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0. INTRODUCCIÓ
0.1 JUSTIFICACIÓ I CONVENIENCIA DEL POUM
En compliment de l’article 59 del text refós del TRLU, decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i per la Llei 2/2014, de 27
gener, la present memòria forma part de la documentació dels plans d’ordenació urbanística
municipal de Gavet de la Conca.
El POUM haurà de substituir les “Normes de planejament urbanístic per als municipis de l’Alt
Pirineu”, aprovades definitivament en data 18.02.2015 i publicades al DOGC el 21.04.2015.
El POUM, es justifica degut a la necessitat de redefinir l’estructura orgànica del municipi
d’acord amb les seves necessitats, de qualificar els nuclis de Merea i Mata Solana com sòl
urbà, de disposar d’espai d’aparcament dins dels nuclis, de definir 4 plans especials dins del sòl
no urbanitzable, revisar el PAU 1 i resoldre aspectes que fan referencia a l’aplicació de les
ordenances d’edificació.
El desenvolupament urbanístic s’ha de dur a terme sobre bases de sostenibilitat, entenent el
sòl com a recurs limitat, i evitant la dispersió de l’ocupació urbana del sòl sobre el territori.

Contingut documental
El contingut de la memòria recull els aspectes regulats per l’article 69 del reglament de la llei
d’urbanisme, decret 305/2006 del 18 de juliol.
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1. MEMÒRIA D’INFORMACIÓ
1.1 EMMARCAMENT TERRITORIAL
El terme municipal de Gavet de la Conca s’emplaça a la part sud-est de la comarca del Pallars
Jussà, limitant amb els municipis de Vilamitjana i Suterranya pel nord, Isona i Conca Dellà i
Llimiana pel nord-est; Artesa de Segre, l’enclavament de Montadó (Isona) i Vilanova de Meià
pel sud, i Llimiana i Castell de Mur per l’oest.

Municipi de Gavet de la Conca
Font: ICGC i elaboració pròpia
MUNICIPI
COMARCA
SUPERFÍCIE
ALTITUD
POBLACIÓ (2021)
DENSITAT

Gavet de la Conca
Pallars Jussà
90.90 km2
421
261
2,87 hab./km2

El municipi de Gavet de la Conca de 90,9 km2 d’extensió i 421 m d’altitud, compte amb una
població de 261 habitants segons dades d’IDESCAT de l’any 2020.
Presenta una xarxa de comunicació bona amb els altres territoris, bàsicament per l’existència
de les carreteres C-1412b i C-13, però a nivell intern no hi ha una xarxa viària integrada entre
els nuclis, principalment per la topografia del municipi i per l’estat de conservació de la xarxa
viària.
El municipi compren, a més del cap de municipi, Gavet de la Conca, els nuclis de Fontsagrada,
Sant Serni, Aransís, Sant Cristòfol de la Vall, Sant Miquel de la Vall, Sant Martí de Barcedana,
Sant Salvador de Toló, Merea i Mata Solana.
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1.2 EL PAISATGE I EL MEDI FÍSIC
1.2.1 El paisatge
El municipi es troba dins de dues unitats del paisatge, Montsec i Conca de Tremp, tal com es
mostra a la figura següent:
Unitats de paisatge:
Montsec
Conca de Tremp

Municipi de Gavet de la Conca i HIC
Font: Hipermapa i elaboració pròpia

Així mateix, es pot diferenciar dins del municipi 3 tipus de paisatge:
-

El Montsec de Rúbies – Serra de la Campaneta: situats a l’extrem sud del municipi,
configuren un paisatge muntanyenc cobert per boscos frondosos. Hi destaquen com a punt
culminant el Puig del Camí Ramader (1.619 msnm) i la Roca Alta (1.435 msnm).

- Els espais agroforestals: ocupen les zones amb un relleu menys accentuat, on els boscos
han estat en part substituïts pels camps de conreu i pastures. Se situen com a zones de
transició entre les zones forestals i les agrícoles, on les masses forestals són més escasses.
Aquests espais es caracteritzen per una estructura tesselꞏlada de conreus separats per
tanques vegetals, formades per bardisses, arbustos i arbres, que alternen amb clapes
boscoses.
- La plana agrícola: comprèn les zones agrícoles nord i est del municipi, situades sobre els
terrenys més plans. Aquí el paisatge agrícola és el dominant i la presència de clapes
boscoses és més erràtica. El cromatisme d’aquests ambients varia segons l’estació de l’any
depenent del tipus de conreu, fet que origina un paisatge canviant.
1.2.2 Geologia
Segons l’Estudi d’identificació de perillositat geològica als sectors de desenvolupament
urbà del municipi de Gavet de la Conca elaborat per l’institut cartogràfic de Catalunya el 24
de juliol de 2002 (ICC/AR-79-02), Gavet de la Conca es situa a la conca de Tremp i pertany a la
conca de Baix. La seva geomorfologia ve marcada pel Montsec d’Ares, que ocupa tota la meitat
meridional del municipi i per les serres septentrionals de menor altitud. La Serra del Montsec
està solcada per nombrosos barrancs, secs la major part de l’any, que desemboquen
majoritàriament a la conca del Noguera Pallaresa per l’est. Entremig d’aquestes muntanyes hi
destaca la plana agrícola de la Conca de Tremp, que recorre longitudinalment tot l’eix central
del municipi, per la seva banda més estreta.
A l’informe s’ha considerat entre altres, la perillositat geològica relacionada amb els
despreniments, inestabilitzacions en talussos antròpics, barrancades i fenòmens d’erosió
associats. Els tipus i grau de perillositat per nucli són:
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Nuclis

Tipus/perillositat

Grau/perillositat

Fontsagrada
Gavet de la Conca
Sant Serní

Despreniments
Despreniments
Barrancades i fenòmens
d’erosió associats
Despreniments
Despreniments

Baix-Moderat
Baix-Moderat
Moderat

Barrancades i fenòmens
d’erosió associats
Despreniments

Moderat

Aransís
Sant Cristòfol de la
Vall
Sant Miquel de la
Vall
Sant
Martí
de
Barcedana

Fenòmens d’erosió associats
a les avingudes torrencials
Fenòmens d’erosió associats
a les avingudes torrencials

Barranc de Solans

Alt-Moderat

Moderat-Alt

Vessant rocós de la costa
de Miranda i de Pubila
Barranc de Palomer, llau
de Sant Miquel
Terrenys al peu de la Serra
de Baro
Terrenys al peu dels Cigles
de les Gotelleres
Barranc de Canalis

Baix-Moderat

Barranc del riu Conques

Alt-Moderat
Moderat

Sant Salvador de
Toló
Merea

Sector

Mata Solana

1.2.3 Hidrografia
Al límit nord-occidental del municipi es troba el riu de Gavet, afluent per l’esquerra de la
Noguera Pallaresa. El canal de Gavet porta aigua del pantà de Talarn a la central de Gavet, a
la vora esquerra de la Noguera Pallaresa, vora Sant Serni.
Formen part del municipi de Gavet de la Conca la capçalera del barranc de Xércoles; el barranc
de la Reculada que desguassa a la Noguera al sector de la central elèctrica de Gavet; els
barrancs de Mallastró, el de Puig Lliró, el de les Moles, el del Cóm, el d’Huguet, el de la Plana,
el de les Masies, el dels Hortets, el del Rosor i el del Tibell, els quals formen part de la
capçalera del barranc de Barcedana; i la capçalera del riu Boix, que aigües avall del municipi
desemboca al Segre.

1.2.4 Sols forestals i pastures
El 27,7% del terme està ocupat per forests gestionades pel Departament de Medi Ambient,
incloses en el Catàleg de Forests d’Utilitat Pública de Catalunya (CUP).
491 Serrat de sant Serní
492 Ribes Noguera pallaresa
493 Comunals de Sant Salvador de
Toló
494 Comunals de Sant salvador de
Toló i Montsec
495 La Serra del camp pelat
1268 Bon Repòs

Mapes del municipi amb sòl forestals
Font: Hipermapa i elaboració pròpia
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Aquest catàleg inclou els boscos i prats supraforestals que han de ser conservats i millorats per
llur influència hidrològic-forestal i el seu valor d’ús públic. Al municipi s’hi localitzen 6 forests,
que es mostren al quadre següent:
FOREST

Serrat de Sant Serní
Ribes Noguera Pallaresa
Comunals de Sant Salvador de Toló
Comunals de Sant Salvador de Toló i montsec
La serra de Camp Pelat
Bon repòs

CODI
491
992
493
494
495
1268

ELEN
No
1073
3014
16001
17007
No

TITULAR
Ajuntament de Gavet de la Conca
Generalitat de Cataluña
Ajuntament de Gavet de la Conca
Ajuntament de Gavet de la Conca
Privat
Diputació de Lleida

Es pot veure al mapa del municipi amb sòl forestals, que el nucli d’Aransis es troba a prop de la
Serra del camp pelat.
En tot el municipi, s’hi pot observar un mosaic agroforestal, formant un paisatge amb un alt
nivell de qualitat en termes de biodiversitat. No obstant, el progressiu abandonament dels
conreus i pastures propicia l’embosquinament d’aquests espais. S’haurà de garantir
l’aprofitament dels recursos propis del territori afavorint l’activitat agrària i la gestió de l’espai
forestal, garantint la funcionalitat ecològica.
1.2.5 La vegetació i la fauna.
Els hàbitats d’interès comunitari (HIC) recobreixen una part important del municipi de Gavet de
la Conca. Concretament s’hi localitzen 16 hàbitats, tal com es mostra a la figura següent:

3240 Rius tipus alpí amb bosquines de muntanya; 3260 Rius terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació
submersa; 4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques; 4090 Matollars; 5110 Boixedes; 5210 Màquies i
garrigues amb Juniperus; 6220 Prats mediterranis; 6410 Herbassars; 6420 Jonqueres i herbassars; 8130 Tarteres;
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola; 91E0 Vernedes i altres boscos; 9240 Rouredes ibèriques de
roure; 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera; 9340 Alzinars i carrascars: 9530 Pinedes
submediterrànies de pinassa.

Mapa de l’HIC del municipi
Font: Hipermapa i elaboració pròpia
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Destaquen dins del municipi les boixedes, rouredes ibèriques de roure, alzinars i carrascars,
costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola i tarteres.
Per altre banda, als voltants dels nuclis amb HIC són les següents:
Nuclis
Fontsagrada
Gavet de la Conca
Sant Serní
Arànsís
Sant Cristòfol de la Vall
Sant Miquel de la Vall
Sant Martí de Barcedana
Sant Salvador de Toló
Merea
Mata Solana

Entorn de cada nucli amb vegetació protegida (HIC)
 - HIC 9240
 - HIC 3240
 - HIC 9240
- HIC 8210, 9240
 - HIC 9240
 - HIC 9240
 - HIC 9240
- HIC 9240, 8210

1.2.6 Riscos naturals
Hi ha dos trets bàsics que caracteritzen el municipi: l’orografia accentuada, amb forts pendents,
i el gran recobriment forestal de les zones muntanyoses. Aquest fet implica dos riscos
ambientals principals: el risc d’erosió i el risc d’incendi. Cal destacar també el risc d’inundabilitat
que afecta alguns dels nuclis poblats del nord-oest del municipi, situats propers al riu de Gavet.
Risc d’incendi: bona part del municipi té un risc d’incendi moderat o baix, aquest últim comprèn
majoritàriament les planes agrícoles. El risc és alt en diversos espais més o menys grans que
es corresponen amb masses forestals, sobretot a la part central i meitat sud del municipi.
Risc geològic: les zones amb pendents superior al 20% es concentren sobretot a la meitat sud
del municipi, on s’hi localitzen el Montsec de Rúbies i altres serralls muntanyosos. (Veure
plànols sèries I 2). Bona part dels nuclis de població se situen en zones més o menys planes,
sense pendents importants, sobretot els situats a la meitat nord i a l’est del terme municipal, on
s’hi localitzen les planes de conreu. Els nuclis de Sant Miquel de la Vall i Merea se situen en
zones més muntanyoses i en aquests nuclis el risc geològic és major, motiu pel qual a l’hora de
realitzar la implantació de noves edificacions o infraestructures és important realitzar estudis
geotècnics acurats.
Risc d’inundació: el municipi està solcat per nombrosos barrancs en general d’alimentació
esporàdica, que en cas de pluges fortes poden patir avingudes torrencials d’aigua. Destaca la
presència del riu de Gavet, amb cabal constant, que transcorre per la part nord del municipi i
desemboca al riu Noguera Pallaresa. De fet, les zones potencialment inundables identificades
al municipi afecten els marges d’aquests dos rius.
1.2.7 El clima
El clima que predomina és mediterrani de muntanya mitjana i baixa, amb un estiu sec i un
màxim de precipitacions a la tardor i a la primavera. La barrera física que constitueix la serra de
Montsec atura l’entrada a la conca de Tremp de vents humits.
Les precipitacions mitjanes anuals al terme municipal de Gavet de la Conca oscilꞏlen entorn
dels 500-600 mm. La tardor és l’estació amb un major règim pluviomètric, mentre que l’hivern
es presenta com l’estació més seca. Les temperatures mitjanes anuals se situen al voltant dels
11ºC, essent la mitjana del mes de gener de 3ºC i la del mes de juliol de 23ºC.
1.3 DEMOGRAFIA
L’evolució de la població al municipi de Gavet de la Conca ha seguit una tendència
generalitzada al decreixement i, de fet, en els darrers 40 anys la població s’ha reduït gairebé a
la meitat, tal com es veu al quadre següent:
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Evolució de la població del municipi de Gavet de la Conca
Any

1981

1991

2001

Sexe

homes dones

homes dones

homes dones

242
227
469
2.788 2.815

187
182
369
2.598 2.710

158
164
322
2.657 2.731

5.603

5.308

5.388

Gavet de
la Conca
Tremp
Pallars
Jussà

7.155

7.064

6.413

14.219

6.447

12.860

6.181

2011
homes

6.209

12.390

2020

dones

149
302
3.462

homes
153

130
261

3.249

2.895

6.711
7.336

dones

131

3.016
5.911

6.784

6.663

14.120

6.388

13.051

Font: Idescat

L’evolució de la població del municipi de Tremp i de la comarca del Pallars Jussà, en els
darrers 40 anys, ha variat de tendència, entre 1981 i 2001 hi ha haver un decreixement mentre
que en la dècada de 2001 a 2011 es va produir un creixement, variant esta tendència aquesta
darrera dècada.
Estructura de la població
En l’estructura de la població s’observa un envelliment progressiu de la població, ja que en la
darrera dècada un lleuger augment dels grups d’edat entre 15 i 64 anys i de 85 anys i més.El
rejoveniment poblacional és una condició necessària per a la recuperació dels estàndards
socioeconòmics i el dinamisme de la regió.
Estructura de la població del municipi de Gavet de la Conca
Any
1991
2001
2011
2020
%
homes dones
%
homes dones
%
homes dones
%
homes dones
Sexe
0-14 anys
11
19 8,1%
13
14 8,4%
12
10 7,3%
10
9 7,3%
15-64 anys
47
41 23,8%
87
85 53,4%
84
82 55,0%
79
68 56,3%
65-84 anys
58
72 35,2%
45
57 31,7%
43
50 30,8%
37
33 26,8%
85 i més
71
50 32,8%
13
8 6,5%
10
11 7,0%
5
20 9,6%
Total
187
182
369
158
164
322
149
153
302
131
130
261

Font: Idescat

Evolució de la població als nuclis
L’evolució de la població als nuclis del municipi, segons dades de l’ajuntament, no presenta
una tendència molt clara, es pot veure al quadre següent, que en aquesta ultima dècada han
perdut una població important els nuclis de Fontsagrada, Sant Serní i Aransís mentre que ha
augmentat en població el nucli de Sant Miquel de la Vall.
Evolució de la població als pobles de Gavet la Conca
Any
Nom de l'ens

2001
2011
Nucli disseminat Total Nucli disseminat Total Nucli

Fontsagrada
Gavet de la Conca
Sant Serni
Aransís
Sant Cristòfol de la Vall
Sant Martí de Barcedana
Sant Miquel de la Vall
Sant Salvador de Toló
Merea
Mata-solana
Perolet
Toló
TOTAL

39
44
29
45
21
27
37
68
2
4
3
3
322

31
38
40
47
12
19
22
41
0
0
0
0
250

4
18
0
8
0
1
0
10
5
5
3
2
56

35
56
40
55
12
20
22
51
5
5
3
2
306

2020
disseminat

20
37
33
26
13
17
27
39
5
5

222

5
16
0
4
0
1
0
8
0
0
3
2
39

Total
25
53
33
30
13
18
27
47
5
5
3
2
261

Actualment, els nuclis amb més població són Gavet de la Conca i Sant Salvador de Toló amb
53 i 47 habitants respectivament mentre que els nuclis amb menys població són Merea i MataSolana que tenen només 5 habitants.
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1.4 HABITATGES
Habitatges familiars per tipus de Gavet de la Conca
Any
Convencional
Principal
Allotjament
Secundari
No
Buit
principal
Altres
Total
Establiments colꞏlectius

Gavet de la Conca
2001
2011 2020
123
116
0
136
126
29
1
10
281
260
0

2001
2.022
1
1.026
1.232
16
4.297
1

Tremp
2011
2.489

2020

1.308
856
6
4.653

Pallars Jussà
2001
2011
2020
4.753
5.639
2
2.598
3.786
2.187
1.541
79
9.619 10.966
3
18

Del quadre anterior, es veu que el municipi de Gavet de la Conca entre els anys 2001 i 2011
redueix el nombres d’habitatges en 21, mentre que a Tremp i a la comarca del Pallars Jussà
augmenta.
Habitatges familiars per tipus als pobles de Gavet de la Conca
Principal
Convencional Allotjaments
2001
12
0
2011
2020
2001
16
0
2011
2020
2001
15
0
2011
2020
2001
9
0
2011
2020
2001
5
0
2011
2020
2001
10
0
2011
2020
2001
16
0
2011
2020
2001
28
0
2011
2020
2001
1
0
2011
2020
2001
2
0
2011
2020
2001
1
0
2011
2020
2001
1
0
2011
2020
2001
116
0
2011
123
0
2020
Any

Fontsagrada

Gavet de la Conca

Aransis

Sant Serni
Sant Cristòfol de la
Vall
Sant Martí de
Barcedana
Sant Miquel de la Vall

Sant Salvador de Toló

Merea

Mata-Solana

Perolet

Toló

MUNICIPI

No principal
Secundari
Buit
3
0

Altres
0

Total
15

9

3

0

28

30

1

1

47

23

15

6

53

0

1

0

6

7

1

0

18

11

1

2

30

31

2

1

62

6

3

0

10

1

2

0

5

4

0

0

5

1

0

0

2

126
136

29
1

10
0

281
260

Del quadre anterior es veu que l’any 2001, el nucli amb major nombre d’habitatges va ser el
nucli de Sant Salvador de Toló amb un 23,8%, seguit dels nuclis de Sant Serni i Aransís amb
53 i 47 habitatges respectivament..
Cal esmentar que no hi ha cap habitatge de protecció oficial en tot el municipi.
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Habitatges construïdes de nova planta
Any
Habitatges iniciats
Cèdules d’habitabilitat (1ª ocupació)
Habitatges acabats

2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0

En aquesta ultima dècada s’han acabat 5 habitatges i s’ha concedit 6 cèdules d’habitabilitat.
1.5 ACTIVITAT ECONÒMICA
1.5.1 Població activa
Població ocupada resident de Gavet de la Conca
Gavet de la Conca
2001
2011
2020
39% 28,32%
16,39%

Any
Agricultura
Indústria

10% 10,62%

Construcció
Serveis

7% 5,31%
45% 55,75%

Tremp
2011
7,58%

2001
7%

9,84%
4,10%
69,97%

11%

5,76%

16%
67%

11,56%
75,11%

Pallars Jussà
2011
2020
10.18%
6.03%
12%

2020
6,95%

2001
14%

5,93%
10,30%
76,82%

14%
60%

12.16%
71.63%

Del quadre anterior, s’observa l’evolució de l’ocupació per sectors, on s’evidencia la pèrdua del
pes econòmic de l’agricultura a favor del sector de serveis. En aquestes 2 ultimes dècades
l’agricultura ha passat del 39% del 2001 al 16,39% del 2020. La industria i la construcció
ocupen el 9,84% i el 4,10% respectivament, i els serveis han augmentat del 45% al 69,97%.
Des del punt de vista territorial, és preocupant el creixent desequilibri sectorial de l’àmbit, el pes
excessiu dels serveis, la feblesa de la indústria i la construcció i l’extinció progressiva de
l’agricultura, que anuncia a mitjà termini, una situació d’insostenibilitat del model.
Població activa i inactiva resident de Gavet de la Conca
Activa

any
Gavet de la
Conca
Tremp

Pallars Jussà

2001
2011
2020
2001
2011
2020
2001
2011
2020

Inactiva

Població de 16
anys i més

ocupada
116

desocupada
7

total
123

%
44%

total
158

%
56%

107
2.106
2.592

125
771

2.231
3.363

51%
55%

2.150
2.780

49%
45%

281
276
241
4.381
6.143

4.860

268

5.128

49%

5.358

51%

10.486

Si analitzem la relació entre la població activa i inactiva resident de Gavet, també es
preocupant ja que la població inactiva arriba al 56% l’any 2001.
1.5.2 Agricultura i ramaderia
Distribució de la superfície agrícola utilitzada a Gavet de la Conca (SAU)
Gavet de la Conca
Any
Terres llaurades
Pastures
permanents
Secà
Regadiu
Total

Tremp

Pallars Jussà

1989

1999

2009

1989

1999

2009

1989

1999

explot.

159

100

95

222

144

131

1310

859

775

ha
explot.
ha
explot.
ha
explot.
ha
explot.

3.401
14
136
157
3.169
77
367
161

3.349 2.984 3.246
6
23
69
191 9.226 5.496
197
133
137
2.827 11.103 8113
134
91
96
713
1106
629
222
149
144

21.229
210
21.243
1.276
40.038
626
2.434
1368

17.744
212
40.504
879
55.421
545
2.828
925

16.919
446
35.219
848
49.971
489
2.168
870

3.073 2.572
6
35
1.087
441
93
99
3.881 2.690
51
54
279
322
100
95

2009
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Terreny forestal

ha
ha

3.537
2.167

4.161 3.012
2.950

3.540 12.210 8.742
6.432 15.289

42.472
51.009

58.248
47.990

52.138

Segons les dades del període 1989-2009, els espais forestals han guanyat terreny a les terres
llaurades. Hi destaca també un important augment dels espais dedicats a pastures permanents.
El conreu majoritari és el l’herbaci de secà, seguit de lluny pels conreus herbaci de regadiu i el
de fruiters.
Nombre de caps per espècies
Bovins
Ovins
Cabrum
Porcins
Aviram
Conilles
Equins
Ruscs
explot. caps explot. caps explot. caps explot. caps explot. caps explot. caps explot. caps explot. caps
1999
1 130
10 5.746
5 163
8 3.801
4
80
3 130
1
1
1
60
2009
0
0
5 3.241
5
79
4 5.909
6
64
4
15
0
0
0
0

En el sector de la ramaderia, el nombre d’explotacions ha disminuït, passant de 19 a16
explotacions en el període 1999-2009, tot i que s’ha incrementat el nombre d’unitats
ramaderes, de 1.471 en 1999 a 1.857 en 2009. El bestiar que domina és el porcí (porcs), seguit
per l’oví (ovelles).
Segons dades de l’ajuntament, actualment hi ha 5 magatzems agrícoles, 8 granges, dels quals,
6 són de porcs i 2 d’ovelles més 3 magatzems sense especificar l’ús.
1.5.3 Indústria
Al marge de les activitats agrícoles i ramaderes, a la comarca hi ha hagut tradicionalment un
seguit de activitats industrials i manufactureres amb les quals es completava l’economia
d’autoproveïment.
Establiments d’empreses industrials de Gavet de la Conca
Any
Energia i aigua
Química i metall
Transform metalls
Productes alimentaris
Tèxtil i confecció
Edició i mobles
Indústria NCAA
Total

1996
1

Gavet Conca
2001
2002
1
1

4

4

4

5

5

5

1996
3
1
11
13
4
15
2
49

Tremp
2001
3
3
8
14
2
10
1
41

2002
3
3
9
14
2
10
1
42

1996
9
5
24
28
10
33
5
124

Pallars Jussà
2001
19
9
21
30
7
26
2
114

2002
18
7
22
30
7
22
2
108

Del quadre anterior es veu que en el període 1996-2002 es manté el nombre d’empreses a
Gavet de la Conca, 4 empreses de productes alimentaris i una d’energia i aigua, l’aprofitament
hidroelèctric per produir energia que es realitza al canal construït per Fecsa, mentre que a
Tremp i a la comarca disminueix el nombre d’empreses. També s’observa que respecte al tipus
d’empreses esta més distribuït en les diferents branques sobresortint les de productes
alimentaris, edició i mobles i transformacions metalls.
1.5.4 Turisme
A Gavet de la Conca, a l’any 2020 només hi ha una oferta de 7 cases de turisme rural amb 57
places, com es mostra al quadre següent:
Allotjaments turístics 2020
Establiments
Càmpings
turisme rural
7
5
0
3
707
5
60

Hotels
Gavet de la Conca
Tremp
Pallars Jussà

total
7
8
772

Hotels
219
707

Places
Càmpings
turisme rural
57
0
42
1794
503

total
57
261
3004

Des de l’ajuntament hi ha interès en implantar un àrea de servei per autocaravanes proper al
nucli de Sant Cristòfol de la Vall per augmentar l’oferta d’allotjament turístics i dinamitzar
aquesta part del territori.
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1.6 EL MUNICIPI I ELS ASSENTAMENTS ACTUALS
1.6.1 Orígens històrics del municipi
El municipi actual de Gavet de la Conca és el resultat de la unió al 1970, dels antics municipis
de Sant Serni, Aransís i Sant Salvador de Toló.
L’antic municipi de Sant Serni constava d’una extensió de 15,64 km2 i el formaven els pobles de
Sant Serni, Fontsagrada i Gavet de la Conca. L’antic municipi d’Aransís constava d’una
extensió de 25,38 km2 i el formaven els pobles d’Aransis, Sant Miquel de la Vall, Sant Cristòfol
de la Vall i Sant Martí de Barcedana. L’antic municipi de Sant Salvador de Toló constava d’una
extensió de 49,81km2 i el formaven els pobles Sant Salvador de Toló, Merea, Mata-Solana.
Perolet i Toló
1.6.2 Els nuclis
El municipi comprèn diversos nuclis de diferent dimensió: Fontsagrada, Gavet de la Conca,
Aransís, Sant Serní, Sant Cristòfol de la Vall, Sant Miquel de la Vall, Sant Martí de Barcedana,
Sant Salvador de Toló, Merea, Mata-Solana Toló i Perolet.

Municipi de Gavet de la Conca
Font: ICGC i elaboració pròpia

Els nuclis de Toló i Perolet tenen unes dimensions molt reduïdes pròpies d’agregats rurals per
la qual cosa no se’ls considera com a nuclis urbans en aquest document.
Els nuclis de Fontsagrada, Gavet de la Conca, Aransís, Sant Serní, Sant Cristòfol de la Vall,
Sant Miquel de la Vall, Sant Martí de Barcedana, Sant Salvador de Toló, Merea i Mata-Solana
es caracteritzen per una morfologia de nucli compacte, amb edificacions alineades a vial
conformant un teixit continuo. La majoria de les construccions són de planta baixa més dos.
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A continuació es descriu les característiques de cada nucli:
01. Fontsagrada
El nucli de Fontsagrada a una alçada de 430 m, se situa al vessant nord occidental del
municipi. Té com a límits naturals, la Vinya al nord, les hortes al sud, les Tonrelles a l’est i les
Peçoles a l’oest. L’accés al poble s’efectua a través de la carretera local LV-9123.

<1900

2017

Data de les edificacions a Fontsasgrada
Font: ICGC, Cadastre i elaboració pròpia

Segons dades de cadastre actualitzats a juliol de 2020, els edificis que conformen el nucli s’han
construït entre 1894 i 1990. El nucli antic, situat a la part oest, s’estructura de forma compacta,
assolint forts desnivells. Les alineacions al carrer són força irregulars, pel que es configuren
uns carrers molt estrets en alguns punts, sense permetre la possibilitat del pas de vehicles en
alguns carrers. El creixement del nucli s’ha donat per la part est, al llarg del carrer principal amb
construccions amb caràcter més agrícola.
A l’entrada del nucli hi ha 2 sitges construïdes en 1990 i que ara formen part del paisatge urbà
de Fontsagrada.
02. Gavet de la Conca
El poble de Gavet de la Conca (421 m) es troba a la riba esquerra del riu de Gavet i a la part
est del canal de Gavet de la central elèctrica de Talarn, que condiciona el seu paisatge.
L’accés al poble es dona a través de la carretera local LV-9123 i el camí de Gavet de la Conca
vinent des de la carretera C-13.

<1900

2017

Data de les edificacions a Gavet de la Conca
Font: ICGC, Cadastre i elaboració pròpia
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Segons dades de cadastre actualitzats a juliol de 2020, els edificis que conformen el nucli s’han
construït entre 1894 i 1994, les construccions més antigues es situen a la part nord juntament
amb l’ajuntament i l’església. Les parcelꞏles són allargades, ocupen tota la parcel.la i presenten
fronts de façanes estretes. El creixement s’ha donat per la banda sud amb una tipologia
edificatoria més oberta, edificacions agrupades al voltant d’un pati.
Així també, a la part sud-est del poble hi ha construccions antigues, granges que s’han
convertit en ús residencial.
03.Sant Serní
El poble de Sant Serni (667 m), es caracteritza pel pas del barranc dels Solans. L’accés al
poble es dona a través de la carretera local LV-9123 i a partir de diferents camins veïnals (camí
de Llimiana i camí de Mallunys).

<1900

2017

Data de les edificacions de Sant Serní
Font: ICGC, Cadastre i elaboració pròpia

Segons dades de cadastre actualitzats a juliol de 2020, els edificis que actualment conformen
el nucli s’han construït entre 1894 i 1994. El nucli central es compacte, la forma de les
parcelꞏles són allargades amb front de façanes estretes es desenvolupen al voltant de
l’església. Les alineacions al carrer són força irregulars, pel que es configuren uns carrers molt
estrets en alguns punts, sense permetre la possibilitat del pas de vehicles en alguns carrers.
El primer creixement s’ha donat a l’altre banda del barranc dels Solans i a la part sud del nucli
on hi ha edificacions mes obertes. Les construccions per lo general són de planta baixa més
dos.
04. Aransís
La vila d’Aransís, a 936 m d’altitud, se situa al peu dels cingles de Capolat, a la riba dreta del
barranc de Xércoles. L’accés al poble es realitza a partir de la carretera d’Aransís que neix a la
carretera L-912 i també a partir de diferents camins veïnals (camí de la Coma i carretera Vella
d’Aransís).
Segons dades de cadastre actualitzats a juliol de 2020, els edificis que actualment conformen
el nucli s’han construït entre 1894 i 2012. El nucli presenta una part central més antiga on la
forma de les parcelꞏles són allargades amb front de façanes estretes. Les alineacions al carrer
són força irregulars, pel que es configuren uns carrers molt estrets en alguns punts, sense
permetre la possibilitat del pas de vehicles en alguns carrers. Les construccions per lo general
són de planta baixa més dos.
A voltant d’aquest nucli, a la part est hi ha edificacions amb una tipologia més oberta, cases
amb era i a la part sud al voltant del cementiri hi ha coberts.
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<1900

2017

Edificacions d’Aransís
Font: ICGC, Cadastre i elaboració pròpia

05. Sant Cristòfol de la Vall
El poble de Sant Cristòfol de la Vall està situat a 740 m d’altitud. Té com a límits naturals, la
zona de Ferginals al nord, el sector de Les Plantes al nord-est, la Llau del Cóm a l’est, la zona
de Rengarot al sud-est, el sector anomenat Trossos del Poble al sud i el Torrent dels Hortals a
l’oest.
L’accés al poble es realitza per la carretera de Sant Miquel de la Vall que neix a la carretera LV9121

<1900

2017

Edificacions de Sant Cristòfol de la Vall
Font: ICGC, Cadastre i elaboració pròpia

Segons dades de cadastre actualitzats a juliol de 2020, els edificis que actualment conformen
el nucli s’han construït entre 1894 i 1989. L’estructura urbana del poble es configura per les
edificacions alineades al carrer de forma compacta ocupant tota la parcel.la o bé al voltant d’un
pati privat amb la tipologia d’era. Té una plaça principal que alberga a l’església de Sant
Cristòfol.
Les construccions per lo general són de planta baixa més dos.
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06. Sant Miquel de la Vall
El poble de Sant Miquel de la Vall, a 845 m d’altitud, s’enfila al serrat d’Aransís dominant la vall
de Barcedana, entre dos petits barrancs: el barranc del Palomer a l’oest i el torrent d’Embult a
l’est. El poble se situa molt a prop de Sant Martí de Barcedana, al nord-est. L’accés es realitza
a partir de la Carretera de Sant Miquel de la Vall, creuant el poble de Sant Martí de Barcedana.

<1900

2017

Edificacions de Sant Miquel de la Vall
Font: ICGC, Cadastre i elaboració pròpia

Segons dades de cadastre actualitzats a juliol de 2020, els edificis que actualment conformen
el nucli s’han construït entre 1894 i 2009. L’estructura dels carrers queda definida per les
façanes de les edificacions que per lo general són de pedra amb coberta inclinada de teula de
dues o tres plantes. A la part nord-est del nucli les alineacions al carrer són força irregulars, pel
que es configuren uns carrers molt estrets en alguns punts, sense permetre la possibilitat del
pas de vehicles en alguns carrers.
07. Sant Martí de Barcedana
El poble de Sant Martí de Barcedana, a 750 m d’altitud, se situa per damunt de la Plana de
Guillem. Té com a límits naturals, la Vinya del Peraire al nord, les Arguiles al sud, les
Bancalades a l’est i el Torrent de la Font del Castell a l’oest. L’accés es realitza a partir de les
Carreteres de Sant Miquel de la Vall i Mata-Solana.

<1900

2017

Edificacions de sant Martí de Barcedana
Font: ICGC, Cadastre i elaboració pròpia
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Segons dades de cadastre actualitzats a juliol de 2020, els edificis que actualment conformen
el nucli s’han construït entre 1894 i 2010. L’estructura dels carrers queden definides per les
edificacions i les tanques de pedra. Les construccions en general són de pedra amb coberta
inclinada de teula de dues o tres plantes.
08. Sant Salvador de Toló
El poble de Sant Salvador de Toló a una alçada de 787 m, és al vessant septentrional de la
serra de la Campaneta, on neix el barranc de Canalís, afluent per l’esquerra del riu de
Conques. L’accés al poble es dona a través de les carreteres locals L-911 i L-912.

<1900

2017

Edificacions de Sant Salvador de Toló
Font: ICGC, Cadastre i elaboració pròpia

Segons dades de cadastre actualitzats a juliol de 2020, els edificis que actualment conformen
el nucli s’han construït entre 1894 i 2017. El nucli es divideix en dos vessants, al nord el nucli
antic, més compacte constituït per edificacions alineades a vial que ocupen tota la parcel.la,
generalment de tres plantes amb coberta inclinada de teula defineixen l’estructura dels carrers
amb petites places; i al sud-oest a l’entrada del poble, al voltant de la carretera d’accés
predominen les cases amb pati.
Entre el nucli antic i les cases al l’entrada del poble hi ha granges al costat d’uns terrenys lliures
d’edificacions.
09. Merea
El poble de Merea és situada a 730 m d’altitud, a la riba dreta del riu de Conques, sota l’obaga
de la serra de Comiols, concretament al sector de l’obac de Sant Salvador. Té com a límits
naturals los Plans al nord, l’obaga de Sant Salvador al sud, los Rourets a l’est i el Serrat Curt a
l’oest. L’accés es dona a través del camí de Mas de Guillem, el qual neix a la carretera de Sant
Salvador de Toló L-911.
Segons dades de cadastre actualitzats a juliol de 2020, els edificis que actualment conformen
el nucli s’han construït entre 1892 i 2000. Aquest petit nucli es composa d’una agrupació de
cases estructurades de forma compacta a través d’un carrer perimetral que l’envolta. Les
construccions en general són de planta baixa més dos.
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El creixement es dona per la part sud.-oest on es ve reconstruint les ruïnes existents i
rehabilitant les eres.

<1900

2017

Edificacions de Merea
Font: ICGC, Cadastre i elaboració pròpia

10. Mata Solana
El poble de Mata-Solana està situat a 980 m d’altitud, a prop de la Vall de Barcedana. Té com a
límits naturals los Noguers de Peralba al nord, Trossos de l’Hostal al sud, les Bancalades a l’est
i les Saleres a l’oest. L’accés al poble es dona a través del camí de Mata-Solana, que neix a la
carretera L-913.

<1900

2017

Edificacions de Mata Solana
Font: ICGC, Cadastre i elaboració pròpia

Segons dades de cadastre actualitzats a juliol de 2020, els edificis que actualment conformen
el nucli s’han construït entre 1894 i 1970. El teixit urbà s’estructura en dos vies perpendiculars
entre sí, una d’elles sent la principal d’arribada. Les construccions en general són de planta
baixa més dos.
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1.7 INFRASTRUCTURES DE LA MOBILITAT I EL TRANSPORT
1.7.1 Xarxa de comunicacions i mobilitat
D’acord amb la ubicació dels nuclis podem distingir 3 zones segons les infraestructures viàries
existents, que en condicionen la seva accessibilitat.
-

En primer lloc, trobem els nuclis de Fontsagrada, Gavet de la Conca i Sant Serni, que estan
ben comunicats amb Tremp (capital comarcal) mitjançant la carretera local LV-9123, que
desemboca a la comarcal C-1412, la qual enllaça amb la C-13 a Tremp.

-

En segon lloc estan els nuclis de Sant Salvador de Toló i Merea més o menys pròxims a la
carretera local L-912, que enllaça amb la comarcal C-1412 a prop de Gavet de la Conca.

-

I per últim, l’accessibilitat als nuclis d’Aransís, Sant Miquel de la Vall, Sant Martí de
Barcedana, Sant Cristòfol de la Vall i Mata Solana és més complicada, ja que estan
comunicats per pistes asfaltades i camins més o menys llargs que enllacen amb les
carreteres locals L-911 i L-912.

Formen part de la xarxa viària del municipi les carreteres següents:
- LV–9123: de 7 km de llargària, té origen a la carretera C-1412b, creua el riu de Gavet i el
barranc de Solans al nucli de Sant Serni. Comunica als nuclis de Fontsagrada, Gavet de la
Conca i Sant Serní.
- L–911: té origen en el Coll de Comiols i finalitza al nucli de Sant Salvador de Toló, donant
origen a la carretera L–912.
- L–912: Connecta les carreteres C–1412b i L–911 i dona origen a la carretera d’Aransís que
connecta amb el nucli d’Aransís.
- L-913: Té origen al nucli de Vilanova de Meià i comunica amb els camins de Mata Solana i
camí del Pla de les Forques.
Així també, formen part de l’estructura viària local les carreteres, els camins i les pistes
forestals següents:
Nom camí
Carretera d’Aransís
Carretera Gavet de la Conca
Carretera Sant Miquel de la Vall
Carretera de Mata Solana
Camí d’Aransís
Camí de la Vall
Camí del Pla de les Forques
Camí del Mas de Guillem
Camí de Toló
Camí de Perolet
Camí de les Colomeres
Camí de les Boïgues
Camí de Peu del Bosc
Camí de la Serra
Camí del Coll de Grau
Camí dels Plans
Camí del Castellnou

Origen

Asfaltat






L-913
L-911

En general, els camins i les pistes forestals estan sense asfaltar, condueixen a les finques
agrícoles o que travessen el bosc. La principal problemàtica d’aquests camins és l’elevat
pendents d’algunes zones, que els erosiona contínuament i els fa intransitables si no se’n
realitza un manteniment.
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1.7.2 El transport públic
Pel que fa a la mobilitat amb transport públic, cap dels nuclis gaudeix d’un servei regular de
transport. Per accedir a línies regulars d’autobusos és necessari desplaçar-se als nuclis veïns
de Figuerola d’Orcau (dins del municipi Isona i Conca Dellà), on té parada la línia regular La
Pobla de Segur–Barcelona, i Tremp, on té parada la línia regular Esterri d’Àneu–Lleida
(ambdues operades per Alsina Graells).
Transport escolar
Dins de la comarca del Pallars Jussà, s’ha habilitat 18 línies de transport escolar amb vehicles
de menys de 9 places, gestionada pel consell comarcal del Pallars Jussà, que desplacen els
estudiants dels pobles de Gavet de la Conca als centres escolars de Tremp i Isona i Conca
Dellà.
1.8 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS TÈCNICS
1.8.1 Abastament d’aigua
Cal indicar la presència de 13 captacions d’aigua, segons dades del “Pla director d’abastament
d’aigua potable de Gavet de la Conca”, redactat el març del 2020. El nom i la ubicació de les
captacions, es mostren al quadre següent:
ST
Nuclis

Nom

Fontsagrada
Gavet de la Conca
Sant Serní
Aransís
Sant Miquel de la Vall
Sant Salvador de Toló
Merea
Mata Solana
SNU
SNU
SNU

Fontsagrada
Canal de Gavet
Font del Boix
Font del Palomar
Font de la Coma
Font de la Veu
Font del Torrent
Font Freda
Merea
Font de Balasc
Font de la Sarga
Font de la Sarga Pou
El Molí

Captació
Ubicació
X: 328856, Y:4666181, Z:440

Observacions

X:327917, Y:4665781, Z:405
X:328567, Y:4683056, Z:690
X:331233, Y:4659739, Z:825
X:330382, Y:4661148, Z:880
X:331637, Y:4659701, Z:855
X:331816, Y:4659699, Z:925
X:336266, Y:4659824, Z:850
X:338925, Y:4656892, Z:750
X:334568, Y:4656388, Z:1085
X:337471, Y:4656551, Z:880
X:337434, Y:4656511, Z:900
X:328184, Y:4665835, Z:400

Així també, al quadre següent s’indica el nom i la ubicació dels 19 dipòsits que hi ha al
municipi:
ST
Nuclis

Fontsagrada
Gavet
de
la
Conca
Sant Serní
Aransís
Sant Cristòfol de
la Vall
Sant Miquel de la
Vall
Sant Martí de
Barcedana
Sant Salvador de
Toló
Merea
Mata solana

Dipòsit
Capacitat
Ubicació
30+100m³ X: 328491, Y:4666082, Z:440

Observacions

Gavet de la Conca
Sant Serní
Aransis

10+48 m³
500 m³
500 m³

X: 328162, Y:4665266, Z:441
X: 328391, Y:4663588, Z:627
X: 330946, Y:4661481, Z:968

Semi soterrat
No soterrat
No soterrat

Sant Cristòfol de la Vall
Sant Miquel de la Vall 1
Sant miquel de la Vall 2
Sant Martí de Barcedana 1
Sant Martí de Barcedana 2

245 m³

X: 329903, Y:4659628, Z:765

200 m³
m³
5 m³
245 m³

X: 331712, Y:4659584, Z:873
X: 331678, Y:4659689, Z:865
X: 331206, Y:4659687, Z:820
X: 321149, Y:4659424, Z:770

No soterrat
No soterrat
Fora de func.
No soterrat
No soterrat

Nom

Fontsagrada

Sant Salvador de Toló 1
440 m³
X: 326807, Y:4660264, Z:828
Merea
50 m³
X: 339645, Y:4657444, Z:745
Mata solana
25 m³
X: 333980, Y:4657258, Z:993
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Castellnou
Castellnou
Perolet
Perolet
SNU
El Molí (1)
SNU
Trencament càrrega 1
SNU
Trencament càrrega 2
SNU
Font de la Sarga 1
SNU
Font de la Sarga 2
(1) Subministra als dipòsits de Fontsagrada i Gavet

10 m³
10 m³
100 m³
10 m³
5 m³
10 m³
120 m³

X: 338069, Y:4659668, Z:815
X: 338095, Y:4658423, Z:852
X: 328180,Y:46665832,Z:411
X: 331896,Y:4660461,Z:1082
X: 332219,Y:46659560,Z:965
X: 337487, Y:4658558, Z:880
X: 337458, Y:4656746, Z:908

No soterrat
No soterrat
Soterrat
No soterrat
No soterrat
Semi soterrat
No soterrat

Fontsagrada:
L’abastament es realitza a través de la Font del Molí i de Fontsagrada. Consta de connexió
amb la xarxa general i d’un dipòsit de 130 m³ situat dins del poble.
Gavet de la Conca
L’abastament es realitza a través de la Font del Molí i Canal de Gavet. Consta de connexió
amb la xarxa general i d’un dipòsit de 58 m³ situat dins del poble. La xarxa dóna servei a tot el
nucli però no arriba a totes les edificacions i granges adjacents dins del perímetre de sòl urbà.
Sant Serní
L’abastament es realitza a través de la Font del Boix i del Palomar. Consta de connexió amb la
xarxa general i d’un dipòsit de 500 m³. La xarxa dóna servei a tot el nucli.
Aransís
L’abastament es realitza a través de la Font de la Coma. Consta de connexió amb la xarxa
general i d’un dipòsit de 500 m³ situat a la part nord del nucli. La xarxa dóna servei a tot el
nucli però no arriba a totes les edificacions i granges adjacents dins del perímetre de sòl urbà.
Sant Cristòfol de la Vall
Consta de connexió amb la xarxa general i d’un dipòsit de 245 m³. La xarxa dóna servei a tot el
nucli.
Sant Miquel de la Vall
L’abastament es realitza a través de la Font del Torrent. Consta de connexió amb la xarxa
general i de dos dipòsits, un de 200 m³ i l’altre esta fora de funcionament. La xarxa dóna servei
a tot el nucli però no arriba a totes les edificacions i granges adjacents dins del perímetre de sòl
urbà.
Sant Martí de Barcedana
L’abastament es realitza a través de la Font de la Coma. Consta de connexió amb la xarxa
general i de dos dipòsits, un de 5 m³ i l’altre de 245 m³. La xarxa dóna servei a tot el nucli.
Sant Salvador de Toló
L’abastament es realitza a través de la Font de Sant Salvador de Toló. Consta de connexió
amb la xarxa general i d’un dipòsit de 440 m³. La xarxa dóna servei a tot el nucli però no arriba
a totes les edificacions i granges adjacents dins del perímetre de sòl urbà.
Merea
L’abastament es realitza a través de la Font de Merea. Consta de connexió amb la xarxa
general i d’un dipòsit de 50 m³. La xarxa dóna servei a tot el nucli.
Mata Solana
L’abastament es realitza a través de la Font de Balasc. Consta de connexió amb la xarxa
general i d’un dipòsit de 10 m³. La xarxa dóna servei a tot el nucli.
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1.8.2 Sanejament urbà
Nuclis
Fontsagrada
Gavet de la Conca
Sant Serní
Aransís

Fossa sèptica

Barranc

Altres




Sant Cristòfol de la Vall
Sant Miquel de la Vall
Sant Martí de Barcedana
Sant Salvador de Toló
Merea
Mata Solana















El sistema de sanejament és deficitari, la xarxa de sanejament és unitari en tots els nuclis i
només alguns nuclis com Fontsangrada, Gavet de la Conca i Merea tenen fosses sèptiques.
La resta de nuclis aboquen directament a llera.
Cal indicar que la construcció de depuradores en la resta de nuclis és difícil d’aconseguir, ja
que té un cost econòmic important, sobretot pel poc nombre d’habitants a servir en alguns dels
nuclis.
1.8.3 Subministrament elèctric
L’abastament elèctric el realitza ENDESA – FECSA. L’Abast i el servei d’abastament actual es
considera satisfactori, amb excepció del nucli de Mata Solana que no té subministrament
elèctric.
1.9 INFRASTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS I ECOAMBIENTALS
1.9.1 Telecomunicacions
Xarxa de telèfons
La companyia Telefonia de España, S.A. ‘Telefònica’ és l’encarregada del subministrament del
servei de telèfon a la zona que centra aquest estudi.
Accés a internet
L’ajuntament de Gavet de la Conca va signar un contracte amb l’operador WICAT per
desplegar Internet de banda ampla a tots els nuclis i des de 2020 esta operatiu. La localització
de les antenes es troben a Sant Salvador i Llimiana amb el que es cobreix la quasi totalitat del
municipi. Cal esmentar, que l’ajuntament de Gavet de la Conca és un dels beneficiaris del
“Programa europeu WIFI4EU”, i en aquest marc ofereix wifi gratuït. L’empresa WICAT ha
instalꞏlat vuits punts wifi gratuït repartits als nuclis de Fontsagrada, Gavet de la Conca, Sant
Serni, Aransís, Sant Cristòfol de la Vall, Sant Miquel de la Vall, Sant Martí de Barcedana, Sant
Salvador de Toló.
1.9.2 Gestió de residus
El Consell Comarcal del Pallars Jussà és l’administració actuant encarregada de la gestió del
servei de recollida de residus. Aquesta recollida és selectiva i es dona en tots els nuclis del
municipi inclosa els nuclis de Merea i Mata Solana.
Residus municipals
Recollida no selectiva

2019
76,88

2018
84,99

2017
91,02

2016
88,04

2015
91,41

2014
86,46

2013
85,8

2012
86,84

2011
93,69

Recollida selectiva

56,94

54,08

56,83

39,93

55,38

44,88

42,57

69,49

60,2

133,82

139,07

147,85

127,97

146,79

131,34

128,37

156,33

153,89

1,4

1,39

1,45

1,18

1,4

1,19

1,17

1,4

1,4

Total
Total kg/hab./dia
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Del quadre anterior es pot veure, que en aquesta ultima dècada es manté la generació de
residus en 1,4 Kg/hab/dia i el residus de recollida selectiva representa el 2019 el 42,54 %
mentre que el 2011 representava el 38,98 %.
1.10 SISTEMA D’ESPAIS LLIURES
El sistema d’espais lliures existents està format per les places i jardins urbans, de petita
dimensió i inserits al teixit urbà. Al quadre següent es mostra la quantitat d’espais segons tipus
d’espais lliures a cada nucli:
Pobles

Tipus d'espais lliures
Places
Jardins urbans
3
1
4
1
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
4
1
1
1

Fontsagrada
Gavet de la Conca
Sant Serní
Arànsís
Sant Cristòfol de la Vall
Sant Miquel de la Vall
Sant Martí de Barcedana
Sant Salvador de Toló
Merea
Mata Solana

Cal esmentar, que en la majoria dels nuclis, les places són ocupades pels cotxes desfigurant
així la seva funció. Per altre banda, es veu una mancança de zona verda a tot el municipi.
1.11 SISTEMA D’EQUIPAMENTS
El municipi no gaudeix de grans equipaments públics, a part de l’església que hi ha a cada nucli
estan l’edifici de l’ajuntament en Gavet de la Conca i la piscina en Sant Martí de Barcedana,
com es pot veure al quadre següent:
Pobles

Tipus d'equipaments
E1

E2

E3

Fontsagrada
Gavet de la Conca
Sant Serní
Aransís





Sant Cristofol de la Vall
Sant Miquel de la Vall
Sant Martí de Barcedana
Sant Salvador de Toló
Merea
Mata Solana



E4












E5

E6

E7







E1 Docent, E2 Sanitari, E3 Administratiu, E4 Cultural-social-religiós,
E5 Esportiu, E6 Funerari, E7 Reserva sense ús assignat, E8 Transport

En el quadre anterior només es consideren els cementiris que es troben dins del sòl urbà. Els
cementiris de Fontsagrada, Gavet de la Conca, Sant Serní, Sant Cristofol de la Vall i Sant
Salvador de Toló es troben dins del sòl no urbanitzable. (Veure plànol O2)
Cal esmentar, que si bé al planejament vigent hi ha 2 construccions amb la qualificació de
“E1:equipament docent”, aquests edificis no funcionen com escola. Actualment, les escoles
estan situades a Tremp.
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1.12 PLANEJAMENT VIGENT
1.12.2 Planejament territorial amb incidència en l’àmbit del Pla d’ordenació urbanística
municipal.
El 25 de juliol de 2006, el Govern va aprovar el Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran (PTP_APA),
com a pla territorial parcial per a aquest àmbit, d’acord amb les determinacions del Pla territorial
general de Catalunya, aprovat pel la Llei 1/1995, de 16 de març. Aquest pla proposa per als
nuclis:
-

Gavet de la Conca i Sant Salvador de Toló, una estratègia urbana de creixement de
reequilibri, consistent en un creixement adequat a les dinàmiques demogràfiques del
municipi, però sense dimensionar l’extensió per acollir creixements exògens més enllà dels
necessaris per reequilibrar l’estructura d’edats.

-

Fontsagrada, Aransís, Sant Serni, Sant Cristòfol de la Vall, Sant Miquel de la Vall, Sant
Martí de Barcerdana, una estratègia de reforma consistent en la millora urbana i compleció
d’aquest nuclis.

-

Merea, Mata-Solana, Toló i Perolet, no se’ls assigna cap estratègia específica.

Per altre banda, els plànols d’ordenació del PTP_APA delimiten les diferents àrees del sistema
d’espais oberts, que comprèn la totalitat del sòl no urbanitzable del municipi amb l’objectiu de
preservar aquelles àrees dels processos d’urbanització o de qualsevol altre que pogués afectar
negativament als seus aspectes paisatgístics, ambientals, patrimonial i econòmics. En aquest
sentit, el sòl no urbanitzable del municipi de Gavet de la Conca està composat per àrees de
protecció especial (amb espais PEIN, sòls de valor natural i connexió format pel riu Gavet i sòls
d’alt valor agrícola) i de protecció territorial i de protecció preventiva.
1.12.3 Planejament urbanístic vigent
El municipi de Gavet de la Conca disposa de les Normes de planejament urbanístic per als
municipis de l’Alt Pirineu, aprovades definitivament en data 18.02.2015 i publicades al DOGC el
21.04.2015.
El NPU dels municipis de l’Alt Pirineu classifica amb sòl urbà els nuclis de Fontsagrada, Gavet
de la Conca; Sant Serní, Aransís, Sant Cristòfol de la Vall, Sant Miquel de la Vall, Sant Martí de
Barcedana i Sant Salvador de Toló. En aquest últim nucli es proposa un PAU 1.
Dins del sòl no urbanitzable, el NPU estableix les zones següents:
-

sòl rústic (20),
sòls paisatgístic i ecològic de valor (24),
espais naturals protegits (25a) i
sòls de valor natural i de connexió (25b).
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MEMÒRIA D’ORDENACIÓ
2. DIAGNOSI, OBJECTIUS I CRITERIS D’INTERVENCIÓ
2.1 DIAGNOSI URBANÍSTICA
De l’estudi realitzat en la memòria se’n destaquen els següents punts.
2.1.1 Debilitats
El municipi de Gavet de la Conca presenta un model territorial conformat por varis nuclis de
diferent tamany escampats pel territori, de caràcter rural amb una població decreixent i un
envelliment progressiu de la població.
A nivell global el municipi presenta una xarxa general de comunicació bona amb altres territoris
(per la existència de la carretera C-1412b), però a nivell intern si bé es pot arribar a tots els
nuclis no hi ha una xarxa viària integrada entre els nuclis, principalment per la topografia del
municipi i per l’estat de conservació de la xarxa viària.
Altres punts crítics que s’han detectat son:
- Presència de construccions ramaderes al voltant dels nuclis que per la seva volumetria,
tipologia i material de construcció trenquen el paisatge urbà del nucli.
- Mancança de la xarxa de sanejament i falta de fosses sèptiques en alguns nuclis.
- Falta de zones d’aparcaments en tots els nuclis.
- Mancança de zones verdes a tots els nuclis.
- Impacte visual negatiu per la presencia de creuaments de cablejat elèctric aeri als carrers o
sense ordre a les façanes de les edificacions.
- Estat de conservació dolent de les carreteres locals que conformen la estructura del territori
del municipi.
- Transport públic inexistent, que no facilita la mobilitat entre els diferents nuclis, ni permet el
desenvolupament del turisme.
- Pèrdua de pes econòmic de l’agricultura a favor del sector de serveis.
Els punts crítics que s’han detectat en cada nucli són:
Fontsagrada
 Mancança d’una porta d’accés al nucli i al municipi en general, des de la carretera C-1412b.
Gavet de la Conca
 Compte amb un accés rodat al nucli, des de la carretera LV-9123, poc adequat amb una
corba tancada i manca de senyalització.
 Presenta carrers estrets amb secció variable que impossibilita, en alguns punts, la correcta
continuïtat de la xarxa viària interna.
Sant Serní
 Degradació de la llera del barranc de Solans.
 Falta fosa sèptica
 Dèficit de zones verdes a l’interior del nucli urbà.
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE GAVET DE LA CONCA
MEMÒRIA - EN TRÀMIT D’AVANÇ DE PLANEJAMENT
26

 Carrers estrets amb secció variable que impossibilita, en alguns punts, la correcta
continuïtat de la xarxa viària interna.
Aransís
 L’amplada dels carrers amb seccions entre 2 i 3 metres i no permet el pas de vehicles a la
part nord del nucli.
 Presencia d’edificacions d’ús agrícola i ramader a la part sud del nucli que per la seva
dimensió i tipologia trenca el paisatge urbà i pot provocar molèsties a les construccions
veïnes i incompliment de la normativa sectorial.
Sant Cristòfol de la Vall


Presencia d’edificacions en estat d’abandonament a la part sud oest del nucli.

Sant Miquel de la Vall



Els carrers que conformen la xarxa urbana donada la topografia del nucli tenen diferents
seccions i pendents superiors al 20% en el seu recorregut sense permetre la possibilitat del
pas de vehicles.
Dèficit de zones verdes a l’interior del nucli urbà.

Sant Martí de Barcedana


Trama urbana poc permeable per la topografia una mica accidentada.

Sant Salvador de Toló




Els carrers que formen la xarxa urbana tenen diferents seccions en el seu recorregut sense
permetre la possibilitat del pas de vehicles.
Presencia d’edificacions d’ús agrícola al voltant del nucli que per la seva dimensió trenca el
paisatge.
Dificultat de desenvolupar el polígon PAU-1

Merea



Falta la xarxa de sanejament
Presencia de noves construccions o ampliacions sense control urbanístic

Matasolana



Falta la xarxa de sanejament
Estat d’abandonament del cementiri

2.1.2 Oportunitats de desenvolupament
Per aconseguir la dinamització del municipi i la repoblació en els nuclis s’aprofita aquest POUM
per destacar les oportunitats de desenvolupament que presenta el municipi:
- Protegir i potenciar el patrimoni arquitectònic, el Castell de Sant Gervàs, el Castell de
l’Hostal Roig i el Castell de Toló.
- Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic de tots els nuclis, preservant els espais oberts
que envolten els nuclis, per tal de garantir la seva imatge paisatgística.
- Afavorir la implantació de negocis relacionats amb el turisme i l’economia tradicional que
eviti els desplaçaments a llocs de treball allunyans del lloc de residència.
- Desenvolupar un model econòmic sostenible, basat en una agricultura i ramaderia
respectuosa amb el medi i complementada amb activitats turístiques de baix impacte
ambiental.
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Les oportunitats de desenvolupament que se destaquen per a cada nucli són:
Fontsagrada
 Aprofitar la proximitat del nucli a la carretera C-1412b
 Potenciar el patrimoni arquitectònic de l’església de Fontsagrada.
 Aprofitar la localització de les 2 sitges existents com porta no només al nucli sinó al municipi.
Gavet de la Conca
 Aprofitar que és el cap de municipi i constitueix el centre administratiu del municipi.
 Conservar el nucli antic pel seu valor històric, arquitectònic i urbanístic.
 Potenciar el patrimoni arquitectònic, l’església de Sant Pere de Gavet de la Conca.
Sant Serni





Conservar el nucli antic pel seu valor històric, arquitectònic i urbanístic.
Potenciar el patrimoni arquitectònic, l’església parroquial de Sant Serní.
Potenciar el patrimoni urbanístic, la font de Sant Serní.
Aprofitar la presencia del barranc de Solans.

Sant Cristòfol de la Vall
 Aprofitar l’enclavament geogràfic del nucli i la seva proximitat a la serra del Montsec.
 Promoure la inversió privada a l’entrada del nucli des de la carretera C-13 i el pantà de
Terradets
 Potenciar el patrimoni arquitectònic, l’església parroquial de Sant Cristòfol.
Aransís
 Potenciar el patrimoni arquitectònic: l’església de Sant Pere d’Aransís.
 Aprofitar la existència de la piscina com equipament esportiu privat.
Sant Miquel de la Vall
 Potenciar el patrimoni arquitectònic de l’església de Sant Miquel .
 Aprofitar la proximitat i porta d’accés del conjunt arquitectònic castell de Sant Gervàs.
Sant Martí de Barcedana
 Aprofitar la localització privilegiada del nucli, ja que des de la part sud del nucli hi ha vistes
panoràmiques del paisatge.
 Aprofitar la existència de la piscina com equipament esportiu privat.
Sant Salvador de Toló
 Conservar el nucli antic pel seu valor històric, arquitectònic i urbanístic.
 Potenciar el patrimoni arquitectònic de l’església parroquial de Sant Salvador de Toló.
Merea
 Potenciar el patrimoni arquitectònic de la capella de Sant Jaume.
 Aprofitar la proximitat a les basses de Merea.
Mata Solana
 Aprofitar la localització privilegiada del nucli en el territori i la seva proximitat a la Serra del
Montsec.
 Rehabilitació d’habitatges en els últims anys
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2.2 OBJECTIUS I CRITERIS D’INTERVENCIÓ
Els objectius del POUM son:
‐

Redefinir l’estructura orgànica del territori, on el patrimoni urbanístic, arquitectònic i
arqueològic siguin valors locals com a actiu econòmic i dinamitzadors del desenvolupament
urbanístic.

‐

Protegir, regular i valoritzar el sòl no urbanitzable (paisatge, elements de valor ambiental i
productiu), mitjançant una regulació de les construccions agrícoles i ramaderes posant
èmfasi en els espais oberts als voltant dels nuclis.

‐

Posar en valor la identitat i les particularitats de cada nucli, planificant les estratègies
necessàries per millorar la seva imatge i la qualitat de vida del seus habitants.

Els criteris d’intervenció que han de servir de base per concretar les actuacions posteriors són
els següents:
2.2.1 Dins del sòl urbà
La proposta d’ordenació que planteja el POUM pels nuclis de Gavet de la Conca manté
substancialment la proposta de les normes de planejament, on la delimitació del sòl urbà es
basa en el reconeixement de l’estructura del nucli i de les edificacions existents.
Amb aquest POUM es realitzen petits canvis a l’ordenació que son fruit de les demandes de
l’ajuntament, del resultat de la diagnosi i dels objectius que es formulen en el POUM.
Els criteris d’intervenció són els següents:
- Qualificar els nuclis de Merea i Mata Solana com sòl urbà, reconeixent l’estructura del nucli i
de les edificacions existents.
- Corregir les errades materials i les alineacions de les qualificacions de zones i sistemes a la
topografia existent en tots els nuclis amb sòl urbà.
- Completar les xarxes bàsiques de serveis tècnics: abastament d’aigua, clavegueram,
sistemes de depuració, enllumenat i telecomunicacions millorant el seu impacte sobre
l’espai urbà.
- Revisar les normes urbanístiques, que hauran d’integrar i actualitzar, si s’escau, aspectes
ambientals i paisatgístic.
- Estudiar la viabilitat de nous àmbits d’actuació per cobrir la manca de zones d’aparcament
dins dels nuclis.
- Revisar el sòl qualificat com no edificable dins de les parcelꞏles amb la clau “NE”, sobretot a
la tipologia de les eres.
I així també, s’estableixen uns criteris específics per nucli:
Fontasagrada
 Aprofitar les sitges existents i incloure dins del sòl urbà com equipament cultural. Així també,
incloure dins del sòl urbà l’accés des de la carretera i la bàscula.
Gavet de la Conca
 Millorar l’accés al nucli des de la carretera LV-9123
Sant Serní
 Aprofitar el molí vell per dinamitzar la part nord del nucli
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Aransís
 Estudiar la possibilitat d’incloure les piscines d’ús públic com equipament dins del sòl urbà
mitjançant un pla especial.
Sant Salvador de Toló
 Redefinir el PAU 1 per tal que seu desenvolupament sigui viable.
 Ordenar la part oest del nucli antic, la zona ocupada per granges i millorar la connectivitat
entre el nucli antic i aquesta part del nucli.
2.2.2 Dins del sòl no urbanitzable
La proposta de qualificació del sòl que planteja el POUM manté substancialment la proposta
del planejament vigent, on majoritàriament el sòl no urbanitzable esta regulada pel pla territorial
de l’Alt Pirineu i Aran.
Amb aquest POUM es proposa:
‐

Respectar les diferents categories de sòl que estableix el Pla Territorial Parcial de l’alt
Pirineu i Aran.

‐

Definir els “areals” de cada nucli i acotar la zona 24 del planejament vigent amb el objecte
de protegir els espais oberts que envolten als nuclis (areal) per preservar la imatge del nucli
i es considera una protecció local.

‐

Definir 3 plans especials urbanístics (PEUs) per posar en valor el conjunt arquitectònic
format pel castell de Sant Gervàs i l’església de Sant Gervàs, les basses de Merea i el
conjunt del Bon Repòs.

‐

Definir 1 pla especial urbanístic per crear una zona d’aparcament d’autocaravana proper al
nucli de Sant Cristòfol de la Vall.

‐

Qualificar una zona verda proper al nucli de Fontsagrada, amb l’objecte de dinamitzar
aquesta part del territori i complir amb el percentatge d’espais lliures que exigeix el TRLU.

- Regular els béns arquitectònics, històrics i artístic mitjançant l’elaboració del catàleg del
patrimoni de Gavet de la Conca.
- Regular les construccions agrícoles i ramaderes existents, futures ampliacions i noves
construccions atenent a criteris de protecció i conservació del patrimoni natural,
arquitectònic i arqueològic .
- Posar dins del programa d’actuacions del POUM, la millora de la xarxa viària local,
concretament el camí del Pla de les Forques que uneix les carreteres L-913 i L-911, l’eix
que comunica els nuclis de Sant Miquel de la Vall i Sant Serni i el camí del Mas de Guillem.
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3. ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORI
Segon el text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
modificada per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, l’estructura general del territori està integrada
pels terrenys que el planejament reserva per a les comunicacions, els equipaments, els espais
lliures i les xarxes d’instalꞏlacions i serveis tècnics. (veure plànol O.1)

Municipi de Gavet de la Conca
Font: ICGC i elaboració pròpia

3.1 SISTEMA VIARI
Aquest POUM jerarquitza la xarxa de comunicacions del municipi segons es tracti de xarxa
bàsica territorial secundaria, xarxa viària local i xarxa viària complementària i proteccions.
Xarxa bàsica territorial secundaria
Les vies de comunicació més importants són les carreteres L-911, L-912 que creuen el municipi
de nord a sud-est i comunica al nucli de Sant Salvador de Toló i la carretera LV-9123a que
comunica els nuclis de Fontsagrada i Gavet de la Conca.
Xarxa viària local i complementària
Es dona una especial importància a la xarxa viària local per millorar les connexions entre els
nuclis i facilitant d’aquesta manera la mobilitat. Es proposa:
‐

Manteniment de la carretera LV -9123.
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‐
‐
‐
‐

Manteniment de la carretera de Gavet de la Conca – Els Massos de Llimiana – Sant Miquel
de la Vall – Mata Solana.
Condicionament del camí del Mas de Guillem per millorar l’accés al nucli de Merea i al
barranc de Solans.
Condicionament del camí de Sant Gervàs i el tram de camí que uneix el Castell de Sant
Gervàs amb el nucli d’Aransís.
Condicionament del camí de la Serra, camí de Perolet i camí de Castellnou.

Xarxa d’itineraris de vianants
‐
‐

A nivell municipi s’està mirant de traçar recorreguts a escala municipal amb total continuïtat,
de passeig, de buscar fites: un banc per seure, un camí de passejada fora dels nuclis
connectant amb la zona verda que afavoreixin una mobilitat alternativa.
A nivell poble, la proposta es concreta en les xarxes viàries de cada nucli, definint-los com a
zona de vianants amb excepció de les travessies urbanes als nuclis de Gavet de la Conca,
Sant Marti de Barcedana i Merea.

Protecció del sistema
Les proteccions respecte el sistema viari general, seran les establertes per la legislació
sectorial corresponent.
Aparcaments per a vehicles
L’objectiu prioritari és aconseguir zones d’aparcament en punts estratègics com els accessos a
cada nucli, al patrimoni arquitectònic com el conjunt de Sant Gervàs i al patrimoni natural les
basses de Merea.
Aparcament per autocaravana
Es proposa un pla especial per ordenar i regular la zona d’aparcament d’autocaravana propera
al nucli de Sant Cristòfol de la Vall.
3.2 SISTEMA D’ESPAIS LLIURES
3.2.1 El sistema hidrogràfic
Formen part del sistema hidrogràfic el riu Gavet com afluent principal de la Noguera Pallaresa ,
el canal de Gavet, els barrancs i les fonts.
Dels 10 nuclis que conformen el municipi només el nucli de Sant Serní li creua un barranc i
segons “l’estudi hidràulic del barranc de Solans a Sant Serní”, l’ordenació del nucli no es veu
afectada per la la zona inundable del barranc de Solans, ja que queda delimitada a la zona de
l’endegament i en terreny no edificable.
Les actuacions proposades pel POUM són:




Mesures adoptades per a evitar o disminuir els efectes de les avingudes.
Neteja de marges i lleres dels barrancs.
Es protegirà l’entorn de les fonts amb un perímetre de 50 metres, on no es permetrà cap
tipus d’edificació de nova construcció i moviments de terres.

3.3.2 El sistema de zones verdes
Formen part del sistema de zona verda les places i els jardins urbans, distribuïts per tots els
nuclis que conformen el municipi.
Els criteris essencials d’intervenció en el municipi se centren en el següents punts:
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 Tractar i consolidar els espais lliures existents a cada nucli.
 Proposar un parc urbà situat estratègicament a l’entrada del municipi, proper al nucli de
Fontsagrada. S’habilitarà el parc per crear una zona de pícnic, de jocs infantils i altre per
plantar plantes aromàtiques.
3.3.3 Justificació de les reserves per espais lliures
La Llei 1/2010 d'Urbanisme que determina a l'article 58.1.f, que els plans d'ordenació defineixen
el sistema general d’espais lliures públics, que ha de respondre, com a mínim, a la proporció de
20 m² per cada 100 m² de sostre admès pel planejament urbanístic per a ús residencial.
El sostre residencial a cada nucli es mostra a la taula següent:
Emplaçament

Sòl
urbà

Fontsagrada
Gavet de la Conca
Sant Serní
Aransís
Sant Cristofol de la Vall
Sant Miquel de la Vlla
Sant Martí de Barcedana
Sant Salvador de Toló
Merea
Mata Solana

SNU
Total municipi

Regim de
sòl
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC

Zona verda
existent i proposat
918
209
0
286
165
146
361
288
0
0
26.299
28.672

Sostre
Zones
15.957
10.932
16.391
16.785
7.971
9.279
9.626
30.381
4.687
3.394

Sostre
Residencial
15.599
10.769
16.174
16.043
7.810
8.710
7.835
29.871
4.636
3.289

zona verda segons llei
20% sup. Construïda
3.120
2.154
3.235
3.209
1.562
1.742
1.567
5.974
927
658

125.401

120.736

24.147

El sostre residencial admès pel POUM en sòl urbà en els 10 nuclis i no inclòs a cap àmbit
d’actuació és de 120.736 m².
L’aplicació del requeriment és: 120.736 m² sostre*20/100 = 24.147 m²
El Pla d’ordenació qualifica com a espais lliures públics en sòl urbà directe 2.373 m² i 26.299 m²
dins del sòl no urbanitzable, tal com es mostra a la figura següent:
Polígon: 1
Parcelꞏles. 13, 14, 33, 34 i
127

Proposta de zona verda
Font: ICGC, Cadastre i elaboració pròpia
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La zona verda que es proposa es situa a la part nord del nucli de Fontsagrada i s’accedeix per
la carretera LV-9123. Ocupa les parcelꞏles 13, 14, 33, 34 i 127 del polígon 1 que són de
titularitat municipal.
El POUM en total qualifica com zona verda 28.672 m², superant així les exigències legals.
3.3 SISTEMA D'EQUIPAMENTS
3.3.1 Tipus d’equipaments
El sistema d’equipaments comunitaris comprèn:
Tipus d'equipament
E1 Ensenyament /docent
E2 Sanitari
E3 Administratiu
E4 Cultural
E5 esportiu
E6 cementiri
E7 Reserva sense ús assignat
E8 Transport
Població

Sòl urbà consolidat
segons POUM
Sostre
Sòl
242
73,9
108

Previsió SUC
Sostre

Sòl

1.750

261

E1 Equipament docent: No hi ha cap escola en funcionament, això no obstant hi ha 2
construccions amb la qualificació d’aquests tipus d’equipament. Les escoles es situen als nuclis
de Sant Serní i Aransís ocupant una superfície de sòl total de 242 m².
E2 Sanitari assistencial: Hi ha un consultor local al nucli de Sant Salvador de Toló i té un sostre
de 73,9 m².
E3 Administratiu: El municipi disposa de l’edifici de l’ajuntament situat al nucli de Gavet de la
Conca. Té un sostre de 108 m².
E4 Soci cultural i religiós: En tots els nuclis hi ha una església.
E5 Equipament esportiu i recreatiu: Hi ha una piscina que ocupa una superfície de sòl de 1.750
m² situat a la part sud del nucli de Marti de Barcedana
E6 Funerari – Cementiri: Tots els nuclis tenen un cementiri
E7 Reserva sense ús assignat: Es proposa les sitges com equipament situat al nucli de
Fontsagrada.
E8 Transport: Es proposa la bascula com equipament de transport i es situa al nucli de
Fontsagrada.
3.3.2 Justificació dels equipaments sanitaris i educatius
Pel que fa a l’equipament sanitari, l’organització territorial sanitària de l’Alt Pirineu s’estructura
en 7 àrees bàsiques de salut, Cerdanya, Alt Urgell Sud, Pallars Sobirà, La Pobla de Segur, Alta
Ribagorça, La Seu d’Urgell i Tremp. Cada àrea bàsica de salut compta amb un Centre
d’Atenció Primària i una xarxa de consultors locals. Així també, dins de la regió sanitària de l’Alt
Pirineu hi ha 4 hospitals i una d’elles es situa al nucli de Tremp que es troba a menys de 10 km
de Gavet de la Conca. Aquest hospital és de nivell bàsic i té com a hospital de referencia
principal l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
Pel que fa a l’equipament educatiu, el mapa escolar de l’Alt Pirineu té un centre d’Ensenyament
Secundaria Obligatòria més un centre de batxillerat a la capital de cada comarca. Tremp com a
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capital de la comarca del Pallars Jussà compta amb aquests equipaments educatius i es troba
a menys de 10 km de Gavet de la Conca.
Per tant el municipi de Gavet de la Conca disposa d’un nivell d’equipament sanitari i educatiu
que en termes generals, podríem considerar com adequat. Això no obstant, s’impulsarà des de
l’ajuntament posar en funcionament les 2 escoles existents.

3.4 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS TÈCNICS
3.4.1 Abastament d’aigua
‐

La xarxa d’abastament d’aigua potable està diferenciada en els nuclis i donada la dispersió
geogràfica, les xarxes són independents i disposen de captacions diferenciades
A tots els nuclis l’abastament es realitza a través de les fonts (veure apartat 1.8.1
Abastament d’aigua) i en el sòl urbà consolidat els vials disposen de la xarxa de canonades
de distribució de l’aigua potable pràcticament sense excepcions.

‐

Es proposa protegir l’entorn de les fonts amb un perímetre de 50 metres, on no es permetrà
cap tipus d’edificació de nova construcció i moviments de terres.

‐

Es proposa el manteniment dels dipòsits per prevenir la contaminació de l’aigua.

A les fases següents del POUM .
‐

Es calcularà el consum de la demanda d’aigua de cada nucli amb els futurs creixements.

‐

S’afegirà el plànols de xarxa d’abastament d’aigua amb els dipòsits i captacions.

3.4.2 Sanejament
La xarxa de sanejament a tots els nuclis és unitària i no arriba a totes les edificacions
adjacents. Es proposa que la xarxa de sanejament sigui separatiu i es completarà a mesura
que s’executin al nous creixements.
A les fases següents del POUM es definirà la ubicació de les fosses sèptiques que falten a
cada nucli.
3.4.3 Subministrament elèctric i d’enllumenat públic
- Ordenar l’estesa del cablejat aeri de les façanes dels edificis per millorar la imatge urbana
dels nuclis.

- Cal garantir el subministrament d’enllumenat públic als carrers, en tots els nuclis del
municipi.
- Implantar la xarxa elèctrica al nucli de Mata Solana.

3.5 INFRASTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS I ECOMABIENTALS
3.5.1 Telecomunicacions
Xarxa de Telèfon
Segons la Llei 9/2014, de 9 de maig, ‘General de Telecomunicacions, aquest és un servei
universal. Per tant, allí on actualment aquest servei no queda cobert, els ciutadans hauran de
poder tenir una connexió a la xarxa telefònica pública des d’una ubicació fixa per poder fer i
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rebre trucades telefòniques. Pel motiu exposat, el POUM estableix que es desplegarà la xarxa
de telèfons necessària per a prestar aquest servei als indrets on actualment no queda cobert.
Telefonia Mòbil
L’Ajuntament, dins del marc del POUM, fomentarà i facilitarà la correcta dotació de les
infraestructures necessàries que han de permetre prestar aquest servei a aquells punts del
territori, la Serra del Cucuc, on no hi ha cobertura de cap operador i que per tant, no queda
garantit la prestació del servei públic d’emergència 112.
Accés a internet
Es considera que el operador WICAT dóna una bona cobertura que permet l’accés a Internet
als diferents nuclis del municipi de Gavet de la Conca.
3.5.2 Gestió dels residus
Atenent als dèficits detectats per a cada nucli en allò que respecta al servei de recollida de
residus, es donaren solucions per la cobertura adient d’aquest servei.
3.6 PATRIMONI URBANÍSTIC, ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
3.6.1 Patrimoni urbanístic
 Protecció especial del patrimoni urbanístic dels nuclis d’Aransís, Sant Miquel de la Vall, Sant
Salvador de Toló, Merea i Mata Solana inclosos dins dels bens del patrimoni cultural català,
mitjançant l’adopció d’una normativa orientada cap a la protecció del nucli.
3.6.2 Patrimoni arquitectònic
 Protecció del patrimoni arquitectònic que s’especificarà al catàleg com béns d’interès
nacional i local, es protegeixen amb un radi d’acció de 50 m. El patrimoni arquitectònic al
municipi es mostra al quadre següent:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
21

PROTECCIÓ ARQUITECTÒNICA
Despoblat de Terrassa
Can Macià
Castell de Sant Gervàs
Saint Fruitós d’Aransís
Bassa d'Aransís
Capella de Sant Gervàs
La Ferreira
Castell de Toló
Castell del Hostal Roig
Nucli de Mata-Solana
Nucli de Merea
Capella de Sant Roc
Hostal Roig
Capella de Sant Jaume
Carerr Major
Església parroquial de Sant Serní
Plaça del poble
Església parroquial de Cristòfol de la Vall
Plaça del poble
Església parroquial de Sant Pere de Gavet
Nucli d'Aransis
Extrem sud del nucli d'Aransis

SU

BCIN

BCIN
BCIN
BCIL
BCIL
Mata Solana

BCIL
BCIL
BCIL
BCIL
BCIL

Merea
Sant Serní
Sant Serní
SantCristòfol de la Vall
SantCristòfol de la Vall
Gavet de la Conca
Gavet de la Conca
Aransís
Aransís

SNU
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22
23
24
25
26
27
28
29

Església parroquial de Sant Pere d’Aransís
Nucli de Sant Miquel de la Vall
Església parroquial de Sant Miquel de la Vall
Nucli de Sant Salvador de Toló
Plaça Major
Església parroquial de Sant Salvador de Toló
Font de la plaça
Font del vall

BCIL
BCIL
BCIL

Aransís
Sant Miquel de la Vall
Sant Miquel de la Vall
Sant Salvador de Toló
Sant Salvador de Toló
Sant Salvador de Toló
Sant Salvador de Toló
Sant Salvador de Toló










3.6.3 Patrimoni arqueològic
 Protecció del patrimoni arqueològic que s’especificarà al catàleg com béns integrants del
patrimoni cultural català, es protegeixen amb un radi d’acció de 50 m. El patrimoni
arqueològic al municipi es mostra al quadre següent:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

-

PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA
Barranc de Laueti Barranc de Guixers
Can Macià
Castelló Jussà de Sant Miquel de la Vall
Cova dels Mosquits
Ermita M.D. del Ponts d’Oris
Obrador de Sílex d’Hostal Roig
Sant Miquel de la Vall
Conjunt monumental de Sant Gervàs
Castellet
El Castell de Sant Gervàs
Castellò Sobirà de Sant Miquel de la Vall
Serrat del Calvari
Tomba medieval de l’església d’Aransís
Vil.la d’Aunoves
Vil.la del barranc de les Guixes

SU

SNU

Protecció dels elements singulars propis del medi rural tals com són les fonts.

Cal esmentar, que des de l’ajuntament es vol posar en valor:
-

Les basses de Merea: Situat a la part nord-est del nucli de Merea. S’accedeix pel camí del
Mas de Guillem des de la carretera L-911. (Veure plànol sèries “O” 4.2)

-

El conjunt del Bon Repòs: Situat a les parcelꞏles 263, 268 i 291 del polígon 11. S’accedeix
pel camí nou de Bonrepòs des de la carretera L-911.. (Veure plànol sèries “O” 4.3)
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4. ORDENACIÓ I REGULACIÓ DEL SÒL
4.1 SÒL URBÀ (SU)
4.1.1 Ordenació dels nuclis
Sòl urbà consolidat (SUC)
Com s’ha vist a la diagnosi urbanística, els nuclis del municipi de Gavet de la Conca presenten
una gran diversitat de tipologies edificatories que responen als diferents moments de
creixement dels nuclis.
Es proposa preservar la imatge unitària dels nuclis tal i com està actualment, i per això aquest
POUM manté el límit del sòl urbà amb petits ajustos amb la finalitat d’incorporar algú sistema.
Així també, es segueix amb les qualificacions urbanístiques definides pel planejament anterior,
on s’ha recollit les tipologies actuals i futures que busquen la millora dels teixits existents.
En total es defineixen 3 zones genèriques:
- Nucli antic
- Urbà tradicional
- Activitat industrial
A continuació, es mostren les característiques bàsiques de cada qualificació proposada:
Nucli antic (R1)
Aquesta zona està constituïda per les estructures urbanes i tipologies edificatòries més
antigues del nucli. És un àrea on els parcelꞏles són de mesures molt diferents i on es
distingeixen 4 tipologies:
 La primera subzona (R1a) corresponen als creixements inicials i que es necessari mantenir
pel seu valor patrimonial i històric.
 La segona subzona (R1b) Edificació contínua, alineada al viari. En alguns casos més de dos
fronts de façana.
 La tercera subzona (R1c) constituïda per diverses edificacions agrupades amb patis
comuns, originalment estaven destinades amb ús ramader i agrícola.
 La quarta subzona (R1d), ordena les parcelꞏles i solars que es poden desenvolupar
continuant la trama urbana del nucli antic.
Urbà tradicional (R2)
Aquesta zona correspon als creixements dels teixits antics tradicionals que normalment es
situen a l’entorn del nucli antic, al llarg d’un camí. Es distingeixen 2 tipologies:
 La primera zona (R2a) format per cases alienada a vial en alguns casos amb pati.
 La segona zona (R2b) format per cases separades a vial.
Activitat industrial (A1)
Compren els sòls destinats a la ubicació d’indústries diverses. Es distingeixen 2 tipologies:
 La primera zona (A1a) correspon a les àrees industrial existents a l’entorn del nucli amb
façana al carrer.
 La segona zona (A1b) correspon a les àrees amb industria aïllada en la parcel.la existent en
el nucli.
Sòl urbà no consolidat (SUNC)
Dins del sòl urbà no consolidat (SUNC) es manté el PAU 1 i es delimita 3 polígons d’actuació
més 2 plans de millora.
A continuació, s’expliquen les propostes que es fan a cada nucli.
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4.1.1.1 Fontsagrada

Proposta d’ordenació de Fontsagrada

Es proposa:
‐

Mantenir la regulació dels teixits actuals on es diferencien les etapes històriques,
tipològiques i de consolidació del nucli.

‐

Incloure dins del sòl urbà les sitges existents i la bascula com equipament de nova creació i
com equipament de transports respectivament.

‐

Incloure dins el sòl urbà uns terrenys com sistema d’aparcament i recollir l’espai on es situa
els contenidors d’escombraries i qualificar-los com sistema de servei tècnic.

‐

Revisar la clau NE de les parcelꞏles que es situen a la part est del nucli, reclam del taller de
participació ciutadana.

Sòl urbà consolidat (SUC)
El sòl urbà consolidat de Fontsagrada es defineix com un nucli compacte amb límits clarament
definits pel nucli antic i les seves posteriors ampliacions per la part est del nucli. S’ha identificat
diferents tipologies edificatòries, aquestes son:
Tipologies edificatòries
Nucli antic
R1a
Nucli històric compacte
R1b
Nucli compacte
R1c
Nucli històric obert
R1d
Nucli obert
Urbà tradicional

En Fontsagrada





R2a
Urbà tradicional compacte
R2b
Urbà tradicional obert
Activitat industrial
A1a
Industria alineada a vial
A1b
Industrial aïllada
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4.1.1.2 Gavet de la Conca

Proposta d’ordenació de Gavet de la Conca

Es proposa:
‐

Mantenir la regulació dels teixits actuals on es diferencien les etapes històriques,
tipològiques i de consolidació del nucli.

‐

Realitzar petits ajustes a la delimitació del sòl urbà per incloure una ruïna proper a l’edifici de
l’ajuntament i recollir el traçat existent de l’accés al nucli des de la carretera LV-9123.

‐

Delimitar un polígon d’actuació a la part sud-est del nucli amb l’objecte d’aconseguir una
zona d’aparcament per al nucli.

‐

Afectar la façana nord-est del carrer que uneix la plaça de l’ajuntament amb la nova zona
d’aparcament.

Sòl urbà consolidat (SUC)
El sòl urbà consolidat de Gavet de la Conca es defineix com un nucli compacte amb límits
clarament definits pel nucli antic i les seves posteriors ampliacions per la par test del nucli. S’ha
identificat diferents tipologies edificatòries, aquestes son:
Tipologies edificatòries
Nucli antic
R1a
Nucli històric compacte
R1b
Nucli compacte
R1c
Nucli històric obert
R1d
Nucli obert
Urbà tradicional
R2a
Urbà tradicional compacte
R2b
Urbà tradicional obert
Activitat industrial
A1a
Industria alineada a vial

En Gavet de la Conca






Sòl urbà no consolidat (SNC)
Dins les 14.987 m² de sòl urbà del nucli de Gavet de la Conca es delimita un polígon
d’actuació:
PAU-2:
Situat a la part sud-est del nucli i té com objectiu aconseguir una zona d’aparcament i dotar
d’espai verd al nucli. Té una superfície de sòl de 1.385 m².
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4.1.1.3 Sant Serní

Proposta d’ordenació de Sant Serní

Es proposa:
‐

Mantenir la regulació dels teixits actuals on es diferencien les etapes històriques,
tipològiques i de consolidació del nucli.

‐

Realitzar petits ajustes a la delimitació del sòl urbà per incloure espais privats
habitatge.

‐

Delimitar un polígon d’actuació urbanística a l’entrada del nucli amb l’objecte d’aconseguir
una zona d’aparcament i aconseguir els terrenys del nou carrer que millora la connectivitat
d’aquest part de la ciutat.

‐

Revisar la clau NE de les parcelꞏles que es situen a la part est del nucli, reclam del taller de
participació ciutadana.

d’un

Sòl urbà consolidat (SUC)
El sòl urbà consolidat de Sant Serní es defineix com un nucli compacte amb límits clarament
definits pel nucli antic i les seves posteriors ampliacions per la par test del nucli. S’ha identificat
diferents tipologies edificatòries, aquestes son:
Tipologies edificatòries
Nucli antic
R1a
Nucli històric compacte
R1b
Nucli compacte
R1c
Nucli històric obert
R1d
Nucli obert
Urbà tradicional
R2a
Urbà tradicional compacte
R2b
Urbà tradicional obert

En Sant Serní





Sòl urbà no consolidat (SNC)
Dins les 20.015 m² de sòl urbà del nucli de Sant Serní es delimita un polígon d’actuació:
PAU-3:
Situat a la part nord-oest del nucli i té com objectiu aconseguir una zona d’aparcament i la
titularitat del nou carrer. Té una superfície de sòl de 672 m².
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4.1.1.4 Aransís

Proposta d’ordenació d’Aransís

Es proposa:
‐

Mantenir la regulació dels teixits actuals on es diferencien les etapes històriques,
tipològiques i de consolidació del nucli.

‐

Incloure dins del sòl urbà les edificacions situades a la part sud-est del nucli, construïdes
abans de 1900 segons dades de cadastre i que formen part de la fisonomia del poble.

‐

Incloure dins del sòl urbà el dipòsit situat a la part nord est del nucli.

‐

Revisar la clau NE de les parcelꞏles que es situen a la part est del nucli, reclam del taller de
participació ciutadana.

Sòl urbà consolidat (SUC)
El sòl urbà consolidat d’Aransís es defineix com un nucli compacte amb límits clarament definits
pel nucli antic i les seves posteriors ampliacions per la par test del nucli. S’ha identificat
diferents tipologies edificatòries, aquestes son:
Tipologies edificatòries
Nucli antic
R1a
Nucli històric compacte
R1b
Nucli compacte
R1c
Nucli històric obert
R1d
Nucli obert
Urbà tradicional
R2a
Urbà tradicional compacte
R2b
Urbà tradicional obert
Activitat industrial
A1a
Industria alineada a vial
A1b
Industrial aïllada

En Aransís
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4.1.1.5 Sant Cristòfol de la Vall

Proposta d’ordenació de Sant Cristòfol de la Vall

Es proposa:
‐

Mantenir la delimitació del sòl urbà i la regulació dels teixits actuals on es diferencien les
etapes històriques, tipològiques i de consolidació del nucli.

Sòl urbà consolidat (SUC)
El sòl urbà consolidat de Sant Cristòfol de la Vall es defineix com un nucli compacte amb límits
clarament definits pel nucli antic i les seves posteriors ampliacions per la par test del nucli. S’ha
identificat diferents tipologies edificatòries, aquestes son:
Tipologies edificatòries
Nucli antic
R1a
Nucli històric compacte
R1b
Nucli compacte
R1c
Nucli històric obert
R1d
Nucli obert
Urbà tradicional
R2a
Urbà tradicional compacte
R2b
Urbà tradicional obert
Activitat industrial
A1a
Industria alineada a vial
A1b
Industrial aïllada

En Sant Cristòfol de la Vall




4.1.1.6 Sant Miquel de la Vall

Proposta d’ordenació de Sant Miquel de la Vall
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Es proposa:
‐

Mantenir la regulació dels teixits actuals on es diferencien les etapes històriques,
tipològiques i de consolidació del nucli.

‐

Realitzar petits ajustes a la delimitació de les zones i dels sistemes el sòl urbà i adequar a
les alineacions existents.

‐

Revisar la clau NE de les parcelꞏles que es situen a la part est del nucli, reclam del taller de
participació ciutadana.

Sòl urbà consolidat (SUC)
El sòl urbà consolidat de sant Miquel de la Vall es defineix com un nucli compacte amb límits
clarament definits pel nucli antic i les seves posteriors ampliacions per la par test del nucli. S’ha
identificat diferents tipologies edificatòries, aquestes son:
Tipologies edificatòries
Nucli antic
R1a
Nucli històric compacte
R1b
Nucli compacte
R1c
Nucli històric obert
R1d
Nucli obert
Urbà tradicional
R2a
Urbà tradicional compacte
R2b
Urbà tradicional obert
Activitat industrial
A1a
Industria alineada a vial
A1b
Industrial aïllada

En sant Miquel de la Vall





4.1.1.7 Sant Martí de Barcedana

Proposta d’ordenació de Sant Martí de Barcedana

Es proposa:
‐

Mantenir la regulació dels teixits actuals on es diferencien les etapes històriques,
tipològiques i de consolidació del nucli.
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‐

Realitzar petits ajustes a la delimitació de les zones i dels sistemes el sòl urbà i adequar a
les alineacions existents.

‐

Revisar la clau NE de les parcelꞏles, reclam del taller de participació ciutadana.

‐

Revisar les errades materials dels sòls qualificat com protecció de sistemes.

Sòl urbà consolidat (SUC)
El sòl urbà consolidat de Sant Martí de Barcedana es defineix com un nucli compacte amb
límits clarament definits pel nucli antic i les seves posteriors ampliacions per la par test del
nucli. S’ha identificat diferents tipologies edificatòries, aquestes son:
Tipologies edificatòries
Nucli antic
R1a
Nucli històric compacte
R1b
Nucli compacte
R1c
Nucli històric obert
R1d
Nucli obert
Urbà tradicional
R2a
Urbà tradicional compacte
R2b
Urbà tradicional obert
Activitat industrial
A1a
Industria alineada a vial
A1b
Industrial aïllada

En Sant Martí de Barcedana







4.1.1.8 Sant Salvador de Toló

Proposta d’ordenació de Sant Salvador de Toló

Es proposa:
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‐

Mantenir la regulació dels teixits actuals on es diferencien les etapes històriques,
tipològiques i de consolidació del nucli.

‐

Realitzar petits ajustes a la delimitació de les zones i dels sistemes el sòl urbà i adequar a
les alineacions existents.

‐

Redefinir el PAU 1 per tal que seu desenvolupament sigui viable.

‐

Revisar les errades materials dels sòls qualificat com protecció de sistemes.

‐

Delimitar un polígon d’actuació urbanística, situat a la part oest-central del nucli amb
l’objecte d’ordenar una part del nucli on hi ha eres i coberts.

Sòl urbà consolidat (SUC)
El sòl urbà consolidat de Sant Salvador de Toló es defineix com un nucli discontinuo. Esta
conformat per dos zones: el nucli antic situat al nord i l’eixample al costat de la carretera de
Sant Salvador de Toló- 911. S’ha identificat diferents tipologies edificatòries, aquestes son:
Tipologies edificatòries
Nucli antic
R1a
Nucli històric compacte
R1b
Nucli compacte
R1c
Nucli històric obert
R1d
Nucli obert
Urbà tradicional
R2a
Urbà tradicional compacte
R2b
Urbà tradicional obert
Activitat industrial
A1a
Industria alineada a vial
A1b
Industrial aïllada

En Sant Salvador de Toló




Sòl urbà no consolidat (SNC)
Dins les 29.694 m² de sòl urbà del nucli de Sant Salvador de Toló es manté el PAU-1 i es
proposa dos plans de millora:
PAU 1
Situat a la part oest-central del nucli. Amb aquest PAU es permet completar el teixit urbà i
millorar la connectivitat viaria amb l’obertura d’un nou carrer que enllaç amb el carrer perimetral
i la plaça, donant continuïtat a la xarxa viària. Té una superfície de 1.503 m².
PMU 1
Situat a la part oest-central del nucli amb l’objecte d’ordenar les granges existents i crear una
zona verda. Té una superfície de 1.817 m².
PMU 2
Situat a la part oest-central del nucli. És un sector discontinuo i té com objectiu obrir un carrer
per millorar la connectivitat viària d’aquesta part del nucli amb el nucli antic. Té una superfície
de 2.028 m².
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4.1.1.9 Merea

Proposta d’ordenació de Merea

Es proposa:
‐

Una delimitació de sòl urbà ajustada al conjunt d’edificacions existents i a les ruïnes en
procés de reconstrucció, reconeixent l’estructura del nucli.

‐

Fixar els paràmetres edificatoris de les construccions respectant les tipologia de les
edificacions.

‐

Fer un pla especial d’infraestructures PEI-1, de tot el nucli amb l’objecte de completar la
urbanització dels carrers i la dotació dels serveis tècnics..

Sòl urbà consolidat (SUC)
El sòl urbà consolidat de Merea es defineix com un nucli compacte amb límits clarament
definits pel nucli antic i les seves posteriors ampliacions per la par test del nucli. S’ha identificat
diferents tipologies edificatòries, aquestes son:
Tipologies edificatòries
Nucli antic
R1a
Nucli històric compacte
R1b
Nucli compacte
R1c
Nucli històric obert
R1d
Nucli obert
Urbà tradicional
R2a
Urbà tradicional compacte
R2b
Urbà tradicional obert
Activitat industrial
A1a
Industria alineada a vial
A1b
Industrial aïllada

En Merea



PEI 1
El pla especial d’infraestructura és de tot el nucli i té com objecte completar els serveis tècnics
del nucli.
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4.1.1.10 Mata Solana

Proposta d’ordenació de Mata Solana

Es proposa:
‐

Recollir dins del límit de sòl urbà les edificacions existents i completar la trama urbana amb
dues noves edificacions a la part nord i est del nucli.

‐

Recollir la regulació de les tipologies edificatòries.

‐

Permetre reconstruir unes ruïnes a la part oest del nucli i consolidar la part nord-est amb
una nova edificació alineada a vial donant front al carrer interior del poble.

Sòl urbà consolidat (SUC)
El sòl urbà consolidat de Mata Solana es defineix com un nucli compacte amb límits clarament
definits pel nucli antic i les seves posteriors ampliacions per la par test del nucli. S’ha identificat
diferents tipologies edificatòries, aquestes son:
Tipologies edificatòries
Nucli antic
R1a
Nucli històric compacte
R1b
Nucli compacte
R1c
Nucli històric obert
R1d
Nucli obert
Urbà tradicional
R2a
Urbà tradicional compacte
R2b
Urbà tradicional obert
Activitat industrial
A1a
Industria alineada a vial
A1b
Industrial aïllada

En Mata Solana




Sòl urbà no consolidat (SNC)
Dins les 4.773 m² de sòl urbà del nucli de Mata Solana es proposa un polígon d’actuació:
PAU 4
Situat a la part oest-central del nucli. Amb aquest PAU es permet completar la façana i el perfil
del carrer. Té una superfície de 525 m².
4.1.2 Regulació del sòl no edificable (ne) dins de les zones R1 i R2
En aquest apartat, reclam del taller de participació ciutadana, es revisarà la subzona (R1c), la
relació existent entre el sòl edificable (SE) i el sòl no edificable (SNE) a cada parcel.la. Es
proposa augmentar l’edificabilitat:
‐

Quan la relació SE/SNE sigui inferior a 1.
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4.1.3 Regulació de les alçades dels edificis
Es regularà les alçades màximes dels edificis a tots els nuclis. En general el nombre de plantes
i alçada màxima permesa a les subzones es mostren al quadre següent:
Zones
R1
R1a

R2
A1

Nombre de plantes
2p, 3p

Alçada màxima
6,70m – 9,70m

R1b
R1c

1p, 2p, 3p
1p, 2p

3,00m – 6,70m – 9,70m
3,00m – 6,70m

R1d
R2a
R2b
A1a
A1b

2p
2p
2p
1p
1p

6,70m
6,70m
6,70m
L’existent
L’existent

Observacions
Quan son 2 plantes queda grafiat els
plànols d’ordenació
Queda grafiat els plànols d’ordenació
Quan és 1 planta queda grafiat els
plànols d’ordenació

A les subzones R1a, R1b i R1c, el nombre de plantes respon a l’amplada del carrer i la ubicació
respecte al paisatge. Així també, en els plànols d’ordenació es grafia, en alguns carrers, la
direcció de la teulada per configurar millor el carrer.

4.2 SÒL NO URBANITZABLE (SNU)
4.2.1 Qualificació del sòl no urbanitzable
El municipi de Gavet de la Conca compta amb diversos espais oberts de protecció especial
definits pel Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu (PTP_AP). El POUM respecta les categories
que estableix el PTP_AP, i la ordenació i la regulació del sòl no urbanitzable es dona mitjançant
la categorització de zones en funció del seu ús o valor a protegir. Aquestes zones són:
Ordinari (N1)
Protecció local (N2)
Protecció reglada (N3)
4.2.1.1 Ordinari (N1)
Aquesta zona comprèn, per una banda aquells sòls que per les seves condicions tenen un
particular valor agrícola (de regadiu o de secà), així com les àrees que sense reunir aquests
valors s’han de preservar del procés d’incorporació a les àrees urbanes i per altre banda, els
sòls rústics poblats d’espècies arbòries o arbustives, de matolls i d’herbes, els erms situats en
els límits dels boscos que siguin necessaris per a la seva protecció, els erms que siguin
adequats per a la reforestació i els prats de regeneració naturals. En tot cas, aquests sòls no
estan subjectes a altres règims de protecció més restrictius definits per la legislació sectorial o
pel planejament territorial o urbanístic..
4.2.1.2 Protecció local (N2)
S’inclouen en aquesta clau aquells terrenys al voltant dels nuclis, els areals, que sense assolir
el grau de valors naturals, agraris i ambientals que tenen els sòls de protecció especial convé
preservar pel seu valor paisatgístic- visual. (Veure apartat 4.2.3 d’aquest document)
4.2.1.3 protecció reglada (N3)
S’inclouen en aquesta clau aquells terrenys que estan protegits pel pla territorial. Es
distingeixen 2 subzones:
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- Zona de protecció especial (N3a), on s’inclouen en aquesta clau els sòls en què concorren
valors especials que justifiquen un grau de protecció altament restrictiu de les possibilitats
de transformacions que els poguessin afectar. Aquesta protecció especial es correspon amb
la què assigna la legislació sectorial –PEIN i Xarxa Natura 2000-, o bé el planejament
territorial i urbanístic. S’identifica 3 subzones:
N 3a1 – PEIN
N 3a2 – Sòls de valor natural i connexió i
N 3a3 – Sòl d’alt valor agrícola.
‐

Zona de protecció territorial (N3b), on s’inclou els sòls en què, sense assolir el grau de
valors naturals, agraris i mediambientals que tenen els sòls de protecció especial, convé
també preservar per motius de riscs geològics, d’inundabilitat o d’altres afectacions que fan
inadequat el seu aprofitament urbanístic; pel seu valor paisatgístic, identitari, d’estructuració
territorial o d’interès social; pel seu valor per a activitats econòmiques estratègiques; o pel
seu valor de reserva per raons de localització, connectivitat, topografia i condicions de l’àrea
per a possibles infraestructures o equipaments d’interès estratègic en el futur.

4.2.2 Àmbits dins del sòl no urbanitzable
Es proposa 4 plans especials dins del sòl no urbanitzable per posar en valor el conjunt
arquitectònic format pel castell de Sant Gervàs i l’església de Sant Gervàs, les basses de
Merea, el conjunt del Bon Repòs i implantar una zona d’aparcament d’autocaravana.
4.2.2.1 PEU -1 Pla especial del castell de Sant Gervàs

PEU 1 Sant Gervàs
Font: ICGC i elaboració pròpia

El POUM proposa que mitjançant un pla especial s’estableixi l’ordenació i es reguli l’entorn del
conjunt arquitectònic format pel Castell i l’església de Sant Gervàs. El pla té com objectiu per
una banda dotar d’una zona d’aparcament al conjunt, i per altre dinamitzar aquesta zona
potenciant el turisme cultural.
La superfície de l’àmbit del PEU és de 3.35 ha. (Veure plànol O 4.1)

4.2.2.2 PEU -2 Pla especial de les basses de Merea
El POUM proposa que mitjançant un pla especial s’estableixi l’ordenació i es reguli l’entorn del
barranc Gran i les basses de Merea. El pla té com objectiu definir les zones d’aparcament al
costat del camí d’accés i un camí a la riba esquerra del barranc fins arribar a les basses i al
punt d’estrangulament del congost.
La superfície de l’àmbit del PEU és de 0,64 ha. (Veure plànol O 4.2)
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PEU 2 Basses de Merea
Font: ICGC i elaboració pròpia

4.2.2.3 PEU -3 Pla especial de Bon Repòs

PEU 3 Bon Repòs
Font: ICGC i elaboració pròpia

El POUM proposa que mitjançant un pla especial s’estableix l’ordenació i es reguli l’entorn del
conjunt Bon Repòs. El pla té com objectiu per una banda recuperar l’edifici de l’alberg i dotar-li
d’una zona d’aparcament, i per altre dinamitzar la zona potenciant el turisme cultural.
La superfície de l’àmbit del PEU és de 1,35 ha. (Veure plànol O 4.3)

4.2.2.4 PEU -4 Pla especial de zona d’aparcament d’autocaravana

PEU 4 Zona d’aparcament d’autocaravana
Font: ICGC i elaboració pròpia

El POUM proposa que mitjançant un pla especial s’estableixi l’ordenació i es reguli una zona
d’aparcament d’autocaravana. El pla té com objectiu dinamitzar aquesta part del municipi,
donant entrada al municipi per la part oest i definir la zona d’aparcament de caravana proper al
nucli de Sant Cristòfol de la Vall i a peu de la carretera de Sant Miquel de la Vall.
La superfície de l’àmbit del PEU és de 3.000 m². (Veure plànol O 4.4)
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4.2.3 Protecció dels nuclis - areal
Es preveu establir un areal entorn de protecció local a tots els nuclis del municipi, amb la clau
N2 que quedarà grafiat als plànols de classificació de sòl, “sèries O2 i O3” a les fases
posteriors del POUM.
La delimitació d’aquest àmbit espacial, té com objecte preservar per una banda els horts, els
marges arbrats i altres espais als entorn dels nuclis i per altre banda les visuals sobre els
nuclis. En aquest areal excepcionalment s’admetrà:
-

-

La reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals que estiguin incloses en el catàleg
de masies i cases rurals.
La rehabilitació i conservació dels equipaments existents de titularitat pública.
La construcció de noves edificacions destinades a explotacions agrícoles sempre que no
afecti, significativament, el sistema agrari o el paisatge i condicionada a la justificació
d’alternatives raonables d’ubicació i limitada a petites dimensions i sota criteris de
naturalització i contextualització paisatgística.
Les infraestructures pròpies dels sistema urbanístic de comunicacions i les instalꞏlacions i
obres necessàries per a serveis tècnics, si es justifica la necessitat i la inexistència
d’alternatives raonables d’ubicació.

Respecte a les ampliacions de les edificacions existents dins d’aquest areal, es permetrà la
seva ampliació quan la intervenció millori el volum existent i s’integri millor a l’entorn sempre
que estiguin legalment implantades.
4.2.4 Regulació de protecció del patrimoni
A la fase d’aprovació inicial s’afegirà el catàleg del patrimoni basat en la informació continguda
als arxius de la Secció d’inventari de la Direcció General del patrimoni Cultural de la
Generalitat, així com també la carta arqueològica de Gavet de la Conca, a més els criteris
d’Històric – social, valor testimonial i representativitat tipològica.
Es regularan les condicions bàsiques de protecció dels elements amb valor patrimonial existent
a Gavet de la Conca, on es preveu dos modalitats de protecció del patrimoni:
‐
‐

Patrimoni arquitectònic: es delimitarà un perímetre de protecció radial de 50 metres respecte
dels elements que integren el patrimoni arquitectònic en els plànols d’ordenació.
Patrimoni arqueològic: s’assenyalarà un àmbit de protecció de 50 metres al voltant de la
zona assenyalada en els plànols d’ordenació.

4.2.5 Regulació de les construccions agrícoles i ramaders
Es preveu regular a la normativa les construccions agrícoles i ramaderes dins del sòl no
urbanitzable. Els paràmetres urbanístics que es regularan són:
‐
‐

‐
‐

Ocupació: no superarà el 10% de la superfície de la parcel.la en la que s’implanti l’edificació,
amb un màxim de 4.000 m².
Condicions d’emplaçament:
 Fora dels areal
 S’han de localitzar en terrenys amb pendent inferior al 20%
 Distancia mínima entre explotacions serà de 100 m
 Distancia de carreteres: 25 m mesurats des de l’aresta exterior de la calçada
 Distancia de camins: 10 m mesurats des de l’aresta exterior de la calçada
 Distancia límit de propietat: 10 m
 Distancia de rieres i torrents: 25 m
 Distancia del sòl urbà: fora dels areals i sense entrar en contradicció amb la legislació
vigent.
Dimensionament de les construccions: Cap dimensió serà superior a 75 m en planta
Ampliacions d’edificacions existents: s’admet un 30%.
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