luvial; malgrat tot, tenint en compte que le sobservacions han estat escasses i 

amb caràcter puntual, s’ha estimat un grau de perillositat natural Baix enfront a fenòmens 

de moviments de massa en tot el sector. 

 

Com a recomacions generals de l’estudi es desprenen les següents: 

 

La realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord amb les 

directrius actuals de la norma de cosntrucció EHE de formigó estructural (Art. 4.1). 

 

Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. Es recomana deixar una distància 

prudencial entre l’escarpament i les bases d eles edificacions, ja que es poden veure 

afectdes pe run progressiu desenvolupament d’inestabilitzcions locals en forma de 

moviments de massa o de despreniments. 

 

Prendre les mesures adequades durant o posteriorment a l’execució d’excavacions o 

talussos antròpics per evitar el desenvolupament d’esllavissades i despreniments, 

especialment en aquelles zones on els pendents són elevats. 

 

Les característiques geotècniques dels terraplens antròpics no els fan aptes per a 

fomentar estructures, ja que poden generar-se assentaments diferencials importants en 

ser sotmesos a determinades càrregues; concretament, es consdiera convenient realitzar 

un seguiment i manteniment a Bellpui, de la zona on s’ubica el dipòsit d’aigua. 

 

Es recomana per a les zones properes als marges dels rius i torrents del municipi de les Valls 

d’Aguilar, la realització dels informes que, d’acord amb la legislació vigent, ha de 

sol.licitat l’Adminsitració urbanística a l’Agència Catalana de l’Aigua en la tramitació dels 

diferents instruments de planejament urbanístic. 

 

Mantenir les lleres dels rius i torrents lliures d’obstacles. 

 

Quant a recomanacions específiques, se’n deiven les següents: 

 

Les àrees on s’ha estimat una perillositat natural baixa, a priori, són terrenys aptes per a la 

urbanització, atès que es tracta de zones exposades a fenòmens de baixa activitat i 

magnitud moderada-baixa, o bé de zones on no s’ha detectat cap tipus de fenòmen 

actiu. En tot cas, els informes geotècnics pertinents per a futures noves cosntruccions, 

hauran d’adequarse en cada cas concret per tal d’evitar possibles afeccions. 

 

Les zones amb una perillositat natural mitjana es troben exposades a fenòmens de baixa 

a mitjana freqüència i magnitud mitjana. Són terrenys aptes per a la urbanització si es 

prenen les mesures de prevenció o de correcció adequades. Per aquest motiu es 

recomana realitzar estudis de detall per a cada nova actuació urbanística que considerin 

i adeqüin les característiques del terreny i la possibilitat d’inestabilitats, i que determini si 

s’escau, les mesures oportunes per evitar que les actuacions  proposades puguin induir 

inestabilitzacions al vessant. 
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Les zones avaluades amb una perillositat natural alta, es troben exposades a fenòmens 

de mitjana o alta freqüència i magnitud alta. A priori, no són terrenys aptes per a la 

urbanització i és convenient restringir el seu ús a usos que no impliquin la instal.lació 

d’estructures vulnerables. En el cas que es plantegi qualsevol tipus d’actuació urbanística, 

cal que prèviament s’efectuï un estudi de detall que determini i delimiti les àrees 

potencialment afectables i, si és el cas, defineixi les mesures de prevenció i protecció 

adequades. 

 

El planejament ha adoptat totes aquestes recomanacions per tal de fer compatibles els 

creixements urbanístics amb el dictamen de risc. 

 

 

Zones inundables  

 

Aquest aspecte s’ha desenvolupat en paral.lel a la cartografia de riscos amb l’objecte 

d’aprofitar els treballs elaborats al respecte per l’Agència Catalana de l’Aigua i per tal de 

corroborar el resultat dels primers. La inundabilitat és un aspecte lligat a la funció drenant 

dels rius. Des del punt de vista merament hidràulic, els rius són eixos naturals que recullen 

les aigües generades a la seva conca i les transporten fins a la desembocadura, o bé a 

un altra llera de major ordre, o bé directament al mar. 

Entre les possibles catàstrofes naturals que poden afectar el territori, la que més impacta 

per la seva freqüència i gravetat és, sens dubte, la inundació per desbordament de rius i 

rieres i per negament de punts baixos del territori i dels nuclis urbans. 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 del valor dels elements del 

territori i de la magnitud de la població afectada (vulnerabilitat). 

D'acord amb les seves competències, l'Agència Catalana de l'Aigua elabora estudis 

hidrològics i hidràulics per posar-los a disposició dels organismes competents en la 

planificació del territori i en el disseny i establiment de les mesures de protecció de les 

persones i els seus béns, en el marc del senvolupament del Pla Especial d’Emergència es 

per Inundacions a Catalunya, conegut com a INUNCAT. A dia d’avui els estudis 

disponibles són els següents: 

 Delimitació de zones inundables  

Aquest estudi ha estat destinat a definir les línies d'inundació corresponents a 500, 100 i 

50 anys de període de retorn en els rius més importants de les conques internes de 

Catalunya i les conques catalanes de l'Ebre, així com les àrees potencialment 

inundables des d'un punt de vista geomorfològic de pràcticament tot el territori de les 

conques internes de Catalunya i les conques catalanes de l'Ebre. A més, inclou una 

base de dades de punts crítics, és a dir, punts en què l'experiència de molts anys de 

gestió dels espais fluvials diu que hi ha problemes recurrents. 

 Plans de defensa o protecció contra avingudes 
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No hi ha pla de protecció per a l’Alt Urgell. Aquests plans defineixen les obres que cal 

realitzar per tal d'evitar els danys sistemàtics provocats per les avingudes i s'hi 

determinen els punts o trams crítics a efectes d'inundacions, tant actuals com 

potencials, es classifiquen segons el seu risc i es realitza una proposta d'actuacions 

necessària per reduir el risc i homogeneïtzar-lo. S’han aprovat plans de defensa per a 

la comarca del Maresme i la conca del Besòs. 

 Pla director d’aigües pluvials de l’EMSHTR 

Tampoc és d’utilitat per l’àmbit del POUM, atès que es centra en l’estudi de les lleres 

dels 33 municipis de l'àmbit metropolità de Barcelona, sobretot en trams urbans, 

diagnostica l'estat actual de la xarxa de drenatge, proposa les mesures que s'han 

d'adoptar per reduir els efectes de les avingudes, i analitza la hidràulica de les 

conques urbanes i la xarxa bàsica de col·lectors. 

 

 

Delimitació de zones inundables 

 

La definició de zones inundables s’ha extret de l’estudi Delimitació de zones inundables 

de les conques catalanes de l’Ebre (ACA). Aquesta delimitació es fa mitjançant l’ús 

combinat de models hidràulics i de tècniques de delimitació geomorfològica en els espais 

potencialment inundables. 

 

L’anàlisi geomorfològica  permet alhora identificar i tenir en compte altres fenòmens de 

dinàmica geològica (com són l’esllevissament en masses de terreny o la mobilització de 

vessants inestables, etc.) difícilment incorporables a un model hidràulic. 

 

La metodología emprada per caracteritzar les zones inundables segueix tres eixos bàsics: 

 

 Delimitació de zones potencialment inundables segons criteris geomorfològics; 

 Identificació de punts/ trams crítics; 

 Delimitació de les zones inundables per a períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys. 

 

 I alhora, aquests eixos s’han desenvolupat en quatre estudis diferenciats: 

 

 Estudi geomorfològic de zones potencialment inundables; 

 Estudi de punts/trams crítics existents; 

 Estudi hidròlogic per a la determinació dels cabals d’avinguda; 

 Estudi hidràulic de delimitació a escala 1:50.000 de les àrees inundables dels cursos 

principals de la xarxa hidrogràfica. 
 

Els dos primers estudis tenen relació directa amb la informació adicional necesaria per 

definir els trams a modelitzar i contrastar els resultats del model. Els dos últims donen lloc a 

la delimitació de zones inundables amb criteri freqüencial, essent el primer d’ells dada 

fonamental per a l’aplicació del segon.  

Com a pas previ a la delimitació s’han inventariat els punts crítics i ponts localitzats en els 

municipis objecte de planejament. Posteriorment s’analitza la cartografia sobre zones 

inundable si pontencialment inundables, en funció dels períodes de retorn.  
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D’acord amb aquest estudi, el municipi de les Valls d’Aguilar presenta els següents punts 

o trams crítics. 

 

 

 Codi ACA Riu Perill Afecció i observacions 

SG-L25906-55-01 Segre Baix Inundacions en vies de comunicació (pista forestal, camí rural o 

particular). Estructura amb capacitat inferior al cabal màxim de 

riuades de període de retorn 500 anys i/o perill potencial 

d’obstrucció 

SG-L25906-56-01 Segre Alt Fenòmens geomorfològics. Tram situat a una distància de menys 

de 500 m de municipis de més de 150 habitants on el riu presenta 

meandres molt marcats i es poden produïr desbordaments i 

erosions en els marges de camps de conreu. 

Taula XIV. Trams crítics a Les Valls d’Aguilar. Font: ACA 

Cal destacar, igualment, la presència d’un pont: 

Codi Titularitat Categoria de la via Situació urbanística Altres 

E-SGVA01 Municipal Particular Rural Pont d’accés a la Reula 

Taula XV. Ponts a Les Valls d’Aguilar. Font: ACA 

D’acord amb la terminología d’aquest ens, el concepte de perill (o nivell de gravetat o 

d’intensitat amb què un determinat fenòmen pot afectar a una unitat territorial 

establerta) s’estructura en les següents categories: 

Perill alt: són aquelles zones en les que les inundacions poden produir danys a nuclis de 

població, grans instal.lacions comercials, industrials, vies de comunicació i/o serveis bàsics 

per a la població. 

Perill mig: són aquelles zones en les que les inundacions poden produir danys a petits 

nuclis habitats, petites instal.lacions comercials, industrials, agrícoles, ramaderes i/o 

afecció d’alguns serveis. 
 
Perill baix: són aquelles zones en les que les inundacions poden produir danys aïllats a un 

habitatge, instal.lació comercial, industrial, agrícola i/o afecció d’algun servei aïllat. 

 

Finalment, i com a resultes dels diversos estudis hidrològics anteriorment descrits, cal 

procedir a analitzar el risc d’inundabilitat en els municipis en qüestió.  

 

En primer lloc s’adjunta el full de la cartografia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya a 

escala original E/1:100.000 amb la delimitació de zones inundables per modelització 

hidràulica. En els fulls es representen les línies d’inundació per a períodes de retorn 50, 100 i 

500 anys, així com l’àrea inundada per a un període de retorn de 50 anys.  
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Com a pas posterior s’analitza la delimitació geomorfològica de zones potencialment 

inundables i punts crítics, a partir de la definició efectuada en els estudis de l’Àgència 

Catalana de l’Aigua i la Confederación Hidrográfica del Ebro i concretada en els fulls 

adjunts de la cartografia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya a escala original 

E/1:100.000. Cada punt s’hi etiqueta amb la següent informació: 

 

 El codi que l’identifica, format per quinze dígits; 

 

 El grau de perill classificat com a baix (color verd), mig (toronja) o alt (vermell). 

 

 El tipus d’afecció, que pot ser una àrea, un tram o un punt en funció de la 

definició que es fés a la informació de partença. En el cas que en un mateix tram 

coexistein a la vegada dos o més tipus d’afeccions, s’han diferenciat sempre que 

ha estat posible, segons cada cas concret, en funció de la bondat de les dades 

de base. 
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Plànol 19. Delimitació de zones inundables a les Valls d’Aguilar. Font: DPTOP 

 

Complementàriament, l’Institut Cartogràfic de Catalunya va portar a terme, el 2005, un 

estudi d’inundabilitat dels rius de Guàrdia, Castellàs i Pallerols, al municipi de les Valls 

d’Aguilar. L’estudi detecta la presència d’àmbits inundables i destaca especialment els 

localitzats en el pas del riu Castellàs quan travessa pel mig del nucli de Junyent i en la 

carretera d’accés a Castellàs, que és coberta en diferents punts. També hi ha afectació 

d’altres camins rurals i estructures aïllades. Des del punt de vista de la proposta de 

planejament s’han adoptat especials mesures, portant a terme els nous 

desenvolupaments de Junyent més enllà de la zona de polícia. D’aquesta manera els 

creixements urbanístics són compatibles amb l’establert a l’articles 6 i les disposicions 
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primera i segona del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprovao el Reglament de 

la Llei d’Urbanisme.  

 

 

 

Plànol 20. Estudi d’inundabilitat a Junyent, Les Valls d’Aguilar. Font: ICC, 2005 
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Plànol 21. Estudi d’inundabilitat a Les Valls d’Aguilar. Font: ICC, 2005 
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Plànol 22. Estudi d’inundabilitat a Les Valls d’Aguilar. Font: ICC, 2005 
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Plànol 23. Estudi d’inundabilitat a Les Valls d’Aguilar. Font: ICC, 2005 
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Plànol 24. Estudi d’inundabilitat a Junyent, Les Valls d’Aguilar. Font: ICC, 2005 
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Plànol 25. Estudi d’inundabilitat a Les Valls d’Aguilar. Font: ICC, 2005 
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Plànol 26. Estudi d’inundabilitat a Les Valls d’Aguilar. Font: ICC, 2005 
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Plànol 27. Estudi d’inundabilitat a Les Valls d’Aguilar. Font: ICC, 2005 
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Document IMPRESS 

 

Finalment, s’adjunten els resultats obtinguts del document IMPRESS (Agència Catalana de 

l’Aigua) per a les Valls d’Aguilar. Com s’ha dit anteriorment i sempre en el marc de la 

conca hidrogràfica de l’Ebre, el municipi acull un tram del Segre, un del riu de la Guàrdia i 

riu de Castellàs, tributari del Segre, part del riu de Pallerols i llao del Poador, tributari 

d’aquells i, finalment i orientat a les conques del Pallars, la capçalera del riu Major. 

 

 

 

 

 

 
 

Plànol 28. Xarxa hidrogràfica de Les Valls d’Aguilar. Font: Document IMPRESS, ACA. 
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Caracterització dels rius 

Dades generals 

Codi de l'ACA E0170 

Nom 

El Segre des de la confluència amb el riu de la 
Guàrdia fins a la cua de l'embassament 
d'Oliana, inclosos el riu de Tost i el riuet de 
Fontanet 

Categoria Riu 

Tipologia segons el MMA 26 

Tipologia Rius de muntanya humida calcària 

Conca o subconca intercomunitaries 

Àrea que drena la massa d'aigua (ha) 9962.66 

Àrea de la subconca acumulada (ha) 210056.59 

És potencialment de referència Sí 

Observacions 
Masses d'aigua de referència, validades per 
criteri d'expert 

És fortament modificada (FM)? No 

FM per endegaments? No 

FM per minicentrals? No 

FM per estar sota d'embassaments? No 

És FM recuperable? No procedeix 

És artificial? No 

Tipus de protecció 

per abastament No 

per espècies d'interès econòmic Sí 

per usos recreatius Sí 

per nutrients Sí 

per hàbitats (Xarxa Natura 2000) Sí 

per espècies autòctones Sí 

per reserva genètica de truita No 

per hàbitats (altres) No 

Caracterització dels rius 

Dades generals 

Codi de l'ACA E0150 

Nom Riu de la Guàrdia i riu de Castellàs 

Categoria Riu 

Tipologia segons el MMA 26 

Tipologia Rius de muntanya humida calcària 

Conca o subconca Intercomunitaries 

Àrea que drena la massa d'aigua (ha) 11155.93 

Àrea de la subconca acumulada (ha) 15599.93 

És potencialment de referència No 

Observacions 
Masses d'aigua amb trams de referència 
(tenen pressió per centrals hidroelèctriques) 

És fortament modificada (FM)? Sí 

FM per endegaments? No 

FM per minicentrals? Sí 

FM per estar sota d'embassaments? No 
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És FM recuperable? Sí 

És artificial? No 

Tipus de protección 

per abastament No 

per espècies d'interès econòmic Sí 

per usos recreatius No 

per nutrients Sí 

per hàbitats (Xarxa Natura 2000) Sí 

per espècies autòctones Sí 

per reserva genètica de truita No 

per hàbitats (altres) No 

 

Dades generals 

Codi de l'ACA E0160 

Nom Riu de Pallerols i llau del Poador 

Categoria Riu 

Tipologia segons el MMA 26 

Tipologia Rius de muntanya humida calcària 

Conca o subconca Intercomunitaries 

Àrea que drena la massa d'aigua (ha) 4444.18 

Àrea de la subconca acumulada (ha) 4444.18 

És potencialment de referència Sí 

Observacions 
Masses d'aigua de referència, validades per criteri 
d'expert 

És fortament modificada (FM)? No 

FM per endegaments? No 

FM per minicentrals? No 

FM per estar sota d'embassaments? No 

És FM recuperable? No procedeix 

És artificial? No 

Tipus de protección 

per abastament Sí 

per espècies d'interès econòmic Sí 

per usos recreatius No 

per nutrients Sí 

per hàbitats (Xarxa Natura 2000) No 

per espècies autòctones Sí 

per reserva genètica de truita No 

per hàbitats (altres) No 

Caracterització dels rius 

Dades generals 

Codi de l'ACA E0450 

Nom Riu Major 

Categoria Riu 

Tipologia segons el MMA 26 

Tipologia Rius de muntanya humida calcària 

Conca o subconca Intercomunitaries 

Àrea que drena la massa d'aigua (ha) 6505.11 
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Àrea de la subconca acumulada (ha) 6505.11 

És potencialment de referència Sí 

Observacions 
Masses d'aigua de referència, validades 
per criteri d'expert 

És fortament modificada (FM)? No 

FM per endegaments? No 

FM per minicentrals? No 

FM per estar sota d'embassaments? No 

És FM recuperable? No procedeix 

És artificial? No 

Tipus de protección 

per abastament No 

per espècies d'interès econòmic Sí 

per usos recreatius No 

per nutrients Sí 

per hàbitats (Xarxa Natura 2000) Sí 

per espècies autòctones Sí 

per reserva genètica de truita No 

per hàbitats (altres) No 

 

Taula XVI. Taules de caracterització dels trams fluvials localitzats a Les Valls d’Aguilar. Font: 

IMPRESS 

 

Pel que fa l’anàlisi de pressions i d’impactes portat a terme per l’Agència Catalana de 

l’Aigua, els resultats de les mateixes corresponen a les categories de bona qualitat, si bé 

les pressions i impactes són majors en el Riu de Pallerols i llao del Poador 

 

Anàlisi de Pressions i Impactes en rius 

Codi de l'ACA E0160 

Nom Riu de Pallerols i llau del Poador 

Pressió sobre la massa d'aigua 

Preses i rescloses Nul·la (0) 

Endegaments Nul·la (0.1) 

Captacions d’aigua Nul·la (0.31) 

Regulació flux Nul·la (0) 

Derivació a centrals hidroelèctriques Nul·la (0) 

Zones urbanes en zona inundable Nul·la (0) 

Zones extractives en zona inundable Nul·la (0) 

Zones forestals en zona inundable Nul·la (0) 

Abocaments industrials no biodegradables Nul·la (0) 

Abocadors de residus urbans Nul·la (0) 

Abocadors de residus industrials Nul·la (0) 

Usos urbans Nul·la (0.03) 

Pastures intensives Nul·la (0) 

Conreus intensius de cereals i farratge, conreus extensius de regadiu 
o en zones plujoses 

Nul·la (0.02) 

Conreus intensius d’hortalisses, flors, vinya, fruiters de secà, rosàcies 
i cítrics 

Nul·la (0) 

Arrossars Nul·la (0) 
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Dejeccions ramaderes Nul·la (0.23) 

Excedents de nitrogen de l'agricultura i ramaderia Baixa (0.85) 

Abocament de fangs d'EDAR Nul·la (0) 

Sòls contaminats i potencialment contaminats Nul·la (0) 

Vies de comunicación Nul·la (0.19) 

Zones mineres i extractives Nul·la (0.01) 

Runams salins Nul·la (0) 

Espècies invasores (a tota la MA) Nul·la (0) 

Fòsfor total d'EDARs Nul·la (0) 

Càrrega orgànica (DQO) d'EDARs Nul·la (0) 

DQO d'abocaments industrials Nul·la (0) 

DQO de nuclis no sanejats Nul·la (0.01) 

Descàrrega de sistemes unitaris Nul·la (0) 

Fòsfor total d'abocaments biodegradables (total) Nul·la (0) 

DQO d'abocaments biodegradables (total) Nul·la (0.02) 

Anàlisi de totes les pressions Baixa (0.85) 

Impacte comprovat sobre la massa d'aigua 

Substàncies perilloses Sense dades 

Vida piscícola Sense dades 

Zones de bany Sense dades 

Anàlisi d'impactes comprovats Sense dades 

Impacte probable sobre la massa d'aigua 

Qualitat segons elements biològics Molt bo 

Qualitat segons elements fisicoquímics Sense dades 

Qualitat segons elements hidromorfològics Bo 

Estat ecològic Bo 

Impacte per substàncies prioritàries (annex X) Sense dades 

Impacte segons tots els indicadors Nul 

Impacte global (comprovat i probable) 

Anàlisi de tots els impactes Nul 

Risc d'incompliment d'objectius de la Directiva 

Anàlisi de pressions i impactes Nul 

 

Anàlisi de Pressions i Impactes en rius 

Codi de l'ACA E0170 

Nom 

El Segre des de la confluència amb el riu de la 
Guàrdia fins a la cua de l'embassament 
d'Oliana, inclosos el riu de Tost i el riuet de 
Fontanet 

Pressió sobre la massa d'aigua 

Preses i rescloses Nul·la (0.09) 

Endegaments Nul·la (0.18) 

Captacions d’aigua Nul·la (0.26) 

Regulació flux Nul·la (0) 

Derivació a centrals hidroelèctriques Nul·la (0) 

Zones urbanes en zona inundable Nul·la (0.02) 

Zones extractives en zona inundable Nul·la (0.14) 

Zones forestals en zona inundable Nul·la (0.11) 

Abocaments industrials no biodegradables Nul·la (0) 
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Abocadors de residus urbans Nul·la (0) 

Abocadors de residus industrials Nul·la (0) 

Usos urbans Nul·la (0.06) 

Pastures intensives Nul·la (0.02) 

Conreus intensius de cereals i farratge, conreus extensius de regadiu 
o en zones plujoses 

Nul·la (0.29) 

Conreus intensius d’hortalisses, flors, vinya, fruiters de secà, rosàcies 
i cítrics 

Nul·la (0.06) 

Arrossars Nul·la (0) 

Dejeccions ramaderes Nul·la (0.22) 

Excedents de nitrogen de l'agricultura i ramaderia Nul·la (0.56) 

Abocament de fangs d'EDAR Nul·la (0) 

Sòls contaminats i potencialment contaminats Nul·la (0) 

Vies de comunicación Nul·la (0.1) 

Zones mineres i extractives Nul·la (0.14) 

Runams salins Nul·la (0) 

Espècies invasores (a tota la MA) Nul·la (0) 

Fòsfor total d'EDARs Nul·la (0) 

Càrrega orgànica (DQO) d'EDARs Nul·la (0) 

DQO d'abocaments industrials Nul·la (0) 

DQO de nuclis no sanejats Nul·la (0) 

Descàrrega de sistemes unitaris Nul·la (0) 

Fòsfor total d'abocaments biodegradables (total) Nul·la (0) 

DQO d'abocaments biodegradables (total) Nul·la (0.02) 

Anàlisi de totes les pressions Nul·la (0.56) 

Impacte comprovat sobre la massa d'aigua 

Substàncies perilloses Sense dades 

Vida piscícola Sense dades 

Zones de bany Sense dades 

Anàlisi d'impactes comprovats Sense dades 

Impacte probable sobre la massa d'aigua 

Qualitat segons elements biològics Mediocre 

Qualitat segons elements fisicoquímics Sense dades 

Qualitat segons elements hidromorfològics Mediocre 

Estat ecològic Mediocre 

Impacte per substàncies prioritàries (annex X) Sense dades 

Impacte segons tots els indicadors Baix 

Impacte global (comprovat i probable) 

Anàlisi de tots els impactes Baix 

Risc d'incompliment d'objectius de la Directiva 

Anàlisi de pressions i impactes Nul 

 

Anàlisi de Pressions i Impactes en rius 

Codi de l'ACA E0150 

Nom Riu de la Guàrdia i riu de Castellàs 

Pressió sobre la massa d'aigua 

Preses i rescloses Nul·la (0) 

Endegaments Nul·la (0.09) 
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Captacions d’aigua Nul·la (0.23) 

Regulació flux Nul·la (0) 

Derivació a centrals hidroelèctriques Elevada (13.08) 

Zones urbanes en zona inundable Nul·la (0) 

Zones extractives en zona inundable Nul·la (0) 

Zones forestals en zona inundable Nul·la (0) 

Abocaments industrials no biodegradables Nul·la (0) 

Abocadors de residus urbans Nul·la (0) 

Abocadors de residus industrials Nul·la (0) 

Usos urbans Nul·la (0.02) 

Pastures intensives Nul·la (0.05) 

Conreus intensius de cereals i farratge, conreus extensius de 
regadiu o en zones plujoses 

Nul·la (0) 

Conreus intensius d’hortalisses, flors, vinya, fruiters de secà, 
rosàcies i cítrics 

Nul·la (0) 

Arrossars Nul·la (0) 

Dejeccions ramaderes Nul·la (0.24) 

Excedents de nitrogen de l'agricultura i ramaderia Nul·la (0.56) 

Abocament de fangs d'EDAR Nul·la (0) 

Sòls contaminats i potencialment contaminats Nul·la (0) 

Vies de comunicación Nul·la (0.07) 

Zones mineres i extractives Nul·la (0) 

Runams salins Nul·la (0) 

Espècies invasores (a tota la MA) Nul·la (0) 

Fòsfor total d'EDARs Nul·la (0) 

Càrrega orgànica (DQO) d'EDARs Nul·la (0) 

DQO d'abocaments industrials Nul·la (0) 

DQO de nuclis no sanejats Nul·la (0) 

Descàrrega de sistemes unitaris Nul·la (0) 

Fòsfor total d'abocaments biodegradables (total) Nul·la (0) 

DQO d'abocaments biodegradables (total) Nul·la (0.01) 

Anàlisi de totes les pressions Nul·la (0.56) 

Impacte comprovat sobre la massa d'aigua 

Substàncies perilloses Sense dades 

Vida piscícola Sense dades 

Zones de bany Sense dades 

Anàlisi d'impactes comprovats Sense dades 

Impacte probable sobre la massa d'aigua 

Qualitat segons elements biològics Sense dades 

Qualitat segons elements fisicoquímics Sense dades 

Qualitat segons elements hidromorfològics Sense dades 

Estat ecològic Sense dades 

Impacte per substàncies prioritàries (annex X) Sense dades 

Impacte segons tots els indicadors Sense dades 

Impacte global (comprovat i probable) 

Anàlisi de tots els impactes Sense dades 

Risc d'incompliment d'objectius de la Directiva 

Anàlisi de pressions i impactes Nul 
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Anàlisi de Pressions i Impactes en rius 

Codi de l'ACA E0450 

Nom Riu Major 

Pressió sobre la massa d'aigua 

Preses i rescloses Nul·la (0) 

Endegaments Nul·la (0) 

Captacions d’aigua Nul·la (0) 

Regulació flux Nul·la (0) 

Derivació a centrals hidroelèctriques Nul·la (0) 

Zones urbanes en zona inundable Nul·la (0) 

Zones extractives en zona inundable Nul·la (0) 

Zones forestals en zona inundable Nul·la (0) 

Abocaments industrials no biodegradables Nul·la (0) 

Abocadors de residus urbans Nul·la (0) 

Abocadors de residus industrials Nul·la (0) 

Usos urbans Nul·la (0.02) 

Pastures intensives Nul·la (0) 

Conreus intensius de cereals i farratge, conreus extensius de 
regadiu o en zones plujoses 

Nul·la (0) 

Conreus intensius d’hortalisses, flors, vinya, fruiters de secà, 
rosàcies i cítrics 

Nul·la (0) 

Arrossars Nul·la (0) 

Dejeccions ramaderes Nul·la (0.16) 

Excedents de nitrogen de l'agricultura i ramaderia Nul·la (0.27) 

Abocament de fangs d'EDAR Nul·la (0) 

Sòls contaminats i potencialment contaminats Nul·la (0) 

Vies de comunicació Nul·la (0) 

Zones mineres i extractives Nul·la (0) 

Runams salins Nul·la (0) 

Espècies invasores (a tota la MA) Nul·la (0) 

Fòsfor total d'EDARs Nul·la (0) 

Càrrega orgànica (DQO) d'EDARs Nul·la (0) 

DQO d'abocaments industrials Nul·la (0) 

DQO de nuclis no sanejats Nul·la (0) 

Descàrrega de sistemes unitaris Nul·la (0) 

Fòsfor total d'abocaments biodegradables (total) Nul·la (0) 

DQO d'abocaments biodegradables (total) Nul·la (0.01) 

Anàlisi de totes les pressions Nul·la (0.27) 

Impacte comprovat sobre la massa d'aigua 

Substàncies perilloses Sense dades 

Vida piscícola Sense dades 

Zones de bany Sense dades 

Anàlisi d'impactes comprovats Sense dades 

Impacte probable sobre la massa d'aigua 

Qualitat segons elements biològics Molt bo 

Qualitat segons elements fisicoquímics Sense dades 

Qualitat segons elements hidromorfològics Bo 

Estat ecològic Bo 
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Impacte per substàncies prioritàries (annex X) Sense dades 

Impacte segons tots els indicadors Nul 

Impacte global (comprovat i probable) 

Anàlisi de tots els impactes Nul 

Risc d'incompliment d'objectius de la Directiva 

Anàlisi de pressions i impactes Nul 

 

Taula XVII. Anàlisi de pressions, impactes i risc d’incompliment de la Directiva Marc 

del’Aigua als dels trams fluvials localitzats a Les Valls d’Aguilar. Font: IMPRESS 

 

Els aspectes considerats han estat molt diversos: preses i rescloses, endegaments, 

captacions, regulació de flux, derivació a centrals elèctriques, usos urbans en zona 

inundable, activitats extractives, explotacions forestals en zona inundable, abocaments 

procedents d’EDAR, abocaments industrials, abocaments no sanejats, descàrregues de 

sistemes unitaris, abocadors urbans, abocadors mixtos (industrials i urbans), usos urbans, 

usos agrícoles, dejeccions ramaderes, excedents de nitrògen, sols contaminants, vies de 

comunicació, zones mineres i extractives, runam salí i espècies invasorees (flora, cranc 

roig, tortuga de Florida, peixos al.lòctons i visó americà). 

 

 
Plànol 29. Anàlisi de pressions i impactes als trams fluvials localitzats a Les Valls d’Aguilar. 

Font: IMPRESS 
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Com a resultat d’aquests impactes i pressions, IMPRESS considera que a Les Valls d’Aguilar 

no hi ha risc d’incompliment de la Directiva Marc de l’Aigua sobre les aigües superficials. 

 

 
 

Plànol 30. Risc d’incompliment de la Directiva Marc de l’Aigua als trams fluvials localitzats 

a Les Valls d’Aguilar. Font: IMPRESS 

 

En matèria d’aigües subterrànies, al municipi de Les Valls d’Aguilar es troben aïgues 

corresponents a tres masses: la 40, 42 (Alt Urgell) i la 43 . Les seves característiques es 

recullen igualment en el següent quadre de text extret del mateix IMPRESS. 

 

 
 

Plànol 31. Masses d’aigua subterrànies a Les Valls d’Aguilar. Font: IMPRESS 

 



 

 

 

Ferrer-Montoro i associats                                                      77                                              Pla d’OrdenacióUrbanística                                                                                                

Municipal de Les Valls d’Aguilar (Alt Urgell) 

 

Informe de Sostenibilitat Ambiental 

 

 

Caracterització de les aigües subterrànies 

Codi massa d'aigua subterrània 40 

Nom massa d'aigua subterrània Massís Axial Pirinaic 

Fitxa de la massa d'aigua Enllaç fitxa de la massa d'aigua  

Àrea hidrogeològica 
101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 
112; 113 

Superfície total (km²) 3253 

Superfície aflorant (km²) 3253 

Tipologia litològica dominant Granit i paleozoic 

Característiques hidràuliques principals 
Aqüífers lliures i confinats associats amb 
predomini del lliure 

Aqüífers multicapa? No 

Tipus de circulació dominant Càrstic 

Piezometria 

Piezometria coherent amb la topografia 
superficial i coincident amb la direcció del flux 
superficial, excepte a les zones càrstiques on 
no guarden cap relació. 

Permeabilitat (m/d) Sense dades 

Transmisivitat (m²/d) Sense dades 

Coeficient d'emmagatzematge Sense dades 

Relació amb els cursos superficials? Sí 

Tipologia predominant de relació superficial Cursos predominantment efluents 

Zones humides dependents? Sí 

Masses d'aigua superficials dependents Estany de Montcortés 

Fàcies hidroquímiques Bicarbonatada cálcica 

 

Caracterització de les aigües subterrànies 

Codi massa d'aigua subterrània 42 

Nom massa d'aigua subterrània Alt Urgell 

Fitxa de la massa d'aigua Enllaç fitxa de la massa d'aigua  

Àrea hidrogeològica 106; 113 

Superfície total (km²) 101 

Superfície aflorant (km²) 101 

Tipologia litològica dominant Al·luvial 

Característiques hidràuliques principals 
Aqüífers lliures i confinats associats amb 
predomini del lliure 

Aqüífers multicapa? No 

Tipus de circulació dominant Porós 

Piezometria 
Piezometria coherent amb la topografia 
superficial i convergeix cap a l'eix del riu que 
és efluent. 

Permeabilitat (m/d) Sense dades 

Transmisivitat (m²/d) Sense dades 

Coeficient d'emmagatzematge Sense dades 

Relació amb els cursos superficials? Sí 

Tipologia predominant de relació superficial Cursos predominantment efluents 

Zones humides dependents? No 

Masses d'aigua superficials dependents No es coneixen zones humides depenents 

http://acamap.gencat.cat/impress/docs/fitxes_MAS/MAS_40_DEF.pdf
http://acamap.gencat.cat/impress/docs/fitxes_MAS/MAS_42_DEF.pdf
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significatives 

Fàcies hidroquímiques Bicarbonatada cálcica 

 

Caracterització de les aigües subterrànies 

Codi massa d'aigua subterrània 43 

Nom massa d'aigua subterrània Tremp-Isona 

Fitxa de la massa d'aigua Enllaç fitxa de la massa d'aigua  

Àrea hidrogeològica 117; 108; 205 

Superfície total (km²) 1686 

Superfície aflorant (km²) 1686 

Tipologia litològica dominant Detrític no al·luvial 

Característiques hidràuliques principals 
Aqüífers lliures i confinats associats amb 
predomini del confinat 

Aqüífers multicapa? No 

Tipus de circulació dominant Càrstic 

Piezometria 

Piezometria coherent amb la topografia 
superficial i condicionada per la tectònica. La 
direcció de flux és predominantment cap als 
tres rius principals adaptant-se als rius 
afluents. Està influenciada pels 
embassaments. 

Permeabilitat (m/d) Sense dades 

Transmisivitat (m²/d) 5-9 

Coeficient d'emmagatzematge Sense dades 

Relació amb els cursos superficials? Sí 

Tipologia predominant de relació superficial Cursos predominantment efluents 

Zones humides dependents? Sí 

Masses d'aigua superficials dependents 
Estany gran de Basturs i estany petit de 
Basturs (3 hm3/any procedents del sistema 
Areny-Montsec) 

Fàcies hidroquímiques Bicarbonatada cálcica 

 

Taula XVIII. Caracterització de les masses d’aigua subterrània a Les Valls d’Aguilar. Font: 

IMPRESS 

 

 

El resum de pressions, impactes i risc sobre les diverses masses denoten uns riscos majors 

sobre les masses 42 i 43: 

 

Anàlisi de Pressions i Impactes en aigües subterrànies 

Codi massa d'aigua subterrània 40 

Nom massa d'aigua subterrània Massís Axial Pirinaic 

Fitxa de la massa d'aigua Enllaç fitxa de la massa d'aigua  

Pressions sobre la massa d'aigua - Estat químic 

Dejeccions ramaderes (DJ) Nul·la 

Agricultura intensiva (AG) Baixa 

Aplicació de biosòlids (BI) Moderada 

Zones urbanes i i industrials (UI) Nul·la 

Infraestructures lineals urbanes i industrials (II) Nul·la 

http://acamap.gencat.cat/impress/docs/fitxes_MAS/MAS_43_DEF.pdf
http://acamap.gencat.cat/impress/docs/fitxes_MAS/MAS_40_DEF.pdf
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Abocaments industrials (AI) Nul·la 

Sòls contaminats (SC) Nul·la 

Dipòsits controlats de residus (DR) Baixa 

Runams salins (RS) Nul·la 

Abocaments d'EDAR (AE) Nul·la 

Extracció d'àrids (EX) Baixa 

Extraccions costaneres causants d'intrusió salina (IS) Nul·la 

Recàrrega artificial (RA) Baixa 

Pressió total per estat químic Baixa 

Pressions sobre la massa d'aigua - Estat quatitatiu 

Captació d'aigua (EXTRAC AIG) Baixa 

Vivers de plantes ornamentals i freatòfits (VF) Nul·la 

Extraccions d'àrids (EX) Baixa 

Pressió total per estat quantitatiu Baixa 

Impacte potencial sobre la massa d'aigua 

Vulnerabilitat Baixa 

Impacte potencial estat químic Baix 

Impacte potencial estat quantitatiu Baixa 

Impacte comprovat sobre la massa d'aigua 

Impacte comprovat estat químic Sense dades 

Descripció impacte comprovat sobre l'estat químic No es disposa de dades 

Impacte comprovat estat quantitatiu Sense dades 

Descripció impacte comprovat sobre l'estat quantitatiu Sense dades 

Risc d'incompliment 

Risc sobre l'estat químic No 

Risc sobre l'estat quantitatiu No 

Risc total No 

 

Anàlisi de Pressions i Impactes en aigües subterrànies 

Codi massa d'aigua subterrània 42 

Nom massa d'aigua subterrània Alt Urgell 

Fitxa de la massa d'aigua Enllaç fitxa de la massa d'aigua  

Pressions sobre la massa d'aigua - Estat químic 

Dejeccions ramaderes (DJ) Baixa 

Agricultura intensiva (AG) Moderada 

Aplicació de biosòlids (BI) Moderada 

Zones urbanes i i industrials (UI) Baixa 

Infraestructures lineals urbanes i industrials (II) Baixa 

Abocaments industrials (AI) Moderada 

Sòls contaminats (SC) Nul·la 

Dipòsits controlats de residus (DR) Baixa 

Runams salins (RS) Nul·la 

Abocaments d'EDAR (AE) Nul·la 

Extracció d'àrids (EX) Alta 

Extraccions costaneres causants d'intrusió salina (IS) Nul·la 

Recàrrega artificial (RA) Baixa 

Pressió total per estat químic Moderada 

Pressions sobre la massa d'aigua - Estat quatitatiu 

http://acamap.gencat.cat/impress/docs/fitxes_MAS/MAS_42_DEF.pdf
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Captació d'aigua (EXTRAC AIG) Baixa 

Vivers de plantes ornamentals i freatòfits (VF) Nul·la 

Extraccions d'àrids (EX) Alta 

Pressió total per estat quantitatiu Baixa 

Impacte potencial sobre la massa d'aigua 

Vulnerabilitat Alta 

Impacte potencial estat químic Moderat 

Impacte potencial estat quantitatiu Baixa 

Impacte comprovat sobre la massa d'aigua 

Impacte comprovat estat químic Baix 

Descripció impacte comprovat sobre l'estat químic 
Concentracions puntuals baixes de nitrat i 
d'amoni 

Impacte comprovat estat quantitatiu Sense dades 

Descripció impacte comprovat sobre l'estat quantitatiu Sense dades 

Risc d'incompliment 

Risc sobre l'estat químic No 

Risc sobre l'estat quantitatiu No 

Risc total No 

 

 

Anàlisi de Pressions i Impactes en aigües subterrànies 

Codi massa d'aigua subterrània 43 

Nom massa d'aigua subterrània Tremp-Isona 

Fitxa de la massa d'aigua Enllaç fitxa de la massa d'aigua  

Pressions sobre la massa d'aigua - Estat químic 

Dejeccions ramaderes (DJ) Moderada 

Agricultura intensiva (AG) Baixa 

Aplicació de biosòlids (BI) Alta 

Zones urbanes i i industrials (UI) Baixa 

Infraestructures lineals urbanes i industrials (II) Nul·la 

Abocaments industrials (AI) Nul·la 

Sòls contaminats (SC) Nul·la 

Dipòsits controlats de residus (DR) Baixa 

Runams salins (RS) Nul·la 

Abocaments d'EDAR (AE) Nul·la 

Extracció d'àrids (EX) Moderada 

Extraccions costaneres causants d'intrusió salina (IS) Nul·la 

Recàrrega artificial (RA) Baixa 

Pressió total per estat químic Moderada 

Pressions sobre la massa d'aigua - Estat quatitatiu 

Captació d'aigua (EXTRAC AIG) Baixa 

Vivers de plantes ornamentals i freatòfits (VF) Baixa 

Extraccions d'àrids (EX) Moderada 

Pressió total per estat quantitatiu Moderada 

Impacte potencial sobre la massa d'aigua 

Vulnerabilitat Moderada 

Impacte potencial estat químic Moderat 

http://acamap.gencat.cat/impress/docs/fitxes_MAS/MAS_43_DEF.pdf
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Impacte potencial estat quantitatiu Moderada 

Impacte comprovat sobre la massa d'aigua 

Impacte comprovat estat químic Baix 

Descripció impacte comprovat sobre l'estat químic 
Concentracions puntuals de nitrat i d'amoni 
elevades, de fins 93 i 1,2 mg/l, respectivament 

Impacte comprovat estat quantitatiu Sense dades 

Descripció impacte comprovat sobre l'estat quantitatiu Sense dades 

Risc d'incompliment 

Risc sobre l'estat químic No 

Risc sobre l'estat quantitatiu No 

Risc total No 

 

Taula XVIII. Anàlisi de pressions i impactes a les masses d’aigua subterrànies a Les Valls 

d’Aguilar. Font: IMPRESS 

 

 

 
 

Plànol 32. Anàlisi de pressions i impactes a les masses d’aigua subterrània a Les Valls 

d’Aguilar. Font: IMPRESS 

 

Tot i això el document IMPRESS no detecta en cap de les masses risc d’incompliment de la 

Directiva 
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Plànol 33. Risc d’incompliment de la Directiva Marc de l’Aigua a les masses d’aigua 

subterrània a Les Valls d’Aguilar. Font: IMPRESS 

 

Les riberes amb bon estat de conservació són essencials per al desenvolupament d'un 

seguit de funcions importants tant per a l'ecosistema, com per al conjunt de la societat: 

 El paper com a filtre biològic de nutrients i altres contaminants  

 La capacitat de retenció de sediments  

 L'estabilització de marges  

 La conservació d'hàbitats i espècies  

 La connexió biològica dels diferents ambients, tant lateral com longitudinal  

 La regulació biofísica del medi i la contribució a l'estabilitat microclimàtica  

 El paper com embornal del CO2  

 La qualitat escènica i la contribució al lleure 

 

El principal objectiu de les mesures de gestió ha de ser el manteniment de la dinàmica 

natural, amb la finalitat que el nivell d'intervenció sigui mínim i mitjançant una gestió 

proactiva. La visió holística de la conca és bàsica per conservar un sistema reticular de 

corredors fluvials. 

Cal emmarcar la gestió de les riberes en una gestió integrada de tots els processos fluvials, 

i per tant les actuacions no han d'anar deslligades als objectius i les actuacions d'altres 

temàtiques de l'espai fluvial i els ecosistemes aquàtics. 

Com a norma general qualsevol mesura dirigida a la conservació de les riberes haurà de 

vetllar per l'acompliment de la normativa vigent quant a la restricció d'usos tal com 
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estableix el Reglament de la Llei d'urbanisme aprovat mitjançant el Decret 305/2006, de 

18 de juliol, i també el RDPH, entre altres normatives aplicables. 

Tanmateix, cal una sèrie de mesures per afavorir la continuïtat i el bon estat de les riberes: 

 La protecció de franges mínimes de ribera limítrofes amb camps agrícoles i cultius 

forestals.  

 El manteniment d'un cabal ecològic.  

 L'avaluació de nous projectes en relació amb els usos de l'aigua (regadius, 

explotació d’aqüífers i ocupació d'espais fluvials) davant d'àrees tan sensibles a 

l'abastament hídric com les riberes.  

 La vigilància dels usos incompatibles amb la gestió de les riberes. 

 

La gestió reactiva es basa en la recuperació ambiental dels espais degradats o alterats, 

la restauració dels sistemes ecològics alterats que no presentin impactes significatius i la 

conscienciació i la divulgació de les actuacions que es duguin a terme. 

 

La regulació del sistema hidrològic, pel seu carácter normatiu, es recull a la proposta de 

planejament. En qualsevol cas, cal recordar que el desenvolupament urbà i urbanitzable 

s’allunya de les zones de servitud de les lleres presents i que en obres o actuacions en 

zona de Domini Públic Hidràulic caldrà requerir les autoritzacions preceptives a la 

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a l’Agència Catalana d’Aigües (plantacions 

d’arbres). 

 

En referència a les obres de pas (ponts, viaductes, obres de drenatge menors, obres de 

fàbrica en camins rurals, i les seves modificacions, guals...) i encreuaments de 

conduccions o serveis sota lleres, caldrà tenir en compte el document tècnic redactat 

per l’ACA “Guia tècnica. Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que 

interfereixen amb l’espai fluvial”. Els càlculs hidrològics i hidràulics es determinaran seguint 

el document tècnics “Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis 

d’inundabilitat d’àmbit local”, aprovat per l’ACA. 

 

Recursos hídrics per al consum 

 

El POUM en la seva versió per la aprovació provisional indicarà,  en el sòl urbà consolidat, 

les xarxes actuals de serveis que estiguin documentades per l’Ajuntament i quin són els 

elements d’urbanització que cal completar o acabar per que els terrenys adquireixin la 

condició de solar, segons estableix l’art  58.4 del DL 1/2005. En el sòl urbà no consolidat 

aquesta tasca correspon al projecte d’urbanització que calgui redactar pel 

desenvolupament del polígon d’actuació  urbanística o pel Pla Especial de Millora . Art. 

58.4 del DL 1/2005. 

 

En relació al grau de suficiència de l’actual infraestructura en alta, cal dir que el POUM 

supedita els futurs desenvolupaments a l’obtenció autoritzada dels recursos pertinents, de 

forma que es condicionaran els creixements en funció que s’investiguin aquestes 

alternatives de recursos hídrics. En qualsevol cas, el desenvolupament previst es 

fonamenta en l’explotació de captacions subterrànies (pous). I el POUM és molt restrictiu 

al respecte: la nova urbanització vindrà necessàriament supeditada a la disponibilitat 

prèvia del recurs hídric, amb les pertinents autoritzacions de l’administració competent 

(Agència Catalana de l’Aigua). 



 

 

 

Ferrer-Montoro i associats                                                      84                                              Pla d’OrdenacióUrbanística                                                                                                

Municipal de Les Valls d’Aguilar (Alt Urgell) 

 

Informe de Sostenibilitat Ambiental 

 

  

S’han calculat les necessitats d’aigua per al creixement previst en el POUM de la següent 

manera: 

 

Consum residencial:  

 

82 habitatges nous x 3 persones = 246 persones 

 

Nova previsió de consum d’aigua pel desenvolupament del sòl urbà no consolidat: 

 

Nombre d’habitants x 220 litres/dia, o sigui  

 

(246 x 220)= 54.120 litres/dia = 19.753,80 m3/any  

 

Quan se sol.liciti informe a l’ACA en relació al planejament en sòl urbá no consolidat o al 

planejament en sòl no urbanitzable (Plans Especials), s’haurà de justificar el següent: 

 

Avaluació de la nova demanda d’aigua (m3/dia, m3/any), d’acorod amb les dotecions 

màximes d’abastament/reg/comercials/industrials del PHCE i de l’ocupació mitjana anual  

(dies/any). 

 

Disponibilitat de recursos per satisfer la nova demanda d’aigua. Si es connecta a la xarxa 

municipal, informe tècnic de l’Ajuntament on es justifiqui numèricament que aquest 

disposa de cabals suficients per satisfer les necessitats del nou sector, incloent còpia de la 

concessió d’aigües de que disposa l’ajuntament o, en el seu cas, còpia segellada de la 

seva sol.licitud davant la CHE. 

 

Cas de subministrament d’aigua de fonts pròpies (pous, captacions a llera, etc.), còpia 

de la concessió d’aigües d’aquests aprofitaments o bè còpia segellada de la seva 

sol.licitud davant la CHE. 

 

Segons l’Annex 1 del PHCE, les dotacions màximes d’abastament són, per a població 

permanent i horitzó 2012, 220 litres/habitant i dia, i per a població estacional (en 

litres/plaça/dia) 120 per a càmping, 240 per a hotel, 150 per a apartament i 350 per a 

xalet, sent l’ocupació mitjana a considerar de 3 persones per habitatge. 

 

El creixement urbanístic haurà d’internalitzar el cost global de la disposició, distribució i 

garantia de la nova demanda prevista, derivada del seu desenvolupament. Així, les 

despeses relatives al finançament de els noves infrastructures d’abastament d’aigua, o 

bé l’ampliació de les ja existents, hauran de correspondre als promotors afectats per les 

noves actuacions urbanístiques, d’acord amb la normativa urbanística relativa a les obres 

d’urbanització. 

 

 

 

 

Justificació de la suficiència d’abastament d’aigua per els nous creixement previstos en el 

POUM. 
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Els nuclis amb nous creixements urbanístics a Les Valls d’Aguilar, i el nombre d’habitatges 

proposats, en total 82, son els següents: 

- Els Castells   7 

- Taús    9 

- La Guàrdia d’Ares  5 

- Espaén   10 

- Bellpui   3 

- Noves de Segre  40 

- Biscarbó   4 

- Castellàs   4 

 

 

Actuacions de millora en l’abastament d’aigua 

 

El Pla Director d’Abastament d’Aigua a Les Valls d’Aguilar preveu millores en alguns 

aspectes concrets.  

Actuacions en Alta. En primer lloc augmentar el nombre i capacitat de regulació 

mitjançant nous dipòsits. En concret, un nou dipòsit a Noves de Segre de 200 m3 de 

capacitat, un altre de 100 m3 per abastir el nucli de Junyent i altre de 150 m3 per Berén i 

Argestues. Paral·lelament proposa millores renovant xarxes generals, instal·lació de 

comptadors general, telecontrol renovació de sistemes de cloració, amb un pressupost 

total de 641.205€. 

Actuacions en Baixa. Es preveu la renovació de la canonada general de dipòsit a 

Argestues, la renovació de la xarxa de distribució, la instal·lació de reguladores i de 

comptadors domiciliaris, amb u pressupost total de 218.706€. 

Una part d’aquestes actuacions ja s’estan fent, però el programa, iniciat el 2008 es 

perllonga fins al 2027. 

 

Concessions administratives 

 

Bona part del conjunt de fonts d’abastament d’aigües als nuclis de Les Valls d’Aguilar no 

tenen, actualment, la concessió d’aigües legalitzada. Malgrat que l’Ajuntament està fent 

un esforç important en aquesta matèria i s’han aconseguit les concessions administratives 

pertinents de la CHE encara queden molts punt d’abastament per legalitzar des de el 

punt de vista concessional. En aquest sentit l’Ajuntament haurà de regularitzar la situació 

administrativa dels aprofitaments d’aigua amb destinació a l’abastament del nuclis del 

municipi dels quals no disposa de concessions d’aigües. 

 

 
Sanejament d’aigües resiuduals 
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El POUM en la seva versió per la aprovació provisional indicarà,  en el sòl urbà consolidat, 

les xarxes actuals de serveis que estiguin documentades per l’Ajuntament i quin són els 

elements d’urbanització que cal completar o acabar per que els terrenys adquireixin la 

condició de solar, segons estableix l’art  58.4 del DL 1/2005. En el sòl urbanitzable no 

consolidat aquesta tasca correspon al projecte d’urbanització que calgui redactar pel 

desenvolupament del polígon d’actuació  urbanística o pel Pla Especial de Millora . Art. 

58.4 del DL 1/2005. 

 

El POUM en la seva versió per la aprovació provisional indicarà en el sòl urbà no 

consolidat les necessitats d’aigua dels creixements que es proposen  i els consums actuals 

i previstos. S’inclouran les alternatives d’abastament, si es té informació  de les mateixes 

per la informació que pugui facilitar l’Ajuntament o altres organismes o es condicionaran 

aquests creixements en funció de que s’investiguin aquestes alternatives de recursos 

hídrics. En qualsevol cas, el desenvolupament previst es supedita en l’explotació de 

captacions subterrànies (pous). I el POUM és molt restrictiu al respecte: la nova 

urbanització vindrà necessàriament supeditada a la disponibilitat prèvia del recurs hídric, 

amb les pertinents autoritzacions de l’administració competent (Agència Catalana de 

l’Aigua). 

 

Amb un criteri conservador, es considera que es generen els mateixos volums d’aigües 

residuals que els consumits (21.199,20 m3/any) en els habitatges. Per millorar els actuals 

dèficits de sanejament, el PSARU 2005 (en la seva actualització de 2007) preveu les 

següents actuacions:  

 

 
PSARU 2005  

ESCENARI 2009 - 2014  

Actualització 2007  

Id  Actuació  Municipi  
Import ACA 

(IVA exclòs)  
Codi 

sistema  
Ens Gestor  

11311  

EDAR I COL·LECTORS DE LA GUÀRDIA 

D'ARES  

VALLS 

D'AGUILAR, 

LES  

107.200  VDAG   

11312  EDAR I COL·LECTORS DE JUNYENT  
VALLS 
D'AGUILAR, 

LES  

87.826  VDAJ   

11313  
EDAR I COL·LECTORS DE NOVES DE 

SEGRE  

VALLS 

D'AGUILAR, 

LES  

255.800  VDAN   

11314  EDAR I COL·LECTORS DE BISCARBÓ  

VALLS 

D'AGUILAR, 

LES  

113.100  VDAO   

11315  EDAR I COL·LECTORS DE Taús  

VALLS 

D'AGUILAR, 

LES  

210.100  VDAT   

 

11311  

EDAR I COL·LECTORS DE LA GUÀRDIA 

D'ARES  

VALLS 

D'AGUILAR, 

LES  

107.200  VDAG  

11312  EDAR I COL·LECTORS DE JUNYENT  

VALLS 

D'AGUILAR, 

LES  

87.826  VDAJ  

11313  
EDAR I COL·LECTORS DE NOVES DE 

SEGRE  

VALLS 

D'AGUILAR, 

LES  

255.800  VDAN  

11314  EDAR I COL·LECTORS DE BISCARBÓ  

VALLS 

D'AGUILAR, 

LES  

113.100  VDAO  

11315  EDAR I COL·LECTORS DE Taús  

VALLS 

D'AGUILAR, 

LES  

210.100  VDAT  
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Taula XIX. Actuacions previstes al PSARU 2005 (actualitzat a 2007). Font: ACA 

 

Aquestes actuacions permetran  l’adequació de la xarxa de sanejament actual segons 

un sistema separatiu d’aigües negres i pluvials i es farà normatiu aquest sistema en els 

nous creixements o modificació de la xarxa actual.   El pla també preveu la connexió a la 

xarxa general de sanejament del municipi.  

 

Quan es sol.liciti informe a l’ACA en relació al planejament en sòl urbà no consolidat o al 

planejament en sòl urbanitzable (plans especials) s’haurà de justificar el següent: 

 

Producció prevista d’aigües residuals, en quantitat (m3/dia, m3/any) i en qualitat 

Previsió d’evacuació d’aigües residuals, amb dimensionament i expressió de la xarxa de 

residuals i de la xarxa de pluvials, col.lectors, connexions amb xarxes existents, materials, 

diàmetres, direcció de les aigües, etc. 

Previsió de depuració de els aigües residuals (EDAR existent, futura, nova). 

Adopció de xarxa separativa (residuals i pluvials). 

Adequació als PSARU 2005 i al Reglament dels Serveis Públics de Sanejament (RSPS). 

 

Tant si les futures EDAR’s  públiques tenen capacitat suficient con si no, els propietaris 

hauran d’assumir els costos econòmics de la seva part proporcional d’inversió per a totes 

le s infraestructures del sistema de sanejament: col.lectors en alta, estacions de 

bombament, tancs de retenció, fases de tractament d ela depuradora i emissari terrestre. 

 

L’ap. 6.4 del PSARU 2005 preveu la subscripció d’acords voluntaris (convenis) entre 

ajuntament , ACA i propietaris/ promotors per tal  de formalitzar el compromís de 

col.laboració en matèria de sanejament, amb la finalitat d’executar el sanjemanet amb 

les adequades condicions per a què pugui se rreceocionat per l’ajuntament. Si es 

connecta al sistema públic de sanejament, l’informe favorable en relació al planejament 

en sòl urbà no consolidat, en sòl urbanitzable restarà condicionat a la formalització de 

l’esmentat conveni. Si no s’hi connecta, caldrà depuració pròpia i autorització 

d’abocament d’aigües residuals. 

 

El creixement urbanístic haurà d’internalitzar el cost global de sanejament derivat del seu 

desenvolupament. El planejament haurà d’articular convenientment aquestes 

repercussions. 

 

 

Zones amb elevat risc de contaminació acústica 

 

La contaminació acústica pot definir-se com l’increment significatiu dels nivells acústics 

del medi i és un dels factors importants de deteriorament de la qualitat ambiental del 

territori. Les principals fonts de soroll ambiental són el trànsit (rodat, ferroviari i aeri), les 

activitats industrials i recreatives i el veïnatge. El soroll és un contaminant susceptible 

d’afectar la salut de les persones i la seva qualitat de vida. Els efectes sobre la salut 

poden ser, entre d’altres: disminució temporal o permanent de la capcitat auditiva, 

manifestacions de sensacions de molèstia, nerviosisme, irritabilitat i interferències en el son. 

 

D’acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, l’ajuntament 

de les Valls d’Aguilar haurà de disposar d’una proposta de Mapes de Capacitat Acústica, 

elaborada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge que estableix els nivells 
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d’immissió a les zones urbanes, mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat 

acústica que determinen els objectius de qualitat.  

 

 

El POUM desenvolupa els usos de forma congruent amb la sublassificació d’usos del sòl 

detallada en aquelles mesures: 

 

 
Taula XX: Incorporació dels usos del RD 1367/2007 a les zones de sensibilitat acústica. 

Classificació en funció del usos. Font: DMAH 

 

 

Els paràmetres que determinen el nivell d’incidència (contaminació acústica i lumínica, 

entre d’altres) de qualsevol activitat sobre l’entorn es regularan especifícament 

mitjançant l’aprovació d’una ordenança reguladora de la incidència de les activitats 

sobre l’entorn i el medi ambient. Aquesta ordenança haurà d’adequar-se a la normativa 

sectorial vigent així com als mapes de capacitat acústica i les zonificacions 

desenvolupades a partir dels mateixos. 

 

 

II.5 Incidència dels vectors ambientals sobre el territori 

 

Petjada ecològica 

 

La petjada ecològica és un indicador ambiental de carácter integrador de l’impacte 

que exerceix una certa comunitat humana sobre el seu entorn, considerant tant els 

recursos necessaris com els residus generats per al manteniment del model de producció i 

consum de la comunitat.  

 

La petjada ecològica s’expressa com la superficie necessària per produir els recursos 

consumits per un ciutadà promig d’una determinada comunitat humana, així com la 

necessària per absorbir els residus que genera, independentment de la localització 

d’aquestes àrees.  

 



 

 

 

Ferrer-Montoro i associats                                                      89                                              Pla d’OrdenacióUrbanística                                                                                                

Municipal de Les Valls d’Aguilar (Alt Urgell) 

 

Informe de Sostenibilitat Ambiental 

 

La metodologia per al càlcul de la petjada ecològica es basa en l’estimació de la 

superfície necessària per a satisfer els consums associats a l’alimentació, els productes 

forestals, la despesa energètica i a l’ocupació directa del territori. Aquesta superfície se 

sol expressar en ha/cap/any si es fa el càlcul per habitat, o bé, en hectàrees si el càlcul es 

refereix al conjunt de la comunitat estudiada. 

 

Queda fora de l’abast d’aquest estudi el càlcul a nivell municipal de les diferents 

petjades ecològiques, atesa la impossibilitat d’establir algunes variables de consum i 

producció sense un estudi específic que això requeriria, però si pot inferir-se, més que una 

interpretació del consum de recursos a la zona en qüestió, una extrapol.lació del marge 

(capacitat de càrrega o déficit ecològic segons sigui el seu signe) que rebrà l’impacte 

del desenvolupàment poblacional associat al planejament en redacció. 

 

El valor de referència de petjada ecològica s’ha extret de l’estudi “Aproximació a la 

petjada ecològica de Catalunya” fet el 2005 per Xavier Mayor Farguell, Vanesa Quintana 

i Ricard Belmonte per al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. Aquest 

treball  actualitza els estudis previs, portats a terme l’any 1998 per Ferran Relea i Anna Prat, 

a partir de la metodologia original propasada per Wackernagel i Rees.  

 

El valor estimat el 2005 per Mayor Farguell és de 3,92 hectàrees per habitant, el que 

significa un augment de l’ordre del 8,9 % sobre la petjada ecològica que Relea i Prat van 

estimar el 1998 en 3,6 hectàrees per habitant.  La petjada estimada de 3,92 hectàrees per 

habitant suposa un valor 1,7 vegades per sobre del que van calcular a escala mundial 

Wackernagel i Rees l’any 1996 (2,36 ha per habitant).  Extrapolant al conjunt de la 

població catalana, Mayor Farguell conclou que al 2002 la petjada equival 7,77 vegades 

a la superficie de Catalunya. 

 

Per al cas que ens ocupa, en tractar-se de municipis de muntanya amb importants 

superfícies i escassa població, afortunadament encara és evident que cal parlar de 

capàcitat de càrrega i no de déficit ecològic. Així doncs l’indicador de superficie 

romanent no deixa de ser un referent del grau d’impacte de la petjada humana en 

aquests territoris pirinencs.  

 

 

Àmbit 

Capacitat de 

càrrega global del 

territori (ha/h) 

Balanç amb la 

petjada 

ecològica 

(ha/h) 

C.Càrrega de la 

SAU (ha/h) 

Balanç amb la 

petjada ecològica 

(ha/h) 

 

Les Valls 

d’Aguilar 

 

 

40 

 

 

36,08 

 

25,44 

 

21,52 

Taula XXI: Càlculs associats a la petjada ecològica de Les Valls d’Aguilar. Elaboració 

pròpia. 

 

Amb les indefugibles prevencions necessàries a l’hora d’extrapolar valors generals per a 

un territori en concret, es poden deduir dues conclusions: 

 

En general es confirma l’elevada integració ambiental dels actuals desenvolupaments 

territorials d’aquests municipis, amb capàcitats de càrrega significativament elevades, 

especialment els municipis més muntanyosos i menys poblats. 
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Els desenvolupaments futurs han de ser, en qualsevol cas i en consideració única de la 

petjada ecològica, més conservadors, sense que això impliqui una restricció excessiva 

que consolidaria el despoblament d’aquestes àrees. 

 

 

Qualitat de l’aire 

 

Mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori 

 

Els mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori (MVCT) cosntitueixen una eina que 

permet avaluar la incidència dels contaminants emesos a l’atmosfera en una zona 

determinada. Aquesta eina ha estat desenvolupada per la Direcció General de Qualitat 

Ambiental del Departament de Medi Ambient i la seva funció és triple: 

 

* Conèixer els valors d’immissió, a partir de la modelització que els MVCT porten a terme 

dels valors subministrats per les estacions de control de la qualitat de l’aire integrants de la 

Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) del Departament 

de Medi Ambient. 

 

* Facilitar una millor ordenació del territori, atès que contemplar la valoració de la qualitat 

de l’aire en les tasques de planificació del territori ha de facilitar una major protecció de 

l’atmosfera en les decisions adoptades. 

 

* Fomentar l’elaboració d’estratègies de sanejament ambiental atmosfèric, atès que la 

utilització dels models permet simular escenaris futurs i valorar quina és la influència de la 

introducció de noves fonts emissores en el medi. 

 

Mapes d’Emissions 

 

Es classifiquen en funció del tipus d’emissions, que poden ser industrials, degudes al trànsit i 

domèstiques. Segons l’estudi de MVCT portat a terme pel propi Departament de Medi 

Ambient, el municipi de Valls d’Aguilar presenta nivells d’emissions no detectats. De fet, 

en tota la comarca de l’Alt Urgell, únicament l’entorn de la Seu presenta focus d’emissió 

significatius. 

 

 

Mapes d’Immissions 

 

Els valors d’immissions s’obtenen de models de dispersió. Una vegada creat un inventari 

complet d’emissions, juntament amb la caracterització climàtica i topogràfica de la zona 

d’estudi, es modelitza la dispersió dels contaminants. El tipus de model depèn igualment 

de la font emisora, poden ser per a focus industrials (ISC) o per a les emissions degudes al 

trànsit i al sector domèstic (model de caixes). S’estableixen els següents nivells d’immissió : 

 

No detectat : inferior al 10% del valor límit per al contaminant estudiat 

Molt baix: clarament inferior al valor guia 

Baix: no superior al valor guia 

Moderat: Superior al valor guia, però no al límit admisible 

Alt: Superior al valor límit admisible 
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Aquests nivells d’immissió han estat analitzats per la Direcció General de Qualitat 

Ambiental per a tres compostos : diòxid de sofre, partícules sòlides totals i monòxid de 

carboni, obtenint els següents criteris de definició d’intèrvals en nivells d’immissió: 

 

 

Nivell d’immissió 

 

SO 2 

(microgram/m3) 
PST (microgram/m3) CO (mg/m3) 

 

No detectat 

 

 

< 8 

 

< 15 

 

< 0,5 

 

Molt baix 

 

 

8 - 40 

 

15 - 50 

 

0,5 - 1 

 

Baix 

 

40 - 60 50 - 100 1 - 2 

 

Moderat 

 

60 – 80 100 - 150 2 – 5 

 

Alt 

 

> 80 > 150 > 5 

Taula XXII: Nivells d’immissió establerts pel SO2, PST i CO. Font: DMA 

 

Segons l’estudi de MVCT portat a terme pel propi Departament de Medi Ambient, el 

municipi de les Valls d’Aguilar presenta nivells d’immissions no detectats per als tres 

contaminats analitzats. 

 

 

Mapes de Capacitat 

 

Són una mesura de la concentració suplementària que pot asimilar el medi ambient 

sense arribar a la superació dels límits d’immissió legals; en altres paraules, tenen per 

objectiu detectar les àrees del territori que ofereixen les condicions més favorables per 

establir nous focos emissors. La mesura es porta a terme mitjançant de l’índex de 

capacitat (IC) que és la diferència entre la concentració mitjana anual d’immissió d’un 

determinat contaminant i el valor de referència que estableix la legislació per al mateix. 

La Direcció General de Qualitat Ambiental ha considerat la defínició d’aquest índex per a 

dos contaminants: diòxid de sofre (SO2) i partícules sòlides totals (PST). D’aquesta manera, 

quan els índex calculats donen per resultat una capacitat restringida respecte d’algun 

contaminant, cal ser restrictiu pel que fa a la planificació d’usos i d’activitats que puguin 

comportar un increment del contaminant en qüestió. D’igual manera, el projecte 

d’instal.lació de qualsevol activitat que sigui susceptible d’emetre un contaminants, en un 

punt per al qual  s’hagi determinat una capacitat restringida respecte a aquest 

contaminant, hauria d’acompanyar una valoració acurada de les seves emissions i de la 

contribució que suposarien aquestes als nivells d’immissió de la zona, per tal de 

determinanr-ne la importància relativa.  

 

Segons l’estudi de MVCT portat a terme pel propi Departament de Medi Ambient, els 

municipi de les Valls d’Aguilar presenta capacitats altes a noves exposicions de SO2 i PST. 
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Capacitat SO2                                 Capacitat PST 

 

Plànols 34 i 35. Mapes de Capacitat d’SO2 i PST a l’entorn de Les Valls d’Aguilar. Font: 

DMA i H. 

 

Mapes de Vulnerabilitat 

 

La Vulnerabiliat és un indicador del perill d’exposició a un contaminat determinat, a les 

zones potencialment vulnerables (els nuclis urbans i els espais naturals protegits) d’acord 

amb els límits admissibles que la normativa fixa. El seu objecte és determinar quines són les 

àrees més vulnerables a problemes de contaminació atmosfèrica. Els contamiants per als 

que es calcula són el diòxid de sofre, partícula solides totals i monòxid de carboni. Per 

determinar la vulnerabilitat d’una zona es relacionen punt a punt els nivells d’immissió 

d’un contaminant concret, la densitat de població i l’existència d’espais naturals 

protegits. En funció d’aquestes variables la vulnerabilitat s’ordena segons cinc nivells: 

nul.la, molt baixa, baixa, moderada i alta.  

 

 

Densitat de 

població 

Nivell d’immissió 

No 

detectat 
Molt baix Baix Moderat Alt 

Zona inhabitada     Moderada 

Fins a 5.000 h/km2 Nul.la Nul.la Molt baixa Baixa Alta 

Més de 5.000 

h/km2 i/o zona 

inclosa al PEIN 

Nul.la Molt baixa Baixa Moderada Alta 

 

Taula XXIII: Classificació dels nivells d’immissió dels contaminats atmosfèrics. Font: DMA i H 
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Segons l’estudi de MVCT portat a terme pel propi Departament de Medi Ambient, el 

municipi de les Valls d’Aguilar presenta vulnerabilitats nul.les a noves exposicions de SO2, 

PST i CO.  

 

     
Vulnerabilitat al CO        Vulnerabilitat al SO2 

 

 
Vulnerabilitat a PST 

 

Plànols 36, 37 i 38. Mapes de vulnerabilitat (CO, SO2 i PST) a Les Valls d’Aguilar. Font: DMA i 

H 

 

 

Prevenció de la contaminació lluminosa 
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Les Valls 

d’Aguilar 

 

 

 

Plànol 39:  Zones de protecció lluminosa al municipi de Les Valls d’Aguilar. Font: SIMA, 

DMA i H, 2009. 

 

El marc legislatiu en aquesta matèria ve definit per la Llei 6/2001, de 31 de maig, 

d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, el 

Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la 

Llei 6/2001i el Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya, aprovat 

el 19 de desembre de 2007. 

 

La zonificació de l’esmentat mapa defineix dos grans sectors de màxima protecció, 

corresponents als espais inclosos a la xarxa Natura 2000. La zona de màxima protecció 

lluminosa  (E1) correspon als dominis d’espais protegits dintre del municipi. Els valors 

d’il.luminació establerts per a aquest àmbit són els següents: 

 

 Valors d’il.luminació 

Lampades 
Vespre Sodi 

Nit Sodi 

Flux de l’hemisferi superior (%) 
Vespre 1 

Nit 1 

Enlluernament pertorbador (%) 10 

Il.luminació intrus 
Vespre 2 

Nit 1 

Intensitat lluminosa màxima en direcció a 

àrees protegides (kcd) 

Vespre 0 

Nit 0 

Lluminària màx., rètols lluminosos (cd/m2) 50 



 

 

 

Ferrer-Montoro i associats                                                      95                                              Pla d’OrdenacióUrbanística                                                                                                

Municipal de Les Valls d’Aguilar (Alt Urgell) 

 

Informe de Sostenibilitat Ambiental 

 

Lluminària màxima d’aparadors i finestres 

(cd/m2) 

Vespre 10 

Nit 5 

Lluminària mitjana màxima de façanes i 

monuments (cd/m2) 

Vespre 5 

Nit 0 

 

Taula XXIII: Valors de d’il.luminació per a la zona de protecció lluminosa E1. Font: DMAiH 

 

La resta del municipi s’acull dintre de la zona E2, de protecció alta. En aquesta zona estan 

els nuclis dl municipi, si bé el d’Ortedó és molt proper al límit amb la zona E1. Els valors 

d’il.luminació establerts per a aquest àmbit E2 i als quals s’haurà d’adequar el 

planejament són són els següents: 

 

 Valors d’il.luminació 

Lampades 
Vespre Preferentment Sodi 

Nit Sodi 

Flux de l’hemisferi superior (%) 
Vespre 5 

Nit 1 

Enlluernament pertorbador (%) 10 

Il.luminació intrus 
Vespre 5 

Nit 2 

Intensitat lluminosa màxima en direcció a 

àrees protegides (kcd) 

Vespre 50 

Nit 0,5 

Lluminària màx., rètols lluminosos (cd/m2) 400 

Lluminària màxima d’aparadors i finestres 

(cd/m2) 

Vespre 40 

Nit 20 

Lluminària mitjana màxima de façanes i 

monuments (cd/m2) 

Vespre 5 

Nit 0 

 

Taula XXIV: Valors de d’il.luminació per a la zona de protecció acústica E2. Font: DMAiH 

 

De forma comuna a ambdues zones, la normativa estableix els següents límits en altres 

valors d’il.luminació: 

 

Alçada del llum en 

metres 

Index 

d’enlluernament 

4,5 4.000 

4,5 – 6 5.500 

6 7.000 

Taula XXV: Valors de d’il.luminació comuns per a llums de carrer. Font: DMAiH 

 

 Il.luminació en zona de vehicles Il.luminació en zona de vianants 

Trànsit elevat 35 20 

Trànsit moderat 25 10 

Trànsit baix 15 6 

Trànsit escàs 10 5 

Taula XXVI: Valors de d’il.luminació comuns per a zones viàries. Font: DMAi 

III.Avaluació ambiental del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

 

Argestues 
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Bellpui 

 

 
 

 

 

Berén 
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Biscarbó 

 

 
 

 

 

 

Castellàs 
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Els Castells 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ferrer-Montoro i associats                                                      99                                              Pla d’OrdenacióUrbanística                                                                                                

Municipal de Les Valls d’Aguilar (Alt Urgell) 

 

Informe de Sostenibilitat Ambiental 

 

Espaén 

 

 
 

 

Junyent 
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La Guàrdia d’Ares 

 

 
 

 

Miravall 
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Noves de Segre 

 

 
 

 

Taús 
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Trejuvell 

 

 
 

 

Plànols 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Desenvolupaments urbanístics proposats 

pel POUM als diversos nuclis de Les Valls d’Aguilar. Font: Elaboració pròpia. 

 

La cartografia presentada en aquest apartat localitza l’abast del desenvolupament del 

planejament proposat. 

 

D’acord amb les prescripcions del Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran, les propostes de 

desenvolupament del Pla d’ordenació Urbanística Municipal de Valls d’Aguilar tenen per 

criteris l’augment de vitalitat del municipi concentrant el creixement en els seus nuclis i 

conservar el patrimoni edificat existent.  

 

El municipi de Les Valls d’Aguilar adquireix en aquest model territoril la categoria de nucli 

d’escassa influència territorial amb una població censal supuerior als 50 habitants. Per al 

mateix, el PTAPA defineix una estratègia de creixement mitjà o moderat, atès que per les 

seves condicions de sòl i de connectivitat pot tenir un creixement proporcionat a la  seva 

realitat física com a àrea urbana.  

 

Les afeccions de qualsevol proposta urbanística poden contemplar-se des de diverses 

òptiques. Aquest informe analitza en primer lloc l’afecció sobre els valors ambientals del 

territori (la escala macro) i en segon terme,i un cop superat el primer filtre, des del punt de 

vista de viabilitat ambiental de la proposta urbanística (la escala micro). 

 



 

 

 

Ferrer-Montoro i associats                                                      103                                              Pla 

d’OrdenacióUrbanística                                                                                                

Municipal de Les Valls d’Aguilar (Alt Urgell) 

 

Informe de Sostenibilitat Ambiental 

 

La proposta de desenvolupament formulada pel POUM no afecta cap espai especial, ni 

estrictament protegit a cap nivell, ni integrant de la xarxa natura ni tan sols cap habitat 

comunitari (prioritari o no) ni vegetació d’interès, ni corredors ecològics, ni espais de 

protecció territorial. Es tracta de sòls agrícoles, prats ruderals i àmbits periurbans a l’entorn 

immediat dels cascs urbans analitzats.  

 

Un segon aspecte que cal considerar ja en la petita escala és la dimensió de la reforma 

prevista, amb objecte que no suposi una modificació tan sustantiva de les dimensions 

actuals del nuclis com per posar en risc l’equilibri del disseny urbà preexistent.  Novament 

les propostes presentades tenen un abast molt moderat. Són dimensions que mantenen 

l’equilibri estructural del municipi i concordants amb les prescripcions del Pla Territorial de 

l’Alt Pirineu i Aran, que tenen per objecte final la millora urbana i la compleció de 

l’edificació existent. 

 

En darrer terme cal analitzar qualitativament el caràcter de la reforma proposada, des 

d’un punt de vista de medi ambient urbà; es tracta de projectar creixements limitats a 

l’entorn immediat dels nuclis existents en contraposició a la creació de nuclis nous i 

dispersos; creixements reduïts i controlats, proporcionals als creixements vegetatius dels 

àmbits, amb uns eixamplements destinats a la segona residència que en cap cas superen 

les actuals dimensions dels nuclis històrics i amb consideració per a la vivenda de caire 

social, per assegurar el fixament del jovent local. Aquests desenvolupaments a més a més 

suposaran la subsanació de moltes carències estructurals d’aquestes poblacions, tals com 

la manca d’espais lliures, equipaments i aparcaments, i resoldrà el subministrament de 

serveis tan bàsics com l’aigua i la llum, entre d’altres, en indrets on la seva absència 

induia a problemes endèmics d’abandonament progressiu. 

 

Hom considera que l’estratègia d’ordenació territorial adoptada i les propostes 

formulades pel Pla són plenament coherents amb els objectius ambientals formulats en 

aquest informe. 

 

El POUM no ha de suposar ni per ocupació directa del territori ni per inducció amb el 

creixement residencial (augment de freqüentació) cap impacte significatiu sobre la 

biodivesitat i sistemes natural existents.  

 

La implantació del POUM no suposarà l’afecció de sòls de valor ecològic, agronòmic o 

paisatgístic de valor significatiu, i es limita a  l’ocupació dels valors instersticials dels nuclis 

històrics i a creixements perifèrics molt moderats sobre el mateix tipus de recurs edàfic. 

 

El desenvolupament del POUM no comportarà cap impacte negatiu significatiu sobre 

riberes i cursos hídrics, i s’aconseguirà una millora de les xarxes de sanejament locals 

preexistents. 

 

Les propostes del POUM comportaran un creixement en el teixit urbà i associat a aquest 

ineludiblement un increment de les emissions de CO2 i d’altres compostos (òxids de 

nitrògen i de sofre, partícules, etc); tanmateix aquest impacte és consustancial a la 

presència humana, i la capacitat del medi recepetor en aquestes contrades és molt 

elevada i el caràcter dels increments es considera molt reduït. Dit d’un altre forma, és molt 

superior el benefici que origina (en termes de cohesió social i millora de les condicions de 

vida de la població) el creixement planificat en aquests entorns que no pas l’impacte 

negatiu derivat de l’increment d’emissions associat al mateix. Tanmateix cal exhortar a 
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l’adopció de polítiques municipals en la línea de la millora ambiental en aquest àmbit, en 

tot allò que sigui possible (agenda 21, promoció d’energies alternatives i construcció 

sostenible, etc.)   

 

Finalment, i si bé la darrera paraula en la definició de l’element paisatgístic correspon a 

l’exercici de l’autoritat municipal en el desenvolupament del planejament, les 

prescripcions d’aquest Pla són cuidadoses en el respecte de visuals més característiques 

dels nuclis i en el respecte a les tipologies constructives, materials i volums  típics de 

l’entorn. Tot això ha de permetre el manteniment i millora de la identitat i la qualitat 

paisatgística dels ambients rurals i urbans considerats. 

 

Per tot el que s’ha exposat es considera ambientalment acceptable la proposta de Pla 

d’ordenació Urbanística Municipal formulada. Creixements inferiors probablement serien 

incapaços de frenar les tendències de despoblament i, per contra, propostes 

maximalistes en favor de la segona residència comportarien desequilibris territorials, 

ruptura de la cohesió social motivada per l’increment de població no resident, augment 

substancial del consum de recursos naturals i de les emissions atmosfèriques i de residus i, 

en el pitjor dels casos, l’impacte sobre àmbits d’interès naturals preservats en la seva 

totalitat amb la proposta presentada. 

 

En qualsevol cas i per a una millor integració ambiental, s’adjunten a continuació mesures 

preventives i correctores, considerades en el procés de redacció del POUM i que el seu 

desplegament ha de fomentar. 

 

 

 

Ocupació del sòl 

 

Evitar les expansions innecessàries dels nuclis urbans i els models urbans dispersos i/o 

difusos, i fomentar les estructures urbanes compactes i plurifuncionals.  

 

Fomentar l'optimització funcional i el reciclat dels teixits preexistents, mitjançant la seva 

rehabilitació, reestructuració i/o renovació, i la recuperació d'espais intersticials o 

marginals 

 

Fomentar el caràcter policèntric dels sistemes i dels teixits urbans. 

 

Ordenar acuradament les vores dels teixits urbans i els espais periurbans. 

 

Minimitzar la creació d’oferta de segona residència extensiva i de models turístics basats 

en el consum de sòl. 

 

Fixar els llindars que han de complir els projectes de construccions pròpies d’activitats 

rústiques. 

 

Fixar les condicions per a l’emplaçament d’activitats i equipaments d’interès públic en sòl 

no urbanitzable. 

 

 

Aigua 
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Delimitació de zones inundables 

 

Delimitació d’àmbits de protecció hidrològic-forestal 

 

Delimitació d’àmbits de protecció hidrogeològic i agrícola 

 

Protecció de la xarxa hídrica i dels seus entorns 

 

Regulació estricta d’usos i prohibició d’edificacions en zones inundables 

 

Protecció estricta de la coberta vegetal en els àmbits de protecció hidrològic-forestal. 

Prohibició d’actuacions generadores d’erosió. 

 

Regulació estricta de moviments de terres, extraccions de granulats, construccions 

d’esculleres o espigons, en els marges fluvials.  

 

Delimitació i protecció de les zones de recàrrega dels aqüífers. 

 

Exigència, i si és el cas, implantació en espais verds públics de nova creació pel 

planejament de sistemes de reg localitzat i de sistemes automàtics temportizats per al reg 

nocturn. 

 

Obligació d’adopció en els projectes de noves edificacions, transformacions integrals i 

canvis d’ús, de sistemes estalviadors d’aigua (control de la pressió de l’aigua d’entrada, 

mecanismes de reducció de cabal o de descàrrega en aixetes i aparells sanitaris i de reg; 

captació, emmagatzematge i reutilizació d’aigua de la pluja, de piscinas i grises) i 

priorització de l’ús de productes amb distintius o certificacions ambientals com a 

estalviadors d’aigua. 

 

Exigència de depuració i, si és possible reutilització, dels efluents dels nous usos industrials i 

hotelers contemplats, abans del seu abocament al medi hídric. 

 

Formació de xarxes separatives per a l’evacuació diferenciada de les aigües de pluja de 

les aigües residuals, incorporant les primeres als sistemes propis de drenatge del territori. 

 

Integració de les previsions de plans i programes de sanejament de la Generalitat de 

Catalunya 

 

Previsió de xarxes de sanejament adequades en els sòls urbans i urbanitzables 

(clavegueram, col.lectors, escoceses, estacions depuradotes, etc.) 

 

Exigència de sistemes de depuració autònoms autoritzats per l’Agència Catalana de 

l’Aigua quan no sigui posible la connexió a la xarxa general. 

 

En sòl no urbanitzable, definició de les condicions mínimes que hauran d’establir les 

llicències d’edificació, per assolir un nivell de sanejament adequat. 

 

 

Qualitat de l’aire 
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Delimitar adequadament les àrees edificables per tal de permetre la màxima eficiència 

de captació solar de les edificacions i en l'aprofitament de la llum natural. 

 

Definir condicions d'emplaçament i d'orientació de les edificacions (màxima eficiència) 

 

Definir condicions de configuració arquitectònica: disseny solar passiu (zonificació inteiror, 

optimització d'obertures, sistemes passius de captació solar,prevenció de sobre-

escalfaments, etc. 

 

Exigència d'un rendiment energètic mínim per a calderes i bombes de calor, i en el seu 

cas, d'un distintiu de garantia de qualitat ambiental. 

 

Exigència en les noves edificacions, transformacions integrals i canvis d'ús, de sistemes 

mixtes per a subministrament d'aigua calenta sanitària, amb utilització de captadors 

solars i d'acumuladors. 

 

Exigència d'instal.lacions fotovoltàiques en nous edificis públics 

 

Exigència d'incorporació d'estudis de costos energètics en els projectes 

 

Crear espais esmorteïdors entorn d'activitats contaminants 

 

Planificar adequadament les zones verdes i els espais lliures urbans 

 

Regulació d'usos industrials: adequar a la zonificació els límits màxims d'emissions 

admisibles 

 

Establir requeriments de disseny i cosntructius dels conductes d'evacuació 

 

Revisió de llicències i autoritzacions urbanístiques i ambientals en cas de canvis de 

zonificació 

 

 

Condicions acústiques, lumíniques i electromagnètiques 

 

Localitzar al voltant de les fonts de contaminació acústica (infraestructures de transport, 

etc.) els usos i les activitats menys sensibles al soroll i adoptar solucions de disseny 

(aprofitament morfologia del terreny, dismunició de cota, soterraments, pantalles) que en 

minimitzin les zones de soroll. 

 

Considerar l’impacte acústic en les llicències urbanístiques. Exigència als projectes de 

justificar el compliment de la NBE-CA/88 i, si é sel cas (art. 20 Lei 16/2002 i Annex 10), d’un 

estudi d’impacte acústic. 

 

Considerar l’impacte lumínic en les llicències urbanístiques. Exigència als projectes que 

comprenguin espais exteriors de justificar el compliemnt de la Llei 6/2001. 

 

Exigència d'enllumenat públic de baix consum en espais públics i espais comunitaris. 
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En el seu cas, preveure l’elaboració de plans especials per a l’ordenació de 

l’emplaçament d’instal.lacions de radiocomunicació i d’ordenances municipals 

específiques, d’acord amb el que disposa el Decret 148/2001, de 29 de maig, 

d’ordenació ambiental de les instal.lacions de telefonia mòbil i altres instal.lacions de 

radiocomunicació. 

 

Fomentar la compartició d’aquestes instal.lacions i prioritzar-la molt especialment en sòl 

no urbanitzable. 

 

Establir àmbits de protecció paisatgística on les instal.lacions de radiocomunicació i/o les 

de transport d’energia elèctrica resultin incompatibles. 

 

Previsió o, si és el cas, delimitació de corredors de sòl no urbanitzable per al pas de noves 

línies de transport d’energia elèctrica ordenades conjuntament amb les preexistents per 

tal de minimitzar l’impacte global.  

 

 

Residus 

 

Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i facilitar la disponibilitat 

d'instal.lacions adequades per al seu tractament i dipòsit.  

 

Minimitzar l'impacte de la construcció sobre els cicles dels materials 

 

Implantar l'equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la reutilització i la 

recolllida selectiva dels residus 

 

Fixar les reserves de sòl necessàries per a l'emplaçament de les instal.lacions del servei de 

deixalleria 

 

Incloure en el disseny de la vialitat pública espais suficients i adequats per a la col.locació 

decontenidors o altres equipaments necessaris per a optimitzar les operacions de 

recollida i transport de residus. 

 

Promoure en els edificis la previsió d'espais i instal.lacions que facilitin la recollida selectiva 

dels residus i, en general, les operacions de gestió. 

 

Incloure en les normes i ordenances l'exigència als projectes d'establiments turístics, 

hotelers, de lleure, etc. d'implantar la recollida selectiva de matèries susceptibles de 

valorització. 

 

Ordenar el desenvolupament de l'activitat constructiva amb l'objectiu de minimitzar els 

impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el 

reciclatge. 

 

Ordenar les condicions de possible implantació d'activitats extractives, canalitzades cap 

a indrets especialment adequats per la disponibilitat del recurs, l'escassa magnitud de 

l'impacte general i les possibilitats de restauració o de condicionament de les àrees 

afectades 
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Inventariar les pedreres i altres espais morfològicament degradats existents i promoure'n la 

restauració i el condicionament, amb la utilització de materials reciclats enobra i altres 

materials adequats. 

 

Fomentar la utilització de materials i productes que disposin de distintiu de qualitat 

ambiental i l'elecció preferent de materials de llarga durada, reutilitzables o reciclables. 

 

Evitar la utilització de materials amb forts impactes ambientals de fabricació i d'aquells 

potencialment perillosos per a la salut. 

 

Exigir als projectes relatius a llicències urbanístiques d'enderrocament, excavació i/o 

construcció, de contenir una avaluació dels volums i les característiques dels residus 

originats pels enderrocs, les operacions de destriament i de recollida selectiva 

projectades per als diversos tipus de residus generats i les instal.lacions de reciclatge i 

disposició del rebuig on es gestionaran en cas que no s'utilitzin o reciclin en la mateixa. 

 

Exigència per a l'atorgament de llicències urbanístiques d'activitats extractives de 

presentació de programes de restauració elaborats i tramitats d'acord amb la Llei 

12/1981, de 14 de desembre. 

 

  

Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural 

 

Mantenir la permeabilitat ecològica del territori 

 

Evitar la fragmentació territorial 

 

Delimitar les zones de risc per a la seguretat i el benestar de els persones (zones 

inundables, riscos geològics d’allaus, d’alt risc d’incendis forestals) 

 

Conservar l’estructura territorial, paisatgística i funcional dels espais agro-forestals 

 

Incloure en el sòl no urbanitzable tots els terrenys forestals 

 

Protegir la funció estructuradora dels sistemes hídrics 

 

Fixar els llindars que han de cumplir els projectes de construccions pròpies d’activitats 

rústiques i condicions per a l’emplaçament d’activitats i equipaments d’interès públic. 

 

Desenvolupament i aplicació de les directrius per a les llicències d’edificació en sòl no 

urbanitzable establertes per l’article 51 de la Llei 2/2002 

 

Delimitar en el sòl no urbanitzable zones de protecció dels sòls d’interès paisatgístic, 

històric, arqueològic, científic, ambiental o cultural (article 9 de la Llei 6/1988) que 

incloguin le sàrees ja protegides per plans de rang superior o en aplicació d’activitats 

sectorials 

 

Protegir estrictament els sòls agrícoles aptes per a una gestió ambientalment correcta   
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Admitir com únic ús el forestal en el sòls no urbanitzables qualificats com a forestal, 

romanent prohibida qualsevol transformació del sòl que lesioni el valor específic de la 

vegetació arbòria 

 

Limitar les repoblacions forestals a espècies pròpies de la zona, prohibint la plantació 

intensiva d’espècies que puguin alterar l’equilibri ecològic de les comunitats autòctones. 

 

 

 

Paisatge 

 

Mantenir els elements d’estructuració i de connectivitat dels paisatges i controlar la 

fragmentació d’aquests. 

 

Considerar la fragilitat paisatgística com a factor limitant per a l’admissibilitat 

d’actuacions amb impacte en zones amb conques visuals amples. 
 

Preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el patrimoni cultural i la identitat dels 

municipis, i incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i les 

instal.lacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o bé on s’hagin de construir i no 

comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic, tradicional o 

arqueològic existents a l’entorn. 
 

Integrar i desenvolupar urbanísticament la protecció dels béns declarats a través de les 

legislacions sectorials (béns d’interès, arbres i arbredes monumentals, espais naturals 

protegits, etc.) 

 

Utilització en la jardineria d’espais públics espècies vegetals adaptades a les condicions 

bioclimàtiques de la zona 
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Annexos 
 
 

 
Determinacions apartat 7 del 

document de referencia 
 

 
Document (text/ plànols) 

 
Referència concreta de 

localització 

Relatives a la sostenibilitat global del model d’ordenació 

Sobre el creixement 
residencial 

Memòria 
Normativa 

Ap. 2.c 
Art. 20 

Sobre els sistemes d’espais 
lliures en no urbanitzable 

No existeixen  

Relatives al patrimoni natural, biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i qualitat del 
paisatge 

Sobre els espais de la Xarxa 
Natura 2000 i del PEIN 

Normativa Art. 150 

Sobre el sòl de protección 
especial del Pla Territorial 
Parcial de l’Alt Pirineu i Aran 

Normativa Art. 150 

Sobre els espais forestals Normativa Art. 150 

Sobre la permeabilitat 
ecològica 

Normativa Art. 124 

Sobre el paisatge Normativa Tit. VI Cap. 2 
Art. 17 
Condicions edificació zonals 

Relatives al cicle de l’aigua 

Sobre actuacions sobre 
espais fluvials 

Normativa Art. 79.18  
 

Sobre la regulació del 
sistema hidrològic 

Normativa Art. 79.26 
Art. 79.12 
Art. 79.13 
Art. 79.16 
Art. 79.19 
Art. 79.18 

Sobre l’abastament Normativa Art. 55 

Sobre el sanejament Normativa Art. 55 

Relatives als riscs naturals 

Sobre la inundabilitat Normativa Art. 79 

Sobre el risc geològic Normativa Art. 18 
Art. 20 

Sobre el risc d’incendi 
forestal 

Normativa Art. 21 

Relatives a la qualitat de l’ambient atmosfèric, contaminació acústica 

Sobre la contaminació 
acústica 

Normativa Art. 60 

Sobre la contaminació 
lluminosa 

Plànols Informació I.6 

Relatives a la gestió de residus 
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Sobre la gestió de residus Normativa Art. 134.1 
Art. 143.1 

 


