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1 
INTRODUCCIÓ I 
OBJECTE 

 

 

 

L’objecte del present document és realitzar el Document Inicial Estratègic del Pla 
d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) del terme de Gavet de la Conca, a la comarca 
del Pallars Jussà.  

Els objectius del POUM són: 

 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. 

Aquest document s’emmarca en el procés de l’Avaluació Ambiental de Plans i Programes, 
d’acord amb les directives europees, estatals i catalanes. 

El procés d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes va ser referit per primer cop l’any 
2001 quan va ser aprovada la Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001, pel Parlament 
Europeu i del Consell, coneguda com la Directiva d’Avaluació Ambiental Estratègica. 
Aquesta Directiva introdueix l’Avaluació Ambiental de Plans i Programes com un procés 
que s’integra en les diferents fases d’un pla com un factor de racionalitat més per 
augmentar-ne la qualitat, l’excel·lència i l’efectivitat. 

Aquesta directiva va ser transposada a la legislació estatal mitjançant la Ley 9/2006, de 28 
de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente i posteriorment substituïda per la Llei 21/2013, de 21 de desembre, d’avaluació 
ambiental. 

A Catalunya, mentre no s’aprovi la llei autonòmica que desenvolupi la Llei estatal, la 
normativa vigent en matèria d’avaluació ambiental urbanística és la Llei 6/2009, de 28 
d’abril, d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes. Així mateix, també cal referenciar el 
Decret Legislatiu 1/2010, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (d’ara en endavant TRLUC), la Llei 3/2012, del 22 de febrer, que la modifica, 
i el Reglament que la desenvolupa (Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme). 

(Veure Mapa 1 de l’Annex) 
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2 
ANTECEDENTS I 
MOTIVACIÓ 
DEL POUM 
 

 

 

 

 

 

El municipi de Gavet de la Conca no disposa, actualment, d’un planejament urbanístic 
propi.  

La disposició addicional tercera del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, establia que els municipis que no comptessin amb cap 
figura de planejament general en el moment de l’entrada en vigor d’aquella Llei i els que 
comptaven amb delimitacions de sòl urbà sense normes urbanístiques, tenien l’obligació 
de formular un pla d’ordenació urbanística municipal. 

No obstant això, el març de 2010 del total dels 946 municipis de Catalunya en quedaven 
143 sense planejament urbanístic general. 

La Comissió d’Urbanisme de Catalunya, en sessió de 30 de maig de 2008, va acordar 
informar favorablement la formulació de les Normes de planejament urbanístic per 
aquells municipis que no disposaven de planejament i encarregar a la Direcció General 
d’Urbanisme la seva redacció. 

Entre abril i setembre de 2010 el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques va 
aprovar les Normes de planejament, separades ja ens els àmbits territorials definitius. 
Gavet de la Conca entrava dins l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i Aran, i les Normes de 
planejament urbanístic dels municipis sense planejament a Catalunya en aquest àmbit van 
ser aprovades definitivament el 19 d’abril de 2010 i publicades al DOGC 5630 de 17 de 
maig de 2010. 

Les normes aprovades l’any 2010 tenien una vigència transitòria de quatre anys i incloïen 
25 municipis de l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i, en els anys posteriors, bona part 
d’aquests municipis van desenvolupar tasques relatives a la redacció del POUM.  

L’any 2014 es van a provar unes noves Normes de Planejament per l’àmbit de l’Alt Pirineu 
i Aran que incloïen els 14 municipis de l’àmbit que encara no disposaven de planejament 
urbanístic propi. Entre aquests 14 municipis resta inclòs Gavet de la Conca.  

Així, el POUM que aquí s’analitza, representa el primer planejament urbanístic propi del 
municipi. 
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3 
MARC 
LEGISLATIU DE 
REFERÈNCIA 
 

 

 

 
3.1. LEGISLACIÓ D’AVALUACIÓ AMBIENTAL DE PLANS I PROGRAMES 

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació Ambiental 

Aquesta llei unifica en una única Llei l’avaluació ambiental de plans i projectes i la de 
projecte, substituint així l’antiga Llei 9/2006, relativa a la avaluació dels efectes de 
determinats plans i programes en el medi ambient. 

L’àmbit d’aplicació per a plans i programes de la Llei s’estableix en l’article sisè:  

“serán objeto de evaluación ambiental los planes y programas, así como sus 
modificaciones, que establezcan el marco para la futura autoritzación de proyectos 
legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a  ....... la gestión 
de recursos hídricos”. 

“Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos 
previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.” 

El procediment d’Avaluació Ambiental per a plans i programes que determina la Llei, 
denominada Avaluació Ambiental Estratègica, s’especifica en el Títol II, capítol I.  

La Secció Primera del Capítol I estableix el procediment de l’Avaluació Ambiental 
Estratègica Ordinària per a la formulació de la Declaració Ambiental Estratègica. Els 
continguts dels diferents informes ambientals i fases del procés que determina aquesta 
legislació queden establerts en els següents articles: 

 Article 18: Sol·licitud de l’inici de l’avaluació ambiental estratègica i contingut del 
Documento Inicial Estratégico que ha de formar part de la sol·licitud juntament amb 
l’esborrany del Pla o Programa. 

 Article 19: l’òrgan ambiental sotmetrà l’esborrany i el document inicial estratègic a 
les consultes de les Administracions públiques afectades i de les persones 
interessades i emetrà el Document d’abast de l’estudi ambiental estratègic. 

 Article 20: Estudi ambiental estratègic. El contingut mínim del document s’estableix 
en l’Annex IV  

 Article 21: Versió inicial del Pla o programa i informació pública, la qual inclourà 
l’Estudi Ambiental estratègic i un resum no tècnic del mateix. 

 Article 23: d’acord amb la informació pública realitzada es modificarà l’Estudi 
Ambiental Estratègic en concordança i s’elaborarà la versió final del pla o programa 
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Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.  

La Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes transposa a la 
legislació catalana l’antiga Llei espanyola 9/2006, i concreta aspectes relatius a l’àmbit 
d’aplicació de la Llei, del procés d’avaluació ambiental i del contingut dels informes 
ambientals generats al llarg del procés. 

Actualment, aquesta legislació no ha estat modificada i/o derogada per tal d’adequar-la a 
la nova Llei Estatal 21/2013, per la qual cosa encara és d’aplicació. 

L’article cinquè de la llei, i l’annex I de la mateixa, especifica que entre els instruments de 
planejament urbanístic sotmesos a avaluació ambiental s’inclouen els “plans 
d’Ordenació Urbanística Municipal”.  

Finalment, esmentar la disposició addicional cinquena de la Llei, la qual especifica que 
l’avaluació ambiental del planejament urbanístic es regula per la legislació urbanística en 
els aspectes relatius al contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental i el seu 
procediment (Text refós de la Llei d’Urbanisme i el Reglament que la desenvolupa), sens 
perjudici dels aspectes addicionals que s’hi estableixen.  

 
3.2. LEGISLACIÓ SOBRE PROTECCIÓ MEDI AMBIENT A NIVELL EUROPEU I 
INTERNACIONAL  

L’Annex I apartat e) de la Directiva 2011/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 de juny, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en matèria 
ambiental, es determina que els instruments de planejament territorial cal que informin i 
donin compliment als objectius de protecció ambiental fixats en l’àmbit internacional, 
comunitari o estatal que puguin veure’s afectats pel planejament. 

Protecció ambiental general  

De manera general, la legislació europea, pren com a marc de referència el VII Programa 
Marc d’Acció Comunitària en matèria de Medi Ambient, vigent per al període 2013-2020, 
vigent des del gener de 2014, titulat “Viure bé, respectant els límits del nostre planeta”. 

Aquest programa, si bé no concreta els objectius o fites a assolir en les diverses esferes 
del medi ambient (fauna, flora, residus, emissions a l’atmosfera, etc), serveix com a pauta 
inspiradora de la legislació que elaboren les institucions comunitàries i que, juntament 
amb les polítiques econòmiques, socials i ambientals, serviran per a donar compliment als 
objectius de protecció ambiental fixats. 

Els cinc eixos prioritaris d’actuació estratègia són: protegir, conservar i millorar el capital 
natural de la Unió Europea; convertir la Unió en una economia hipocarbònica, eficient en 
l’ús dels recursos, ecològica i competitiva; protegir als ciutadans de la Unió de les 
pressions i riscos mediambientals per a la salut i el benestar; maximitzar els beneficis de 
la legislació mediambiental de la Unió millorant la seva aplicació; millorar la base de 
coneixements i informació de la política mediambiental de la Unió; assegurar inversions 
per a la política en matèria de clima i medi ambient i abordar les externalitats 
mediambientals; intensificar la integració mediambiental i la coherència entre les
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 polítiques; augmentar la sostenibilitat de les ciutats; i reforçar l’eficàcia de la Unió a l’hora 
d’afrontar els reptes mediambientals i climàtics a nivell internacional. 

Quant al control integral de les activitats potencialment contaminants del medi, cal fer 
referència a la Directiva 1/2008, del 15 de gener, de prevenció i control integrats de la 
contaminació. Aquesta directiva fixa les obligacions que hauran de complir les activitats 
industrials i agrícoles mitjançant un procés d’autorització per al seu funcionament que 
contemplarà els límits establerts quant a emissions a l’atmosfera, a les aigües i als sòls i la 
producció de residus. L’autorització per al funcionament de les activitats sotmeses a 
aquesta autorització contempla també la ubicació física d’aquestes així com la qualitat 
ambiental del seu entorn.  

A Catalunya aquesta legislació està plasmada en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats. 

Protecció del paisatge.  

De manera transversal, i d’especial incidència sobre qualsevol tipus de planejament 
urbanístic, la Unió Europea aprovà el Conveni Europeu del Paisatge (impulsat pel Consell 
d’Europa i signat a Florència l’any 2000 i en vigor des de l’1 de març del 2004).  Aquest 
Conveni té per objecte promoure la protecció, la gestió i l’ordenament dels paisatges, 
entesos com aquella part del territori tal com la percep la població i les característiques 
del qual són el resultat de la interacció dels factors naturals i humans. 

L’Estat Espanyol va ratificar aquest conveni l’any 2007 i va entrar en vigor des del març del 
2008. Per a donar compliment a aquest conveni, s’ha elaborat a nivell estatal l’Atlas de los 
Paisajes de España, una caracterització del paisatge que pot servir per a posteriors estudis 
autonòmics o locals.  

Cal tenir en compte que a Catalunya s’ha aprovat ja la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 
protecció, gestió i planificació del paisatge i que també s’han elaborat tots els catàlegs del 
paisatge per als diferents àmbits de Catalunya.  

Conservació de la fauna, flora i diversitat biològica.  

Els principals instruments dels qual s’ha dotat la Unió Europea per a la protecció de la flora 
i la fauna són dues Directives: 

 Directiva 92/43/UE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i 
de la fauna i la flora silvestres. Coneguda com a Directiva Hàbitats, protegeix diversos 
hàbitats d’especial interès degut al seu valor biològic. Aquests espais són denominats 
Llocs d’Interès Comunitari (LIC’s). Cal tenir en compte les successives modificacions 
d’aquesta Directiva fins l’actualitat per a conèixer quins són actualment els LIC’s. A 
escala estatal, la Llei 42/2007, del patrimoni natural i de la biodiversitat, integra 
aquestes directives europees i és el marc de referència per a la Xarxa Natura 2000. 
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 Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres. Mitjançant els 
annexos protegeix determinades espècies d’aus així com preveu la creació de zones 
d'especial protecció per a les aus, que garanteixin la conservació de les aus 
protegides per la pròpia Directiva. Els espais protegits per aquesta directiva 
s’anomenen Sones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA’s). L’any 2009 aquesta 
directiva es va actualitzar a través de la Directiva 2009/147, d’aus. 

A partir de la protecció de diferents espais feta per les dues Directives, LIC’s i ZEPA’s, es 
crea la Xarxa Natura 2000, xarxa biològica que inclou tots aquells espais que queden 
protegits per les Directives (Conveni de Berna de l’any 1979). 

D’altra banda, la protecció d’espècies que es fa des del dret internacional s’estructura a 
partir de diversos convenis internacionals, molts dels quals han estat subscrits per la UE i 
per tant seran d’aplicació a Espanya. 

A nivell internacional cal esmentar el Convenció relativa a les zones humides 
d’importància internacional com hàbitat d’aus aquàtiques, conegut com a conveni de 
Ramsar (signat a aquesta ciutat el febrer de 1971), que vetlla per a la conservació i ús 
sostenible de les zones humides.  

Si bé el Conveni de Berna es centra en la protecció del medi natural europeu, el Conveni 
de Rio sobre la Diversitat Biològica (signat a Rio de Janerio el juny de 1992) exerceix 
funcions anàlogues però a nivell global. El Conveni de Rio té com a objectiu la conservació 
de la diversitat biològica, l’ús sostenible dels seus components i un repartiment equitatiu 
dels beneficis derivats de l’ús dels recursos genètics mitjançant l’accés adequat a aquests 
recursos i a partir d’una transferència adequada de les tecnologies i dels fluxos econòmics.  

Finalment, esmentar “l’Estratègia de la UE sobre la biodiversitat fins el 2020: la nostra 
assegurança de vida i el nostre capital natural”. L’estratègia planeja 6 objectius i 20 
accions per frenar la pèrdua de biodiversitat i de serveis ecosistèmics: Implementació de 
la legislació sobre natura de la UE; Millora de la protecció dels ecosistemes, i de la 
‘infraestructura verda’; Una agricultura i una gestió forestal més sostenibles, Més bona 
gestió dels recursos pesquers.; Un control més estricte de les espècies invasores 
al·lòctones; i un major control de la UE per detectar la pèrdua de biodiversitat. Catalunya 
va liderar l’any 2010 un posicionament comú per contribuir a l’Estratègia de la UE per al 
2020. 

A nivell estatal, i hereva de la protecció de la biodiversitat que es fa a nivell internacional, 
l’Estat Espanyol s’ha dotat d’una Estrategia Española para la Conservación de la 
Biodiversidad així com d’un catàleg d’espècies amenaçades i estratègies per a la 
conservació i d’un Inventari de Patrimoni Natural i de la biodiversitat (Real Decret 
556/2011).  

Seguint la protecció de les zones humides que es fa mitjançant el Conveni de Ramsar, les 
disposicions legals estatals protegeixen també aquests ecosistemes: Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio público 
hidráulico (BOE número 103 de 30 d’abril) i les successives modificacions, la darrera de
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 les quals mitjançant Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo. Capítol V del Títol III (article 
275 i següents); Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas (BOE número 176 de 24 de juliol) i Ley 4/1989, de 27 
de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre (BOE 
número 74 de 28 de març).  

A Catalunya, les principals legislacions que aborden les estratègies europees al nostre 
territori es corresponen a la Llei d’espais naturals (12/1985) i el Decret d’aprovació del 
Pla d’Espais d’Interès Natural (Decret 328/1992) i les seves posteriors modificacions i 
ampliacions. A través d’aquests plans es donava protecció a les zones declarades dins de 
la Xarxa Natura 2000 així com també a les zones humides del Conveni Ramsar, d’acord 
amb les estratègies Europees i internacionals.  

Tot i així, des de l’any 1997 que la Generalitat de Catalunya ha aprovat diverses llistes 
d’espais a incorporar a la Xarxa Natura 2000 mitjançant els corresponents Acords de 
Govern. La llista definitiva es va aprovar l’any 2006 (Acord de Govern 112/2006),. L’any 
2013 es van modificar alguns límits i es van declarar noves zones a la plana de Lleida i 
també del Pirineu i Prepirineu. (acord de govern 176/20013). 

Legislació sobre protecció de l’atmosfera. 

La protecció de l’atmosfera inclou la lluita contra el canvi climàtic degut a l’emissió a 
l’atmosfera de gasos d’efecte hivernacle. Aquesta protecció s’estructura a partir de la 
signatura, a nivell internacional i en el marc del Conveni de les Nacions Unides sobre el 
Canvi Climàtic, del Protocol de Kyoto (en vigor des de 16--febrer - 2005). 

La integració de la UE en aquest conveni es produeix mitjançant Decisió del Consell, de 25 
d’abril de 2002. Els seus estats membres hauran de reduir conjuntament les seves 
emissions un 8% en el període 2008-2012. Posteriorment tan la comunitat internacional 
com la UE han fixat nous compromisos de reducció d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle. En el cas de la UE s’ha fixat una reducció del 20% en el període 2013-2020. 

Arrel de la signatura d’aquest Conveni i davant l’evidència científica dels efectes de 
l’emissió de gasos a l’atmosfera sobre l’escalfament global, la UE ha posat en marxa una 
Estratègia sobre el canvi climàtic l’any 2013. L'objectiu general d'aquesta estratègia és 
contribuir a una Europa més resistent al canvi climàtic. Això s'ha de fer mitjançant el 
foment i el suport a l'acció en 3 àrees prioritàries: promoure i donar suport a les accions 
dels Estats membres, promoure l'adaptació en els sectors vulnerables arreu de la UE i 
garantir preses de decisions millor informades. 

L’any 2005 és el primer any de funcionament del mercat de drets d’emissió europeu, com 
a conseqüència de l’aplicació de la Directiva 2003/87/CE, de comerç de drets d’emissió. 
Això permet que dins els inventaris d’emissions es pugui diferenciar per primera vegada 
aquelles que provenen dels sectors sotmesos a la Directiva de comerç de drets d’emissió, 
de la resta d’emissions (anomenades dels sectors difusos). 
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A Catalunya, no és fins a l’any 2005 que el CADS (Consell Assessor de Desenvolupament 
Sostenible) edita el primer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya i s’estableix l’òrgan 
de verificació de les emissions per a les empreses que participen al mercat d’emissions. 
L’any 2004 es crea SENDECO2, una plataforma europea de compravenda de drets 
d’emissió de diòxid de carboni i crèdits de carboni especialitzada en PIMES. 

L’any 2007, Espanya va presentar el segon Plan nacional de asignaciones (2008-2012)  i 
la Estrategia española de cambio climático y energia limpia (horitzó 2007-2012-2020), 
aprovada per la Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic i el Consejo del 
Clima, i orientada a fer front a la reducció d’emissions en els sectors difusos (aquells no 
sotmesos a la Directiva de comerç de drets d’emissions). Així mateix, l’Estat Espanyol 
també té aprovat un Pla nacional d’adaptació al canvi climàtic  

Amb aquests precedents i referents, Catalunya va aprovar l’any 2008 el seu primer Pla 
marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya (2008-2012).  

Aquest document és el primer que d’una manera coordinada i integrada tracta el canvi 
climàtic, establint mesures als sector difusos amb l’objectiu de reduir-ne el creixement al 
37%. També contempla la compra del 20% de drets d’emissió que fa Espanya per 
compensar l’excés d’emissions difuses de tot l’Estat, tal i com especifica el Pla Nacional 
d’Assignacions 2008-2012 espanyol i aprovat per la Comissió Europea.  

Posteriorment, l’any 2011 es van iniciar els treballs per a l’elaboració d’un nou Pla de 
l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020. Aquest nou pla integra també aspectes 
de la mitigació del canvi climàtic relacionats amb l’energia. 

Legislació sobre protecció d’aigües. 

A nivell estatal el Programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua) 
estableix criteris per a una nova política de l’aigua basada en l’estalvi d’aigua i en la 
regulació de la disponibilitat i qualitat d’aquesta.. En base a aquest programa, l’any 2007 
s’ aprova un nou Pla nacional de Qualitat de les Aigües, Sanejament i Depuració per al 
període 2007-2015. Aquest nou pla dona resposta tant als objectius no aconseguits en 
l’anterior pla com a les noves necessitats plantejades per la Directiva Marc de l’Aigua i pel 
programa AGUA.  

La Directiva Europea 2000/60/CE, Directiva Marc de l’Aigua, del Parlament Europeu i del 
Consell de 23 d’octubre estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política 
d’aigües. Aquesta Directiva estableix un marc comunitari per a la protecció de les aigües 
superficials continentals, de transició, litorals i subterrànies amb l’objectiu de prevenir o 
reduir la seva contaminació, promoure’n el seu ús sostenible, protegir el medi ambient, 
millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i pal·liar els efectes de les inundacions i les 
sequeres. Per a la correcta gestió dels objectius que es fixa, preveu l’elaboració de plans 
hidrològics de conca així com l’aplicació d’una política de tarificació per a l’ús de l’aigua.  

L’Agència Catalana de l’Aigua està treballant en la implantació de la Directiva seguint el 
calendari i els requeriments fixats per aquesta.  
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D’aquí en deriven, per exemple, la delimitació de la demarcació hidrogràfica o el districte 
de conca fluvial de Catalunya (Febrer 2009) o el document IMPRESS de diagnosi del risc 
d’incompliment d’objectius de la Directiva (Octubre 2005) 

La UE regula també l’abocament de substàncies nocives o perilloses a les aigües com 
poden ser les substàncies derivades de detergents, els nitrats, el mercuri o el cadmi. En 
són exemple la Directiva 80/68/CEE del Consell, del 17 de desembre, relativa a la protecció 
de les aigües subterrànies contra la contaminació causada per determinades substàncies 
perilloses, el Reglament (CE) 648/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 31 de març 
sobre detergents o la Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de 
febrer, relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses 
abocades al medi aquàtic de la Comunitat. 

L’aplicació d’aquestes limitacions s’articula a partir de la necessitat d’autorització prèvia a 
la realització d’abocament de determinades substàncies (generalment llistades en els 
annexos de les Directives sobre l’abocament de substàncies a les aigües). A nivell 
internacional trobem el Conveni de Hèlsinki sobre protecció de cursos d’aigua 
transfronterers i llacs internacionals. Aquest conveni, del qual la UE n’és part (Decisió 
95/308/CE del Consell, de 25 de juliol) té com a objectiu prevenir i controlar els cursos 
d’aigua transfronterers a partir de la cooperació internacional. 

Legislació sobre protecció del sòl 

Des de la UE i en el marc del VI PAMA es va iniciar una estratègia per a la protecció del sòl 
que es desenvolupa a partir de la Comunicació de la Comissió, de 16 d’abril, al Consell, el 
Parlament Europeu, el Comitè Econòmic i Social i el Comitè de les Regions – Cap a una 
estratègia temàtica per a la protecció del sòl. Mitjançant aquesta estratègia es pretén 
lluitar contra la degradació del sòl produïda per les activitats humanes: l’erosió, la pèrdua 
matèria orgànica, la contaminació, el segellat, la compactació, la reducció de la 
biodiversitat, la salinització, les inundacions i els esllavissament de terres. La protecció del 
sòl s’inclou també en la Directiva 91/61/CE, ja esmentada, de control integrat de la 
contaminació. 

A nivell internacional no es troben referències de protecció del sòl d’abast global. A nivell 
estatal s’ha aprovat el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la 
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados. 
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4 
PLANS 
URBANÍSTICS, 
TERRITORIALS I 
SECTORIALS, 
CONCURRENTS 

 

 

 

4.1. PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC  

Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran 

El Pla territorial parcial de l’ Alt Pirineu i Aran, es redacta d’acord amb la Llei 23/1983, de 
21 de novembre, de política territorial i la seva aprovació definitiva va ser publicada al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 7 de setembre de 2006 (DOGC núm. 4714).  

El Pla desenvolupa la seva proposta espacial a partir dels tres sistemes adoptats: espais 
oberts, assentaments i infraestructures de mobilitat. Les regulacions que el Pla estableix 
per al sistema d’espais oberts podran assolir el caràcter de normes d’aplicació directa 
quan no siguin imprescindibles majors concrecions mitjançant instruments intermedis. Pel 
que fa al sistema d’assentaments, el pla assenyala, d’una banda, l’estructura de rangs dels 
nuclis i àrees urbanes que preveu en el model territorial proposat, i de l’altra banda, les 
estratègies de desenvolupament urbà que es proposa per a cadascun, d’acord amb aquest 
model. Les determinacions del Pla territorial en matèria viària i ferroviària tenen, segons 
els casos, diferent valor vinculant. Les seccions i traçats de les vies bàsiques vindran 
finalment determinats pels plans i projectes sectorials, si bé el Pla territorial pot establir 
diverses condicions d’inserció com poden ser determinades exigències de túnels, 
viaductes, variants o permeabilitats. A mesura que es tracti de vies d’àmbits de servei de 
menor abast, les propostes del Pla territorial seran més determinants, sense perjudici del 
marge que correspon als projectes tècnics de traçat.  

Les estratègies que el Pla territorial estableix tenen el caràcter de directrius per al 
planejament general urbanístic -plans directors i plans municipals- que hauran de 
concretar aquestes estratègies mitjançant delimitacions i ordenacions específiques de sòl 
urbà i urbanitzable. 

Sistema d’assentaments 

Les estratègies que s’estableixen per a cada àrea urbana han d’ésser tingudes en compte 
com a referències vinculants en les revisions dels plans urbanístics, en les modificacions 
que afecten les superfícies de sòl urbà o urbanitzable i en la consideració de l’oportunitat 
de desenvolupar sectors de sòl urbanitzable no delimitat. ` 

Els assentaments no assenyalats en els plànols normatius del Pla per raó de la seva escassa 
dimensió feble condició urbana, podran ser reconeguts pel planejament urbanístic 
d’acord amb l’estratègia de manteniment del caràcter rural dispers. 

Els nuclis deshabitats en el moment d’aprovació definitiva del Pla o que es despoblin en 
el futur podran ser recuperats i incorporats al sòl urbà si l’establiment dels serveis urbans 
es sufraga mitjançant contribucions especials a altres instruments que garanteixin 
l’autosuficiència de la propietat per fer front a la seva urbanització.  
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Per als nuclis i àrees urbanes el Pla estableix diferents estratègies en funció de les seves 
entitat, característiques, connectivitat i disponibilitat en el seu entorn de sòl físicament 
apte per a un creixement per extensió. En el terme de Gavet de la Conca, per a cada nucli 
estableix:  

 Sant Esteve de Toló i Gavet de la Conca es proposa una estratègia creixement 
moderat, ja que per les seves condicions de sòl i de connectivitat poden tenir un 
creixement proporcionat a la seva realitat física com a àrea urbana de nucli de 
població principal de l’eix viari. 

 Aransís, Fontsagrada, Sant Miquel de la Vall, Sant Serni i Sant Cristofol de la Vall: 
estratègia de compleció i millora per ser nuclis poc poblats amb un patrimoni 
arquitectònic notable i dels quals convé evitar-ne la degradació. 

 Mata- Solana, Perolet, Sant Martí de Barcedana, Merea i Toló són assentaments no 
assenyalats pel Pla i que el POUM pot reconèixer amb estratègia de manteniment 
del caràcter rural dispers. 

Sistema d’Espais Oberts 

El Pla distingeix tres tipus bàsics de sòl en els espais oberts (Sòl de protecció especial, Sòl 
de protecció territorial i Sòl de protecció preventiva). Les normes relatives contingudes en 
el Pla seran d’aplicació directa i executives a partir de l’entrada en vigor del Pla. Els plans 
territorials sectorials, directors o especials urbanístics i els plans d’ordenació urbanística 
municipal podran establir els subtipus d’espais no urbanitzables de protecció que 
considerin adequat. 

 Espais oberts de Protecció Especial, de valor regional i connectors territorials: 

 Els espais PEIN I zones de la Xarxa Natura 2000. 

 27A. Cellers - Riu Noguera Pallaresa. Curs mitjà de riu pirinenc amb la 
representació d’ambients de ribera de caràcter mediterrani, de valor per la seva 
escassetat i per trobar-se generalment malmès a Catalunya. Representa un 
increment de l’hàbitat d’una espècie amb elevats requeriments superficials 
com és la llúdriga. Igualment, allotja altres importants espècies com la rabosa 
de riu. Interès regional. 

 Codi 29A: Rius de Gavet, d'Abella i de Conques. Connector fluvial molt 
important ja que conforma una xarxa entre diferents espais d’interès natural: 
Sant Corneli, els Estanys de Basturs, el Castell de Llordà, el Serrat de la 
Rebolleda, la Serra de Campaneta, la Serra del Cucuc i Cellers – Noguera 
Pallaresa. Es tracta de rius i barrancs de poc cabal i amb vegetació de ribera 
associada de poca amplada. Interès regional. 

 Codi 34A. Serra de la Campaneta - La Falconera. Espai amb diferents masses 
forestals de valor per les pinedes de pinassa. Entre la flora destaquen tot un 
seguit d’espècies rares i poc freqüents a Catalunya i la zona també inclou 
diferents àrees de matoll i de conreu que n’incrementen la biodiversitat.  



 

Document Inicial Estratègic. POUM Gavet de la Conca, Pallars Jussà. 

 

 

 

14 

 Espais oberts de Protecció Especial, de valor agrícola: 

 Part dels terrenys objecte del projecte de millora dels regadius que s’estén 
principalment per sobre dels rius de Gavet i de l’Abella fins la proximitat d’Isona 
cap a l’est. 

 Al pont nou sobre el pantà de Terradets, incloent-hi els conreus situats a les 
terrasses de Gavet de la Conca.  

 Espais oberts de Protecció Territorial:  

 La part meridional de la Conca Dellà, al Pallars Jussà, constitueix una cubeta 
emmarcada pels relleus que s’eleven en direcció sud, cap el Montsec, 
clarament perceptible des de la carretera que va d’Isona a Tremp. El fet que, 
històricament, el poblament i l’activitat s’hagi situat majoritàriament al nord de 
la carretera ha comportat que aquesta altra part s’hagi mantingut força més 
neta d’artificialitzacions. No constitueixen cap factor limitant al creixement 
urbà i de l’activitat econòmica. Es podran autoritzar explotacions agràries 
intensives si es justifica que no poden ubicar-se en l’altre meitat de la Conca i si 
la seva integració paisatgística és suficient. No es permetrà, però, la implantació 
d’activitat industrial i s’evitarà el pas de línies elèctriques d’alta tensió. 

(Veure Mapa 2 de l’Annex) 

Instruments de gestió supramunicipal: 

El Pla territorial delimita àmbits plurimunicipals que considera idonis per a l’establiment 
de fórmules de cooperació.  

En aquest cas recomana un sistema de cooperació municipal de Tremp amb els municipis 
de Sant Esteve de la Sarga, Llimiana, Talarn, Isona i Conca Dellà, Castell de Mur, Abella de 
la Conca, Gavet de la Conca i Tremp. 

En els àmbits de cooperació municipal indicats anteriorment, el Pla estableix com a marc 
idoni la implantació d’àrees d’activitat econòmica. Les actuacions que preveu el Pla en 
aquestes àrees són:  

 En cadascun dels àmbits de cooperació municipal possible establiment, a iniciativa 
privada, local o de la Generalitat de Catalunya, de fins a dos polaritats turístiques de 
promoció supramunicipal obligada. 

 En cadascun dels àmbits de cooperació municipal establerts només podrà establir-
se un polígon industrial desconnexe de les trames urbanes existents. 

Normes de Planejament urbanístic, Municipis de l’Alt Pirineu 

La disposició addicional tercera del Text refós de la Llei d’urbanisme, (Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol) establia que els municipis que no comptessin amb cap figura de 
planejament general i els que comptaven amb delimitacions de sòl urbà sense normes 
urbanístiques, tenien l’obligació de formular un pla d’ordenació urbanística municipal 
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No obstant això, el març de 2010 del total dels 946 municipis de Catalunya en quedaven 
143 sense planejament urbanístic general. Així, la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, en 
sessió de 30 de maig de 2008, va acordar informar favorablement la formulació de les 
Normes de planejament urbanístic per aquells municipis que no disposaven de 
planejament i encarregar a la Direcció General d’Urbanisme la seva redacció. 

L’elaboració d’aquestes normes es va fer per àmbits, coincidint amb els següents àmbits 
territorials que estableix el Pla Territorial General de Catalunya: Alt Pirineu i Aran, Ponent, 
Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Comarques Centrals i Comarques Gironines. 

El 19 d’abril del 2010 el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques va aprovar les 
Normes de planejament de l’Alt Pirineu i Aran (DOGC núm. 5630 de 17/05/2010) que 
incloïen 25 municipis d’aquest àmbit territorial., entre ells Gavet de la Conca. 

En termes generals, aquestes normes estableixen el sòl no urbanitzable d’acord amb les 
determinacions del planejament territorial. Així, s’estableixen les següents zones, la 
delimitació de les quals es corresponen íntegrament al que s’estableix en el PTP:  

 Sòls de protecció especial: 

 Espais naturals protegits clau 25a  

 Sòls de valor natural i de connexió clau 25b  

 Sòls de protecció territorial: 

 Paisatgístic i ecològic de valor  

 Sòls de valor agrícola clau 24  

 Sòls rústics o comuns:  Rústic clau 20 

Pel que fa a la regulació del sòl no urbanitzable, els usos permesos en cada clau es regulen 
d’acord amb lo establert en el Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran. A part, es 
destaca el següent articulat:  

 Article 102. Tanques. Les tanques de finca, parcel·la o recinte han de complir les 
condicions: 

a) La construcció de tanques ha de limitar-se a aquells casos en què siguin 
imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del lloc.  

b) No s’admeten tanques d’obra o opaques, llevat dels murs de pedra seca d’alçada 
no superior a 90cm i en aquelles parcel·les on per motius de seguretat calgui garantir 
la impossibilitat d’accés o de vistes i no existeixin altres fórmules de tancament que 
puguin garantir-ho.  

c) Les tanques poden ser de vegetal viu o de materials que permetin la transparència 
en tota la seva alçada.  

d) Les tanques transparents poden complementar-se amb vegetació pròpia de 
l’entorn per aconseguir el grau d’opacitat que es desitgi.  



 

Document Inicial Estratègic. POUM Gavet de la Conca, Pallars Jussà. 

 

 

 

16 

e) Les tanques han de tenir un tractament regular i homogeni en tota la seva 
longitud.  

f) Sempre que no sigui incompatible amb l’activitat que motivi la necessitat de 
tanques, aquestes han de permetre el pas de la petita fauna terrestre pròpia del lloc 
i hauran de tenir una llum de malla mínima en contacte amb el sòl de 30 x 15 cm 
lliure d’obstacles.  

g) Els materials manufacturats utilitzats en les tanques tindran colors discrets per tal 
que s’integrin bé en el fons cromàtics del lloc.  

h) Les tanques d’obra existents i aquelles que es preveu per motius de seguretat 
s’han de tractar amb superposició de vegetació viu per tal de millorar la seva 
integració en el paisatge.  

2. En les tanques d’instal·lacions d’interès públic, el projecte vindrà determinat pel 
procediment de l’article 48 TRLU o en el seu cas per un pla especial. 

 Article 103. Fonts, deus, basses, zones humides i patrimoni geològic. 

 1. No es permet cap acció a l’entorn de les fonts que impliqui la seva desaparició o 
variació del lloc tradicional d’aflorament. A l’entorn d’aquestes s’estableix una 
protecció de 50 m de radi en el qual no es permet cap tipus d’edificació de nova 
construcció, desmunt o moviment de terres que representi variacions morfològiques 
o paisatgístiques i que alteri les actuals condicions del medi. 

4. En les àrees incloses en l’Inventari de zones humides de Catalunya no es permet 
cap actuació o activitat susceptible de provocar-ne la recessió o la degradació o 
l’alteració dels sistemes hídrics que la sustenten. 

5. En les àrees incloses en l’Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya no es 
permet cap actuació que pugui destruir, ocultar o reblir els elements geològics que 
han motivat la inclusió de l’àmbit en l’Inventari. 

 Article 104. Conreus Es regulen per la normativa agrària i estan subjectes als Plans 
especials que, si és el cas, es redactin per a la protecció del sòl agrícola.  

Les actuacions de transformació de sòl han de mantenir en termes generals l’escala 
dels camps o unitats de producció agrícola amb la dimensió, proporció, ritme i 
seqüència que defineix el paisatge del lloc, llevat que pugui ser autoritzat per 
l’administració sectorial competent.  

Cal mantenir les característiques dels elements de separació entre unitats 
productives quan concentren desnivells i/o tenen diferents tractaments vegetals, ja 
siguin, murs de pedra, altres materials, marges o espais residuals.  

En qualsevol cas, en els àmbits predominantment agrícoles, cal conservar les peces 
relictes de bosc consolidat o antic per mantenir la biodiversitat.  
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 Article 105. Tala d’arbres 1. Els propietaris del sòl no urbanitzable vetllaran pel 
manteniment de l’arbrat existent. Estan protegits tots aquells arbres o comunitats 
vegetals singulars pel seu emplaçament, proporcions, grans mesures, edat 
extraordinària i espècie.  

 Article 107. Condicions generals i d’integració paisatgística. Qualsevol edificació o 
volum ha de ser proporcionat a la dimensió i escala dels paisatge on s’emplaça i 
garantir que la seva situació, volumetria, murs de contenció i tancaments, o la 
instal·lació d’altres elements, no limiti, trenqui l’harmonia o desfiguri la perspectiva 
del camp visual dels paisatges naturals. No es pot edificar en els careners i turons del 
relleu del terreny. 

 Article 111. Establiment de turisme rural i càmping  

1. Es reconeixen els càmpings existents amb anterioritat a la data d’aprovació 
d’aquestes Normes que hagin estat degudament autoritzats.  

2. Els càmpings de nova implantació es poden tramitar per mitjà d’un PEU, amb 
avaluació ambiental de plans i programes, en tot l’àmbit del SNU tret dels casos 
següents: en sòls amb riscs (inundació, geològic, allaus, etc), en sòl on afectacions 
sectorials ho impedeixin, en sòls amb pendents superiors al 20%. 

 Article 112. Actuacions d’interès públic  

1. Es consideren d’interès públic les activitats col·lectives de caràcter esportiu, 
cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo a realitzar a l’aire lliure, amb les mínimes 
i imprescindibles obres i instal·lacions adequades a l’ús del qual es tracti. Igualment, 
gaudeixen d’interès públic els equipaments i serveis comunitaris no compatibles 
amb els usos urbans, així com les infraestructures d’accessibilitat, les instal·lacions i 
obres de serveis tècnics tals com les de telecomunicacions, d’infraestructura 
hidràulica general, producció i d’abastament energètic, de subministrament i 
sanejament d’aigües, de tractament de residus, de producció d’energia a partir de 
fonts renovables, i d’altres instal·lacions ambientals d’interès públic.  

2. Les actuacions especifiques d’interès públic s’han d’emplaçar en el medi rural de 
manera que suposi el menys impacte sobre el medi i s’haurà de seguir el 
procediment que determina l’article 48 TRLU.  

3. La implantació d’establiments de turisme rural o de serveis associats a activitats 
de càmping és permesa en les construccions preexistents en sòl no urbanitzable no 
incloses al catàleg de masies sempre que concorrin els requisits que preveu el punt 
1 de l’article 56 RLU i d’acord amb el procediment del l’apartat 2 del mateix article. 

Pel que fa al sòl urbà, les Normes consideren com a nuclis urbans, els següents: 
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. 

Per a quasi la totalitat dels nuclis, les normes només en fan la delimitació del sol urbà del 
nucli consolidat, tot mantenint l’estructura existent i reconeixent els espais públics. 
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 Fontsagrada: no es proposa cap intervenció més enllà de la possibilitat de completar 
la trama urbana amb dues noves edificacions en parcel·les edificables per donar 
continuïtat al teixit urbà i reconvertir en teixit residencial les construccions existents 
de les granges que es troben al marge est del nucli.  
D’altra banda els terrenys als voltant del poble es classifiquen de sòl no urbanitzable 
amb la qualificació de zona de protecció paisatgística de manera que es preservi la 
imatge característica del conjunt d’aquest poble amb el seu paisatge i protegir-los de 
possibles futurs creixements.  

 Gavet de la Conca: les principals operacions estan lligades a la regulació de les altures 
i de les volumetries per tal de consolidar el teixit urbà millorant-ne les seves façanes. 
Es regula l’altura de l’edificació amb era que es troba al marge oest del nucli per tal 
de donar unitat a tota l’agregació dels volums i a la seva façana que actualment 
presenta una desproporció per volums, tipologia i altura. A més es proposa una 
intervenció respecte a unes cases amb eres que es situen just on s’eixampla el carrer 
principal al marge sud-est, al límit amb aquells solars buits en sòl no urbanitzable 
esmentats. La finalitat de canviar la volumetria i l’altura d’aquesta agrupació, 
transformant-la, resideix en la possibilitat d’obrir un carrer per una futura millora de 
la connectivitat viaria i de regularitzar i consolidar les façanes relatives a la plaça. Les 
noves edificacions previstes respecten la tipologia d’alineació a vial d’aquesta zona 
més compacta. 

 Sant Serni: les principals operacions estan dirigides a la millora de les façanes 
edilícies, proposant regularitzar les altures i les profunditats de manera d’aconseguir 
una major homogeneïtat del conjunt edilici. Les intervencions bàsicament es limiten 
a la part del nucli lligada a la zona històrica més compacta, proposant la regulació de 
les altures i de les volumetries per tal de consolidar el teixit urbà, tot mantenint una 
tipologia de cases alineades a vial que generin un teixit continu. 
Cal destacar que tots els terrenys al voltant del nucli estan classificats de zona de 
protecció paisatgística. 

 Aransís: Es permet la reconstrucció de les edificacions que queden en ruïna per tal 
de donar continuïtat al teixit urbà. Es preveu una intervenció sobre la façana 
occidental que limita amb el sòl no urbanitzable per tal de regular-ne l’altura i la 
volumetria mantenint l’alineació a vial però canviant la tipologia amb era per una 
entre mitgeres. 
Cal destacar que tots els terrenys al voltant del nucli estan classificats de zona de 
protecció paisatgística. 

 Sant Cristòfol de la Vall: es permet la reconstrucció d’unes ruïnes que es relacionen 
amb el marge sud del poble i amb la plaça central. Es deixa una reserva d’equipament 
en relació amb la plaça. Per la mateixa raó es proposa reconstruir la ruïna situada al 
marge meridional del poble i lligada a la casa amb era, pretenent tancar el teixit urbà 
i al mateix temps millorar la vialitat perimetral. 
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A més per completar l’ordenació del nucli es proposa consolidar el teixit urbà al 
marge nord del poble amb una nova edificació amb pati que mantingui la mateixa 
tipologia de les cases del costat donant front al carrer interior del poble.  

 Sant Miquel de la Vall: no proposa cap intervenció més enllà de la possibilitat de 
completar la trama urbana amb dues noves edificacions en parcel·les edificables a 
l’entrada del poble, reconstruint el espai d’era i utilitzant la mateixa tipologia que 
tota la resta del poble. 

 Sant Martí de Barcedana: es permet reconstruir unes ruïnes al mig del poble per tal 
de completar la trama urbana o donar continuïtat al teixit urbà. 

 Sant Salvador de Toló: Les principals intervencions es limiten a les agregacions que 
es situen en les zones perifèriques del nucli històric, a nord-oest i nord-est, i que 
marquen el límit del poble en directa relació amb el paisatge. D’aquesta manera, 
amb la finalitat de regular i millorar les façanes urbanes que actualment presenten 
una desproporció per volums, tipologia i materials, es fixen profunditats edificatòries 
i altures, tot mantenint l’alineació a vial i les característiques de les edificacions del 
entorn que generen un teixit continu i compacte. 
Juntament amb la intervenció respecte a unes cases amb era que es troben al marge 
sud-oest del nucli fundacional es delimita a continuació un polígon d’actuació 
urbanística, PAU-1, al límit amb uns solars buits en sòl no urbanitzable al darrera de 
la plaça amb la font del poble. Aquest PAU permet completar el teixit urbà i millorar 
la connectivitat viaria amb l’obertura d’un nou carrer que enllaça amb el carrer 
perimetral i la plaça, donant continuïtat a la xarxa viaria. Les noves edificacions 
previstes respecten la tipologia d’alineació a vial d’aquesta zona més compacta. 
 

4.2. PLANEJAMENT SECTORIAL. PROTECCIÓ AMBIENTAL  

El municipi de Gavet de la Conca presenta una part del seu territori inclòs en un espai PEIN 
i també inclòs en la Xarxa Natura 2000: la Serra del Montsec.  

La protecció bàsica dels valors d’aquells espais naturals més rellevants a Catalunya es 
materialitza en un conjunt de normes de protecció comunes que s’apliquen a tots els 
espais del PEIN. Per altra banda, els espais naturals protegits estan associats normalment 
a un pla especial de protecció, mitjançant el qual s’estableixen normes de protecció i 
d’ordenació del territori.  

En el moment actual, el PEIN de la Serra del Montsec, disposa del seu pla especial de 
protecció aprovat definitivament l’any 2000. 

També existeix dins del municipi una Zona Humida inclosa en l’Inventari de Zones Humides 
de Catalunya, el Pantà de Terradets. 

(Veure Mapa 1 de l’Annex) 
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D’acord amb la fitxa descriptiva de l’espai (Instrument de Gestió de la Xarxa Natura 2000 
de la Generalitat de Catalunya): Es tracta de l’espai prepirinenc amb més riquesa de 
paisatges i amb la presència de determinats endemismes de la flora i fauna invertebrada 
i rareses de la flora i fauna superior. Pel que fa a la vegetació cal destacar la important 
presència del carrascar així com rouredes de roure valencià o fagedes. De tota manera 
destaca, principalment, la vegetació rupícola de les cingleres i parets rocoses. Entre els 
elements més destacats de la fauna cal anomenar les importants poblacions de ratpenats. 

Com a elements Clau d’aquest espai s’assenyalen els següents hàbitats d’interès 
comunitari:  

 Codi 4090: Matollars xerocàntics endèmics oromediterranis. 

 Codi 5110: Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos. 

 Codi 5130: Formacions de Juniperus communis colonitzadores de landes o de 
pastures calcícoles. 

 Codi 5210: Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars. 

 Codi 6170: Prats calcícoles alpins i subalpins. 

 Codi 6210: Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat 
calcari (Festuco-Brometea). 

 Codi 6410: Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos 
(Molinion caeruleae). 

 Codi 6420: Jonqueres i herbassars graminoides humits,mediterranis, del Molinio-
Holoschoenion. 

 Codi 8210: Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola. 

 Codi 9180 (prioritari): Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-
Acerion. 

 Codi 9240: Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà 
(Quercus canariensis). 

 Codi 9340: Alzinars i carrascars. 

També hi són presents rellevant nombre d’espècies de fauna protegides, entre les quals, 
les espècies que són elements clau de l’espai són:  

 Codi 1092:  Austropotamobius pallipes 

 Codi 1303 Rhinolophus hipposideros  

 Codi 1304 Rhinolophus ferrumequinum  

 Codi 1305 Rhinolophus euryale  

 Codi 1307 Myotis blythii  

 Codi 1310 Miniopterus schreibersii  

 Codi 1316 Myotis capaccinii  



 

Document Inicial Estratègic. POUM Gavet de la Conca, Pallars Jussà. 

 

 

 

21 

 Codi 1321 Myotis emarginatus  

 Codi 1324 Myotis myotis  

 Codi 1454 Petrocoptis pardoi 

Per a aquests elements clau de l’espai, el Document “Instrument de gestió de les Zones 
Especials de Conservació declarades a la regió mediterrània”, de la Direcció General de 
Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya (Any 2014), estableix els objectius de 
conservació que es llisten tot seguit. 

Herbassars de Molinia coerulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos (6410) 

 Gestió preventiva:  

 Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o 
que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 

 Limitació de la construcció de infraestructures que comportin la destrucció 
física de l'hàbitat (pistes, abeuradors, dipòsits d'aigua, etc.). 

 Gestió o restauració d’ecosistemes:  

 Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants 
d’aquest hàbitat. 

 Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients 

 Conservació de sòls: Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig 
excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl. 

 Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola:  

 Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i 
conservació de l'hàbitat. 

 Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies 
productives pel bestiar. 

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

 Gestió preventiva:  

 Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o 
que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 

 Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a 
l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de 
nutrients. 

 L'administració competent considerarà com a ús incompatible la reforestació 
d'àrees amb presència rellevant de l'hàbitat. 

 Gestió o restauració d’ecosistemes:  

 Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants 
d’aquest hàbitat. 
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 Manteniment de la dinàmica hidrològica pròpia de l'hàbitat, evitant drenatges 
o inundacions permanents. 

 Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients. 

 Conservació de sòls: Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig 
excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl. 

 Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola: Ordenació de la càrrega ramadera amb 
l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 

Codi 9180 (prioritari): Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-Acerion. 

 Gestió preventiva: L'administració competent considerarà ús incompatible la gestió 
forestal amb finalitat de producció fustanera. 

 Restauració d'àrees degradades: Restauració dels indrets més degradats del tipus 
d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació. 

Codi 4090: Matollars xerocàntics endèmics oromediterranis 

 Gestió o restauració d’ecosistemes: Establiment de mecanismes adients per frenar 
l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 

 Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola: Ordenació de la càrrega ramadera amb 
l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 

 Construcció o adequació d'infraestructures: Control de la creació de nous vials i 
infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie. 

Codi 8210: Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola. 

 Gestió preventiva: Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb 
presència d’espècies amenaçades. 

 Regulació de l'ús públic:  

 Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, 
senders, etc.). 

 Regulació de l’escalada en zones rellevants de l'hàbitat amb presència 
d’espècies amenaçades. 

Codi 5110: Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos. 

 Gestió o restauració d’ecosistemes: Establiment de mecanismes adients per frenar 
l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 

 Aprofitament sostenible forestal: Regular els aprofitaments forestals (tallades de 
grans peus o d'extenses masses de boix). 

 Construcció o adequació d'infraestructures: Control de la creació de nous vials i 
infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie. 
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Codi 5130: Formacions de Juniperus communis colonitzadores de landes o de pastures 
calcícoles i Codi 5210: Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars. 

 Gestió o restauració d’ecosistemes: Establiment de mecanismes adients per frenar 
l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 

 Construcció o adequació d'infraestructures: Control de la creació de nous vials i 
infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie. 

Codi 6170: Prats calcícoles alpins i subalpins. 

 Gestió o restauració d’ecosistemes: Establiment de mecanismes adients per frenar 
l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 

 Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola Ordenació de la càrrega ramadera amb 
l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat (particularment en àrees 
de pastura properes a surgències d'aigua on el bestiar utilitza com abeurador).  

 Construcció o adequació d'infraestructures: Control de la creació de nous vials i 
infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie. 

Codi 6210: Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat 
calcari (Festuco-Brometea). 

 Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola:  

 Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i 
conservació de l'hàbitat. 

 Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies 
productives pel bestiar. 

 Construcció o adequació d'infraestructures: Control de la creació de nous vials i 
infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie. 

Codi 9240: Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus 
canariensis). 

 Aprofitament sostenible Forestal:  

 Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per 
tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial 

 Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i 
naturalitat de la massa. 

 Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de 
petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 

 Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 
m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 
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 Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la 
producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 

Codi 9340: Alzinars i carrascars. 

 Aprofitament sostenible Forestal:  

 Adequació de les estassades de l'estrat arbustiu a estassades més selectives per 
tal d'evitar la tala d'espècies endèmiques, protegides o d'interès especial. 

 Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la 
prevenció d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i 
interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben 
estructurades. 

 Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i 
naturalitat de la massa. 

 Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de 
matollars heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir 
el risc d'incendi. 

 Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de 
petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 

 Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que 
no afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que 
no coincideixin en el període de màxim risc d'incendis. 

 Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la 
producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 

 Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del 
sotabosc i malmetre l'hàbitat. 

 Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola:  

 Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i 
conservació de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. 

 Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 

Codi 1092:  Austropotamobius pallipes 

 Gestió preventiva:  

 Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o 
que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 

 Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, 
en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que 
no es mantingui aquest cabal. 
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 Recuperació d'espècies amenaçades: reforços poblacionals. Foment de la 
recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ 
estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores. 

 Control d'espècies exòtiques: Control i erradicació puntual de poblacions de crancs 
de riu exòtics en zones amb presència de cranc autòcton i en zones properes. 

 Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats: Manteniment de les condicions 
fisicoquímiques de l’aigua adients. 

Codi 1303 Rhinolophus hipposideros, Codi 1304 Rhinolophus ferrumequinum, Codi 1305 
Rhinolophus euryale, Codi 1310 Miniopterus schreibersii i Codi 1307 Myotis blythii  

 Regulació de l'ús públic: Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per 
l’espècie (coves de cria i d’hivernada). 

Codi 1316 Myotis capaccinii  

 Gestió preventiva:  

 Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o 
que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 

 Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, 
en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que 
no es mantingui aquest cabal. 

 Regulació de l'ús públic: Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per 
l’espècie (coves de cria i d’hivernada). 

 Aprofitament sostenible forestal: Foment de la gestió forestal dirigida al 
manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la 
seva extensió. 

Codi 1321 Myotis emarginatus i Codi 1324 Myotis myotis  

 Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic: Manteniment 
dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en 
les zones amb presència destacada de l'espècie. 

 Regulació de l'ús públic: Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per 
l’espècie (coves de cria i d’hivernada). 

 Aprofitament sostenible forestal Foment de la gestió forestal dirigida al 
manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa. 

Codi 1454 Petrocoptis pardoi 

 Gestió d'espècies sobreabundants: Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en 
els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat. 

 Regulació de l’ús públic: Regulació de l'activitat d'escalada en les zones amb 
presència de l'espècie. 
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4.3. CATÀLEG DEL PAISATGE DE L’ALT PIRINEU I ARAN 

El Catàleg del Paisatge de l’Alt Pirineu i Aran és fruit de la Llei del Paisatge aprovada el 31 
d’octubre de 2006. Aquest catàleg va se aprovat definitivament el 3 d’abril de 2013. 

En aquest catàleg, el municipi està inclòs en dues unitats de paisatge: 

 Unitat 18 – Conca de Tremp: comprèn la major part del municipi, ambamb la banda 
nord i oriental del mateix, incloent la vall del riu de Conques i, fins a la Serra de 
Comiols.  

 Unitat 19 – Motsec: es correspon a la banda sud-occidental del terme, la quqqueda 
per sota de la Serra dels Obacs i que arriba fins a la Serra de Montsec de Rúbies. 

(Veure Mapa 1 de l’Annex) 

Unitat del paisatge 18: Conca de Tremp 

Conca intrapirinenca envoltada de massissos calcaris, amb magnífiques vistes vers la 
serralada axial. És una de les portes d’entrada al sud del massís. Els seus trets distintius 
són:  

 Històrica relació amb l’aigua. La Noguera Pallaresa ha estat durant segles el camí de 
pas de matèries i persones del Pirineu, actualment és un dels espais més modificats 
per les infraestructures hidràuliques que li donen un tret molt característic. 

 Una de les xarxes urbanes més importants del Prepirineu, amb el llegat patrimonial 
dels castells de la Marca Hispànica i la capitalitat històrica del Pallars. 

 Herència viva de l’agricultura dels primers colonitzadors romans. La conca Dellà 
conserva un ric paisatge agrícola on encara es mantenen les principals varietats del 
secà continental català, en clara regressió vers noves activitats agropecuàries. 

 Ric patrimoni geològic que es combina amb l’abundor de sòl nu producte de l’erosió 
i la presència quasi constant de cingleres calcàries i de conglomerats per arreu. Tot 
plegat genera un paisatge mineral de colors terrígens i de gran interès geològic i 
paleontològic, sobretot pels nombrosos jaciments i petjades de dinosaures. 

 Espais de memòria històrica del front del Pallars, com els estanys de Basters 

Els principals valors en el paisatge que es destaquen en la unitat són:  

 La vitalitat de l’agricultura mediterrània de secà, especialment a la Conca Dellà, i la 
multiplicitat de patrons estètics que es poden copsar a valls com les de Serradell, el 
riu de Carreu, sota el coll de Montllobar o des de les panoràmiques del coll de 
Comiols. 

 Els ametllers florits amb el rerefons de les neus pirinenques a multitud de petits 
pobles enfilats als turons, com Serradell o Erinyà. 
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 Els nuclis històrics de Tremp, Talarn, la Pobla de Segur i els seus entorns i les eres, la 
vila emmurallada i la fira de bestiar de Salàs de Pallars. 

 La història i la paleontologia d’Isona, un paisatge mescla de geologia i l’antiga 
empremta romana. 

 L’eix fluvial de la Noguera Pallaresa amb l’embassament de Sant Antoni al bell mig. 
La sortida impetuosa del riu del congost de Collegats i l’ampli interfluvi amb el 
Flamisell contrasten amb el paisatge fluvial domesticat i agrari del tram aigües avall 
de la presa. 

 Els cingles de Pessonada, la muntanya de Sant Corneli i el Pui de Llaràs amb la 
combinació dels castells, ermites i fortificacions que s’hi han anat succeint en el 
temps, acompanyades dels inseparables estols de voltors. 

 L’encant dels paisatges del silenci, a Aramunt Vell, i de la història, amb els castells 
d’Orcau i de Mur retallats en el cel 

Els objectius de qualitat paisatgística es llisten a continuació: 

 18.1 Un paisatge agrícola amb presència protagonista de la trilogia mediterrània de 
muntanya, conservat i revaloritzat, per damunt de sectors agrícoles i ramaders 
encarats a la producció intensiva, cada cop més deslligats de l’entorn que els acull i 
més febles davant les conjuntures econòmiques.  

 18.2 Uns paisatges fluvials de la Noguera Pallaresa i del Flamisell revaloritzats 
mitjançant la potenciació de l’ús social i la conservació del bosc de ribera.  

 18.3 Uns elements morfològics característics de la unitat, entesos des del seu valor 
simbòlic, com les cingleres, la roca calcària i els conglomerats dels Cingles de 
Pessonada i la muntanya de Sant Corneli, que es mantinguin com a referents visuals 
i identitaris de qualitat.  

 18.4 Un paisatge valoritzat amb els seus principals elements estructuradors, 
construït i envoltat d’una natura mediterrània i de secà, creuada per un important 
eix fluvial, la Noguera Pallaresa.  

 18.5 Un valuós patrimoni rural, format per barraques de vinya, camins rurals, 
castells, ermites fortificacions i embassaments, viu i promocionat turísticament.  

 18.6 Un paisatge rural viu, dominat per fruiterars de secà i conreus de cereals i 
secundàriament per les vinyes.  

 18.7 Un sistema de restes arqueològiques i històriques ben preservat i gestionat, dins 
d’un context forestal, urbà o rural que permeti la seva accessibilitat.  

 18.8 Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més 
rellevants i permetin descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels 
paisatges de la Conca de Tremp 
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Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació: 

 18.18 Millorar l’accessibilitat i la cobertura de serveis telemàtics als nuclis de 
població més distants de la xarxa viària principal, així com facilitar la regeneració 
arquitectònica del paisatge urbà sense malmetre els tradicionals perfils i estructures 
de la trama urbana. 

 18.19 El nucli encimbellat de Toralla, els situats en solana sota una paret de pedra 
de Gurp, Erinyà i Serradell, el nucli compacte a mitja vessant de Gurp així com altres 
nuclis com Talarn, mostren estructures i perfils característics, perceptibles des de 
determinades àrees i recorreguts, els quals constitueixen fites paisatgístiques que 
tenen una relació directa amb els respectius fons escènics. En aquests casos el 
desenvolupament urbà tant de rehabilitació com de nova obra ha de respectar 
aquests perfils o imatges i impedir, a través del planejament urbanístic, l’aparició 
d’elements volumètrics que els desfigurin.  

 18.20 Evitar que noves infraestructures lineals i/o energètiques o altres elements 
aliens pertorbin l’estructura original i la panoràmica visual dels fons escènics i els 
cims presents a la unitat; especialment dels més emblemàtics com Sant Corneli i els 
fons escènics; i promoure la seva protecció com a zones d’abast visual i impressores 
de caràcter al paisatge.  

 18.22 Integrar paisatgísticament les granges de porcí existents. Afavorir la 
implantació d’energies renovables a l’espai agrari mantenint l’escala dels paisatges 
de la Conca de Tremp.  

 18.23 Ordenar la localització de la publicitat a peu de carretera impedint que les 
tanques afectin el fons escènic de la unitat i les principals fites en el paisatge.  

 18.24 Restringir la localització de construccions i polígons industrials en sòl no 
urbanitzable en espais agraris d’alt valor productiu i en els que presenten patrons de 
bocage com a Sant Martí de Canals i a l’entorn de la Pobla de Segur.  

 18.25 Localitzar les noves implantacions de polígons d’activitat econòmica en àrees 
de creixement amb continuïtat amb les trames urbanes o de polígons ja existents i 
evitar la formació de façanes amb una exposició visual directa a les vies de 
comunicació per tal d’impedir l’efecte carretera- aparador.  

 18.26 Senyalitzar amb infraestructura física –associada als itineraris o als miradors - 
les àrees i els elements relacionats amb la memòria històrica de la Guerra Civil.  

 18.27 Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors accessibles a peu o 
amb vehicles, on la percepció i interacció amb el paisatge és més àmplia i suggerent: 
es tracta dels miradors del coll de Comiols, castell d’Orcau, Santa Engràcia i Claverol, 
els itineraris motoritzats entre l’embassament de Talarn i el congost d’Erinyà, a 
l’ombra del Montsec i Conca de Tremp-Dellà, i els no motoritzats del GR-1 sender 
transversal i de St.Engràcia –Pic de Lleràs. Aquesta xarxa hauria de rebre, allà on 
correspongui, les actuacions necessàries de condicionament, senyalització, 
manteniment i difusió per tal de potenciar la funció de facilitar la percepció dels 
valors del paisatge i el coneixement del territori. 



 

Document Inicial Estratègic. POUM Gavet de la Conca, Pallars Jussà. 

 

 

 

29 

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la protecció  

 18.1 Els cursos fluvials són un element clau del paisatge de la Conca de Tremp que 
cal conservar. Al mateix temps, defineixen per si mateixos un paisatge propi, el de 
ribera, amb hàbitats, dinàmiques i característiques pròpies. Cal considerar tots els 
cursos fluvials i la seva àrea d’influència immediata com àmbits de conservació 
prioritària, amb especial atenció a la Noguera Pallaresa i el Flamisell.  

Unitat del Paisatge 19 Montsec 

Engloba bàsicament la Serra del Montsec de Rúbies i els trets distintius de la unitat són:  

 Relleus més destacats de les serres exteriors prepirinenques, que s’alineen, com tota 
la serralada pirinenca, en sentit longitudinal. Es tracta d’un conjunt muntanyós 
format en bona part per esquerps roquissars, entremig dels quals s’obren alguns 
traus excavats. La serra del Montsec es descomposa en dos esgraons que originen 
un replà aprofitat per a la instal·lació de conreus i algun veïnat.  

 La Noguera Ribagorçana, a la part més occidental, i la Noguera Pallaresa, en un 
segment intermedi, travessen el Montsec i formen, respectivament, els congostos 
més impressionants del Prepirineu català: Mont-rebei i Terradets .  

 Paisatge dominat per elements naturals, amb un fort contrast cromàtic entre 
obagues i solanes; destaquen els imponents relleus abruptes, als peus dels quals 
s’assenten dos sinclinals de proporcions gegants, amb vocació agrícola i de pendents 
més moderats o suaus, on predominen els cultius herbacis extensius de secà: la vall 
d’Àger i la conca de Meià. La dominància natural s’accentua amb la cobertura 
vegetal: a les solanes hi trobem el domini del carrascar muntanyenc, mentre que a 
les obagues hi senyoreja la roureda de fulla petita.  

 Poblament escàs i de tipologia rural. Destaquen les poblacions d’Àger, Vilanova de 
Meià, Guàrdia de Tremp i Llimiana.  

 Boires espesses, provocades per les inversions tèrmiques hivernals, i fort vent que 
creua els congostos. 

Els principals valors en el paisatge que es destaquen en la unitat són:  

 L’elevat patrimoni geològic, tant pel que fa a les estructures tectòniques 
representades en el massís com als nombrosos jaciments paleontològics (del juràssic 
inferior fins a l’eocè). 

 Una extensa esquena del Montsec, la part obaga, plenament forestal i recoberta de 
rouredes seques, carrascars i pinedes. Al seu peu la solca una extensa franja 
deprimida que dona lloc a diverses valls que drenen cap a la Noguera Pallaresa (vall 
de Llimiana i barranc del Bosc) o cap a la Noguera Ribagorçana (vall d’Alsamora i Sant 
Esteve de la Sarga). 
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 Els congostos de Mont-rebei i Terradets, espectaculars obertures en la roca 
formades pel pas de la Noguera Ribagorçana i la Noguera Pallaresa, respectivament.  

 L’àmplia làmina d’aigua formada per l’embassament de Cellers, que contrasta 
fortament amb els boscos dels vessants muntanyosos i els conreus de secà que 
s’estenen per les seves ribes. 

 Les nombroses torres de guaita, castells i pobles encimbellats, testimonis del passat 
medieval d’una zona fronterera, entre el Prepirineu i la plana lleidatana. 

Els objectius de qualitat paisatgística es llisten a continuació: 

 19.1 Unes cingleres del Montsec ben conservades, que afavoreixin les poblacions 
d’aufrany i trencalòs, compatibles amb la pràctica d’esports d’aventura. 

 19.2 Uns paisatges fluvials de la Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana ben 
conservats i gestionats, aptes per al gaudi del paisatge i la descoberta. 

 19.3 Uns congostos de Mont-rebei i Terradets lliures de noves edificacions i 
infraestructures que en distorsionin la seva vàlua escènica. 

 19.4 Un paisatge agrari prepirinenc viu, amb l’estructura agrària tradicional de 
petites parcel·les i construccions de pedra seca, amb granges integrades, poc 
fragmentat per infraestructures i esteses elèctriques, tot mantenint l’assentament 
compacte en els nuclis d’Àger, Vilanova de Meià, Llimiana i Guàrdia de Tremp. 

 19.5 Un patrimoni històric que consolidi la seva presència en el paisatge (cabanes, 
marges, calçada romana del port d’Àger, castell d’Àger, necròpolis medieval d’Àger, 
mina de lignit de Barmó, col·legiata de Sant Pere, etc.). 

 19.6 Un sistema de miradors i rutes de descoberta paisatgística que permetin una 
adequada percepció dels contrastos visuals propis del paisatge del Montsec, i la 
varietat de matisos paisatgístics de la zona, esdevenint així itineraris paisatgístics de 
qualitat, entrellaçats amb els itineraris dels paisatges veïns.  

 19.7 Una vall marcada per la sensació de tranquil·litat, per la manca de soroll i 
mantenint-se com una de les parts de Catalunya amb menor contaminació lumínica.  

 19.8 Uns paisatges que mantinguin en bon estat les restes megalítiques (les pintures 
rupestres esquemàtiques de la cova de Cogulló, les restes de l’edat del ferro o el 
jaciment de la Fabregada a Alsamora), i altres elements patrimonials (el castell 
d’Àger, el castell de la Baronia de Sant Oïsme, el Castellnou de Montsec, la vila closa 
de Moror, el castell de Meià i el castell de Comiols) preservats i visibles en l’entorn 
per tal d’afermar les seves singularitats. 

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la protecció.  

 19.1 Garantir la preservació de les formes tectòniques del massís del Montsec, el 
sistema de barrancs, penya-segats i tarteres de tot el massís, així com els espais 
d’especial valor escènic com les coves i els avencs.  
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 Normalment aquests espais confinen amb extensos boscos que mereixen ser tractats 
com a zones de transició i contacte amb la plana del fons de la vall, per a garantir la 
permanència i qualitat d’aquests paisatges.  

 19.2 Preservar i recuperar els conreus i explotacions existents, especialment a 
l’obaga del Montsec, on hi ha un patró de distribució característic dels pobles 
encimbellats i sota parets de pedra i dels cultius en terrasses que donen lloc a uns 
espais amb un rellevant valor paisatgístic.  

 19.3 Els cursos fluvials són un element clau del paisatge del Montsec que cal 
conservar. Al mateix temps, defineixen per si mateixos un paisatge propi, el de 
ribera, amb hàbitats, dinàmiques i característiques pròpies. Cal considerar tots els 
cursos fluvials i la seva àrea d’influència immediata com àmbits de conservació 
prioritària, amb especial atenció a la Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana. 
Així es justifica pel seu interès com a connectors ecològics, pel propi valor dels seus 
hàbitats i pel seu interès paisatgístic tranversal: des dels entorns de muntanya als 
nuclis urbans, passant per les planes agrícoles i els estrets congostos 

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació  

 19.8 Limitar la instal·lació de noves granges de porcs i integrar paisatgísticament les 
existents. Afavorir la implantació d’energies renovables a l’espai agrari però tenint 
cura de l’impacte que això suposa.  

 19.9 Els nuclis situats sota paret de pedra com Moror i Sant Miquel de la Vall i els 
nuclis encimbellats d’Alsamora, Àger i Llimiana, presenten una fesomia singular 
d’estructures i perfils característics, perceptibles des de determinades àrees i 
recorreguts, els quals constitueixen fites paisatgístiques que tenen una relació 
directa amb els respectius fons escènics. En aquests casos el desenvolupament urbà, 
tant de rehabilitació com de nova obra, ha de respectar aquests perfils o imatges i 
impedir, a través del planejament urbanístic, l’aparició d’elements volumètrics que 
els desfigurin.  

 19.10 Evitar que noves infraestructures lineals i/o energètiques o altres elements 
aliens pertorbin l’estructura original i la panoràmica visual dels fons escènics i els 
cims presents a la unitat; especialment del més emblemàtic, Sant Alís, així com dels 
fons escènics; tot promovent la seva protecció com a zones d’abast visual i 
impressores de caràcter al paisatge.  

 19.11 Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors accessibles a peu o 
amb vehicles, on la percepció i interacció amb el paisatge és més àmplia i suggerent: 
es tracta dels miradors de Castelló Sobirà de Sant Miquel de la Vall, Llimiana, puig de 
Sant Alís, congost de Mont-rebei i el castell de Mur, dels itineraris motoritzats, a 
l’ombra del Montsec i de la Conca de Tremp-Dellà, i dels no motoritzats del GR-1 
sender transversal i el congost de Mont-rebei.  
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5 
ASPECTES 
AMBIENTALS 
RELLEVANTS 
DEL MUNICIPI  

 

 

 

 

5.1. MARC TERRITORIAL. EL MUNICIPI DE GAVET DE LA CONCA. 

Gavet de la Conca se situa al sud de la comarca del Pallars Jussà. Administrativament, limita 
pel nord amb Tremp, per l’est amb Llimiana i Isona i Conca Dellà, pel sud amb Vilanova de 
Meià (Noguera) i per l’oest amb Llimiana i Castell de Mur. 

És un municipi de la comarca del Pallars Jussà, situat en una ampla conca fluvial arrecerada 
pel sud per la serra del Montsec i per la serra de Carreu-Sant Corneli, a l’est del riu del 
Noguera Pallaresa, el qual fa de límit municipal per l’oest. Al Noguera Pallaresa hi 
conflueix, en el seu límit nord-occidental, el riu de Gavet, afluent per l'esquerra de la 
Noguera Ribagorçana, que neix al vessant septentrional de la serra de Bonrepòs i a 
l'occidental de la serra de Grau de Moles i que, després de drenar la conca de Dellà, on es 
coneix per riu de Conques, desguassa al seu col·lector després de rebre, prop de Gavet, 
per la dreta, el riu d'Abella. 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. 

Es tracta d'un municipi que agrupa diferents nuclis de població petits i dispersos que 
conserven un magnífic caràcter agrari i rural. El nucli principal és el poble de Gavet de la 
Conca, cap del municipi, els pobles de Sant Serni, Aransís i Sant Salvador. A més, hi ha el 
poble de Fontsagrada i la caseria de Terrassa al sector de l’antic municipi de Sant Serni; el 
poble de Sant Miquel de la Vall, el de Sant Martí de Barcedana i el de Sant Cristòfol de la 
Vall o de Llimiana, al sector de l’antic municipi d’Aransís; i el poble de Mata-Solana, les 
caseries de Presquiró, de Perolet, de Castellnou, de la Ferreria, de Sant Vicenç de Toló (o 
Toló) i de Mereia (o Merea), la quadra de Bonrepòs i el despoblat de Montllor, a l’antic 
municipi de Sant Salvador de Toló. 

L’economia del terme és bàsicament agrícola i ramadera. Els principals conreus són els 
cereals (ordi, blat), el farratge, l’olivera i els ametllers. En la ramaderia predomina sobretot 
la cria de bestiar oví i porcí. 

Destaca també la central elèctrica de Gavet, construïda l'any 1931 per La Canadenca i 
propietat de FECSA, situada al límit occidental del terme, el canal de la qual transcorre per 
la banda occidental del terme de Gavet. 

A nivell de comunicacions, el municipi queda una mica apartat dels eixos viaris principals 
de la zona: la carretera C-13, entre Tremp i Balaguer, que transcorre de nord a sud per 
l’oest del terme, fora terme, i la C-74, de Tremp a Artesa, que transcorre pel nord i est del 
municipi, també fora terme. Les comunicacions amb aquestes dues vies depèn de cada 
nucli, sent Gavet de la Conca, Fontsagrada i Sant Serni els més ben comunicats, amb la 
carretera LV-9123 que els enllaça directament amb la C-74. 
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Per la banda oriental del municipi hi transcorre la carretera L912 i L-911, la qual constitueix 
l’eix viari estructurador més rellevant del municipi. Comunica bona part dels nuclis urbans 
del terme amb la C-74. Així, per exemple, Sant Salvadó de Toló es troba a peu d’aquesta 
carretera, o les pistes que conflueixen a Merea i a Aransís, neixen d’aquesta via.  

Un altre eix també rellevant és la carretera de Sant Miquel de la Vall. Neix a l’oest, a la 
carretera LV-9121 dins del terme de Llimiana i acaba a la L-913, de Vilanova de Meià, al 
sud-est del municipi, després de recórrer d’oest a est la banda meridional del terme. A 
aquesta carretera hi tenen accés els nuclis de Mata-Solana, Sant Miquel de la Vall, Sant 
Martí de Barcedana i Sant Cristòfol de la Vall.  

(Veure Mapa 4 de l’Annex) 

5.2. MEDI FÍSIC 

Orografia i relleu 

El sector meridional del municipi de Gavet de la Conca es troba, en bona part, arrecerat 
pels contraforts septentrionals del Montsec de Rúbies i per les prolongacions d’aquesta 
serra (serra de Comiols, del Cucut i de la Campaneta). Al peu d’aquestes s’estenen les valls 
del riu de Conques, dels barrancs de Barcedana, i de Xércoles i les valls de llurs afluents. 
Al bell mig del municipi hom troba la serra de Sant Gervàs, amb el Capolat d’Aransís (1.139 
m) com a punt més alt. 

Les terres més baixes del municipi són les situades a tocar de la vall de la Noguera 
Pallaresa, bé en l’interfluvi amb el riu de Conques, al sector de les partides de l’Espona o 
de la Verneda, bé a la zona més cap a tramuntana, a la banda dreta del riu de Conques, 
en l’interfluvi amb el riu d’Abella. 

La Noguera Pallaresa solca el sector de ponent del terme. El curs del riu de Conques forma 
en bona part el límit natural del municipi amb el terme d’Isona. 

A nivell dels nuclis poblacionals, la seva orografia varia molt segons la seva localització, tot 
i que en general són pobles ubicats en zones bastant agrestes. Seguidament es fa una 
aproximació de la orografia de cada nucli: 

 Fontsagrada: Està situat dalt d'un turonet al bell mig de la plana jussana, o inferior, 
de la Conca de Tremp. El poble s’allarga a la banda occidental del turó, de manera 
que mostra un descens cap a l’oest, sent la banda oriental la més elevada. Els 
pendents oscil·len entre el 10 i el 20% majoritàriament, tot i que, cap al sud, el 
terreny s’eleva lleugerament sobre una zona extensa i la planera, les Hortes, i pot 
assolir pendents del 30%. Cap a nord, els terrenys planers arriben fins a la carretera 
LV-9123. 

 Gavet de la Conca: El poble de Gavet de la Conca (421 m) es troba a la riba esquerra 
del riu de Gavet, nom amb què es coneix en aquestes terres el riu de Conques. 
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La vall del riu transcorre per la banda septentrional del poble, sobre la qual s’eleva 
uns 15-20 m i amb uns pendents entre el 20-30%. En aquesta banda del poble hi 
transcorre la carretera LV-9123, enfilant-se per la vessant septentrional del nucli. Cap 
a sud els pendents són més suaus, ja que el terreny continua planer cap a les terres 
de conreu annexes (pendents entre 5-10%). A l’oest, el nucli està limitat pel pas del 
Canal de Gavet. 

 Sant Serni: es situa a redós del Serrat de la Pleta, que baixa cap a La Noguera 
Pallaresa, a l’oest, i ran del barranc de Sant Serni o de Solans, a 667 m d’alçada. En 
general mostra pendents mitjanes, entre el 10-20%. 

 Aransís: localitzat al peu occidental dels Cinglos de Capolat, que s’uneixen a nord 
amb el Serrat dels Obcas, dins d’una extensa plana delimitada per aquests cinglos a 
l’est, el Serrat dels Obacs a nord, el barranc de Xercolés a sud i el Serrat de Guamis 
(amb els cinglos de les Solanes) a l’oest, que separa aquesta plana de la de Sant Serni. 
El poble, amb una cota màxima de 936 m, mostra un relleu relativament suau, amb 
pendents entre el 10-20%, que van descendint cap a ponent.  

 Sant Salvador de Toló: es situa al peu de la part més meridional del Serrat del Calvari, 
on les darrere estribacions reben el nom de Les Solanes. Està compost per dues parts 
orogràficament diferenciades: al nord hi ha la part antiga del poble, una mica 
aturonat al voltant de l’església (789 m) i amb pendents del 20-40%, principalment 
cap a nor-est, i una banda al sud, a peu de la carretera, molt més nova i planera, amb 
pendents al voltant del 10%. 

 Merea: Està situat al sector sud-est del terme, a la part alta de la vall del riu de 
Conques, a l'obaga de la Serra de Comiols, entre l'Obaga Gran, a migdia, i l'Obaga de 
Sant Salvador. Ocupa la part alta d’un turó, amb pendents molt elevats que el limiten 
per totes bandes (superiors al 30%). Només per la banda més meridional el terreny 
es fa menys abrupte, amb pendents del 20%. Per la banda oriental, el turó on s’ubica 
el nucli està resseguit pel pas del Barranc Gran, un dels barrancs que dona lloc al Riu 
de Conques.  

 Sant Cristòfol de la Vall: nucli localitzat esglaonadament al peu de la carretera de 
Sant Miquel de la Vall, que ressegueix la falda de solana del Montsec., però amb 
pendents relativament suaus, entre el 10 i 20%, que van descidnint cap a nord, cap 
a la carretera. Forma unitat geogràfica amb Sant Martí de Barcedana i Sant Miquel 
de la Vall, a llevant de la mateixa vall. El barranc de les Moles, afluent del de 
Barcedana, és el que articula la vall on es troben els tres pobles, denominada des 
d'antic Vall de Barcedana. 

 Sant Miquel de la Vall: nucli totalment esglaonat, amb pendents elevats superiors al 
20% i al 30%, resseguint la falda occidental de la serra de Baro, una de les estribacions 
occidentals de la Serra dels Obacs.  

 Sant Martí de Barcedana: es localitza uns 235 m més avall que Sant Miquel de la Vall, 
tocant a la carretera, però mostra la mateixa fesonomia esgalonada, amb pendents 
elevats superiors al 20% i al 30. 
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 Mata Solana: El poble és a la capçalera del barranc de Barcedana, que discorre cap a 
ponent, i sota els cingles de la Serra de la Feixa, una estribació occidental de la Serra 
de la Campaneta. Es distribueix lleugerament esglaonat cap a sud, on hi transcorre 
la carretera, amb pendents entre el 20-30% majoritàriament. 

(Veure Mapes de la sèrie 5 de l’Annex) 

Geologia 

La naturalesa geològica del municipi està dividida en dos grups principals: les calcàries i 
gresos que formen les principals serres del municipi com la Serra del Montsec, la Serra de 
Comiols, la Serra de la Campaneta, la Serra de la Vall de Llimiana i la Serra dels Obacs, i les 
lutites i còdols que recobreixen les zones amb menys pendent del municipi, ocupades per 
conreus. 

Els gresos i calcàries són dues litologies força permeables (sobretot les calcàries) que 
afavoreixen el ràpid escolament de l’aigua superficial i confereixen al paisatge la imatge 
d’un espai sec. La roca calcària es caracteritza pel procés de meteorització anomenat 
carstificació, que afavoreix la presència d’avencs i cavitats subterrànies. Per aquest motiu, 
tota la Serra del Montsec conté un important patrimoni en formacions geològiques, amb 
múltiples avencs i forats, com per exemple a prop de l’Hostal Roig (Mata-Solana) o la zona 
de Sant Martí de Barcedana i Sant Miquel de la Vall, amb coves, avencs i escletxes d’interès 
espeleològic. 

Tot i així, dins del terme de Gavet de la Conca no hi ha cap Zona declarada d’interès 
Geològic.  

Els nuclis, en termes generals, es localitzen dins la zona de les lutites i còdols. Destaquen 
els nuclis de Fontsagrada i el de Gavet de la Conca, que s’assenten sobre graves i sorres 
de la terrassa fluvial del riu de Gavet, i el nucli de Merea que ho fa sobre les calcàries de 
la Serra de Comiols. 

Hidrologia superficial 

El municipi es troba, majoritàriament, en la conca hidrogràfica de La Noguera Pallaresa, 
que solca el sector de ponent del terme. Una petita part del terme, al sud, a la banda 
meridional de la Serra del Montsec, entra dins la conca del Riu Segre. 

Un dels seus afluents principals de La Noguera Pallaresa és el riu de Conques. El curs del 
riu de Conques forma, en bona part, el límit natural del municipi amb el terme d’Isona. 
Aquest riu rep per l’esquerra, dins el terme d’Isona, diversos barrancs que tenen la 
capçalera a les terres de Gavet de la Conca: el barranc de la Rovira, al qual desguassa el 
de la Ferreria, i el de Guixers, entre d’altres.  

Al llarg del recorregut de la vall baixa del riu de Conques, hi desguassen també per 
l’esquerra, un nombre important de barrancs que recullen les aigües dels vessants 
septentrionals de la serra de Sant Gervàs. 
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Entre d’altres, destaquen els barrancs de la Torre, de l’Omelló, del Marquès, de Gargalló, 
de la Font Gotellera, d’Estanys, de Terrassa i de Roca. El curs més important que 
desemboca al riu de Conques és el d’Abella, que al seu torn desguassa per la dreta a llevant 
del poble de Gavet de la Conca. A partir d’aquest aiguabarreig el riu de Conques es coneix 
també amb el nom de riu de Gavet, si bé a vegades aquest nom es fa extensiu a tot el curs 
del riu. 

Altres afluents de La Noguera Pallaresa que també formen part del municipi de Gavet de 
la Conca són la capçalera del barranc de Xèrcoles; el barranc de la Reculada, 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, que també 
desemboca a La Noguera Pallaresa; i la capçalera del Riu Boix (a la zona de l’hostal Roig a 
Mata-Solana), que aigües avall del municipi desemboca al Segre. 

A més d’aquests cursos hi ha un nombre important de fonts. Entre d’altres cal esmentar 
la font de l’Obaga, la de la Sarga, la del Bou, la de Samorrés, la de Cumó, la de l’Oriol, la 
de Toló, la d’Estanyé, la del Roinal, la de la Coma, la de l’Hort, la del Boix, la Font Blanca, 
la del Llum, les de la Roca, la Font Mentidera i la de l’Ermengol. 

La majoria de barrancs són de règim esporàdic, que en general porten aigua quan plou. La 
marcada morfologia de V dels barrancs evita en general l’afectació dels nuclis poblats, que 
se situen sempre a cotes superiors. No és el cas de La Noguera Pallaresa ni del riu de 
Conques, que sí que porten aigua tot l’any.  

Relació de cursos hídrics i fonts pròximes als nuclis poblacionals 

Nucli de 
població Curs hídric Fonts 

Fontsagrada 

Baixada d’aigua innominada que 
neix de fonts. Transcorre pel 

nord del nucli, a tan sols 10 m 
de distància però a 

topogràficament enfonsat. 

Fonts de Fontsagrada. A 200 m 
a l’est del nucli. 

Font Vella: a 60 m del nucli, a 
l’altre costat de la carretera. 

Font del molí: a 280 m al sud-
oest del nucli, al mas de Cal 

Molí. 

Sant Serni 

Barranc de Solans o de la Serra: 
delimita el nucli per la banda 

nord, just a tocar de les cases, i 
l’accés al poble el creua amb un 

pont  

Font del Marge:  1 km a l’est 
Font del Boix: a 540 m al sud-est 

Font de l’Hort: a 400 m al sud 

Sant Miquel de 
la Vall 

Encaixonat entre el torrent de 
l’Embuit, a 175 m a l’est del 

nucli i el barranc del Palomer a 
55 m al nord-oest. 

Font del Palomer, en el mateix 
barranc.  

Sant Martí de 
Barcedana 

El barranc del Palomer limita el 
nucli per l’oest i el barranc de 

l’Embuit transcorre a 120 m pel 
sud-est. 

Font dels Horts de Joan, a 600 m 
a l’est. 
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Nucli de 
població Curs hídric Fonts 

Merea 
Torrent Gran, a 90 m a l’est del 

nucli.  
Font de la Turiella: a 600 m al 

sud-oest. 
Sant Salvadó 

de Toló 
Barranc del Canalís: a 160 m a 

l’est del nucli. 
Font de Baix: a 260 m al sud del 

nucli,  

Aransís 
Barranc de Xèrcoles: a 250 m al 

sud del nucli. 

Font de la Llum: a 250 m al sud 
del nucli, a tocar del barranc. 

Font del Poble: a 575 m al sud-
est del nucli, a tocar del 

barranc. 
Sant Cristòfol 

de la Vall 
Torrent dels Hortals: a 130 m a 

l’oest del nucli. 
 

Mata-Solana Torrent innominat a  83 m a 
l’est del nucli. 

Font dels Juncs-Blanca: a 140 m 
al sud-est del nucli.  

Font Al tros de l’Era: a 280 m al 
nord del nucli 

Gavet de la 
Conca 

Riu de Conques o de Gavet: a 
uns 65 m al nord del nucli 

Font del molí: a 235 m al nord 
del nucli, al mas de Cal Molí. 

 

Hidrologia subterrània 

El municipi es localitza sobre tres tipus d’aqüífers diferents, cap dels quals està inclòs en 
el decret d’aqüífers protegits 328/88:  

 La major part del municipi es localitza sobre els Aqüífers locals en medis de baixa 
permeabilitat a les margues i gresos paleògenes de la conca de Tremp (Codi 117F21).  

 La part més meridional del terme, des de la línia que disbuixa la Vall de Barcedana al 
nord de la Serra del Montsec, es localitza sobre l’Aqüífer de les calcàries i margues 
juràssico-cretàciques del Montsec-conca de Tremp (Codi 117C31).  

 Bona part de la part baica de la conca del riu de Conques forma part dels Aqüífers 
detrítics quaternaris de la conca de Tremp (Codi 117A01). 

El municipi no està inclòs en el decret d’aqüífers protegits 328/88, però sí que estan 
declarats com a zona vulnerable de nitrats (Decret 283/1998). 

 

5.3. MEDI BIÒTIC 

El municipi de Gavet de la Conca es localitza al sud de la comarca del Pallars Jussà, que es 
caracteritza pel seu caràcter prepirinenc i per la denominada Conca de Tremp, formada a 
la vegada per diverses “subconques” (la Conca de Dalt i la Conca Dellà). Aquest paisatge 
combina planes agrícoles, embassaments, congostos verticals i serres abruptes amb 
cingleres i penya-segats de vertigen. 
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En aquest paisatge prepirinenc hi destaquen nombrosos espais naturals agres - tos, 
indòmits, solitaris i de gran valor. Aquest ampli territori és conegut, fins i tot a escala 
internacional, per la facilitat per observar-hi els ocells més grans del país, els voltors.  

A la meitat sud, imponent i fent de límit municipal i comarcal, hi ha la cara nord de la serra 
del Montsec, que està partida en dues meitats pel congost de Terradets, i que també està 
travessada, a l’extrem oest, pel famós congost de Mont-rebei. La banda oriental d’aqueta 
serra és la que s’endinsa en el municipi de Gavet de la Conca. Per sobre del Montsec 
d’Ares, dins del terme, just a sobre del Montsec de Rúbies, trobem primer la vall de 
Barcedana, amb coves com la dels Muricecs o la Negra de Mata-Solana. La serra dels 
Obacs tanca aquesta vall pel nord i, per sobre d’ella, s’obre l’extensa Conca Dellà, per on 
transcorre el Riu Conques (de Gavet) i el Riu d’Abella. 

Aquest territori presenta una humanització molt baixa que permet que, a tocar dels 
pobles, s’hi trobin racons naturals de gran bellesa. La manca de grans infraestructures 
viàries ofereix horitzons llunyans i àmplies panoràmiques.  

La vegetació és típica del vessant meridional dels Pirineus, i té caràcter principalment 
submediterrani, bé que a la conca de Tremp les influències mediterrànies continentals 
siguin molt considerables, encara que en general no arribin a dominar. La Conca de Tremp 
es mostra força desforestada en benefici de l’agricultura. Malgrat tot, el roure valencià i 
la carrasca són força estesos a les terres baixes, i claps de pi roig apareixen en alguns 
indrets del Montsec. En lloc de roures i alzines, arbres perseguits pels carboners, es troben 
sovint pinassa, boixedes residuals o, més rarament, pi blanc.  

(Veure Mapa 6 de l’Annex I) 

Zones protegides  

Dins del terme municipal es localitzen diferents espais amb diferents figures i graus de 
protecció ambiental.  

Serra de Montsec, PEIN i Xarxa Natura 2000 

El 8,58% del municipi (1.587,89 ha) està ocupat pel PEIN de la Serra de Montsec i Xarxa 
Natura 2000 de les Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana (ES5130015). Es tracta de 
l’espai prepirinenc amb més riquesa de paisatges i amb la presència de determinats 
endemismes de la flora i fauna invertebrada i rareses de la flora i fauna superior. 

La seva regulació, espècies Clau protegides i mesures de conservació es relacionen en 
l’apartat 4.2 del present document. 

Pantà de Tarradets, Zona Humida 

Al límit est del municipi s’ubica l’extrem nord de la Zona Humida Cua del Pantà de 
Terradets, que forma part del PEIN Serra del Montsec. Segons la descripció de l’Inventari 
de Zones Humides de Catalunya, es tracta d’un espai producte de l’embassament i d’una 
activitat extractiva d’àrids, que es tradueix en un ampli ventall de morfologies: basses 
d’extracció, zones fluvials somes, meandres abandonats, etc. 
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Aquesta varietat de paisatges es tradueix, a la vegada, en una elevada diversitat biològica.  

Entre la vegetació hi destaca la presència de grans extensions de canyissar a la cua de 
l’embassament (en part situada dins de Gavet de la Conca). A la cua també hi és present 
el bosc de ribera, format per salzeda d’àlber (Salix alba) amb pollancres (Populus nigra) 
(HIC 92A0). Pel que fa a la fauna, la zona és un punt de cria d’espècies com el cabussó 
emplomallat (Podiceps cristatus), del cabusset (Tachybaptus ruficollis) i del bernat 
pescaire (Ardea cinerea).  

Segons el mateix Inventari, es tracta d’un espai de notable interès que destaca per la 
presència d’una salzeda ben constituïda que actualment té una extensió prou significativa 
i que es pot veure afavorida en el futur amb el rebliment del pantà o amb la restauració 
de la zona d’extracció d’àrids. Els principals impactes sobre l’espai provenen bàsicament 
d’un lleure poc ordenat. Cal pensar que a la zona es practica la pesca, esports nàutics, etc. 
Per la seva banda, l’extensió dels conreus, que en alguns trams arriben a peu de riu, és un 
factor de desaparició del bosc de ribera i de la vegetació helofítica. 

Àrees d’Interès Florístic Spiraea crenata: que engloba la Serra de la Campaneta i l’Obaga 
de l’Hostal Roig i les Pales, aquests dos últims dins del PEIN del Montsec. És un arbust que 
creix en rouredes i boixedes sobre substrat calcari. 

Altres espais de Protecció Especial. Pla Territorial de l'Alt Pirineu i Aran 

El municipi de Gavet de la Conca conté diversos espais oberts de Protecció Especial 
definits pel Pla Territorial de l'Alt Pirineu i Aran, a part de l’espai PEIN Serra de Montsec: `  

 Cellers - Riu Noguera Pallaresa (codi 27A). Comprèn el curs mitjà del riu Noguera 
Pallaresa que conté la representació d’ambients de ribera de caràcter mediterrani, 
de valor per la seva escassetat i per trobar-se generalment malmès a Catalunya. Hi 
destaca la presència de l’hàbitat d'interès comunitari salzedes, alberes i omedes així 
com la presència de l’espècie vegetal Gypsophila struthium hispanica (font: Pla 
Territorial de l'Alt Pirineu i Aran). Representa un increment de l’hàbitat d’una espècie 
amb elevats requeriments superficials com és la llúdriga que en aquesta àrea 
presenta una de les millors poblacions de Catalunya. Igualment, allotja altres 
espècies importants com la rabosa de riu (que hi té l’únic punt de reproducció 
conegut a Catalunya), el falcó mostatxut, el blauet i el milà reial. Es considera 
d’interès regional.  

 Serra de la Campaneta - La Falconera (codi 34A). Espai amb diferents masses 
forestals de valor per les pinedes de pinassa. També inclou altres hàbitats d'interès 
comunitari com els carrascars i les rouredes de roure valencià. Entre la flora 
destaquen tot un seguit d’espècies rares i poc freqüents a Catalunya com les espècies 
Campanula speciosa speciosa, Erygimum incanum i Lilium martagon. La zona també 
inclou diferents àrees de matoll i de conreu que n’incrementen la biodiversitat. Es 
considera d’interès local. 
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 Rius de Gavet, d'Abella i de Conques (codi 29A). Es tracta d’un connector fluvial molt 
important ja que conforma una xarxa entre diferents espais d’interès natural: Sant 
Corneli, els Estanys de Basturs, el Castell de Llordà, el Serrat de la Rebolleda, la Serra 
de Campaneta, la Serra del Cucuc i Cellers – Noguera Pallaresa.  
Es tracta de rius i barrancs de poc cabal i amb vegetació de ribera associada com 
l’hàbitat d'interès comunitari salzedes i omedes de poca amplada. Entre la flora, el 
Pla Territorial de l'Alt Pirineu i Aran hi destaca les espècies Potamogeton coloratus, 
Ononis tridentata, Teucrium polium aragonense, Euphorbia nevadensis, Hiericum 
valiriense, Iris latifolia, Linaria glauca. Pel que fa a la fauna, cal destacar la presència 
de la cuereta torrentera i del balquer. Es considera d’interès regional.  

 Sòls de valor agrícola, com són la zona de Gavet, concretament al pont nou sobre el 
pantà de Terradets, incloent-hi els conreus situats a les terrasses de Gavet de la 
Conca. Cal indicar que aquesta protecció és fruit de la millora i ampliació del regadiu 
prevista a la conca de Tremp. Aquest projecte inclou finques dels municipis de 
Tremp, Talarn, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, Llimiana i Castell de Mur, amb 
una superfície total de 4.664 ha i una dotació de 6.500 m3 /ha/any.  

(Veure Mapes 1, 2 i 6 de l’Annex I) 

Hàbitats i flora 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, al municipi es poden distingir dues zones segons la 
vegetació: la major part del terme dins la Conca de Tremp, on hi predominen els conreus 
i la banda que limita més al sud, on hi predominen les zones forestal. Dins de la Conca, 
enmig de les zones planeres i conreades s’eleven serres i zones més abruptes on, també, 
hi predomina la massa forestal.  

Al voltant dels nuclis de Gavet de la Conca i de Fontsagrada, hi predominen els conreus 
herbacis extensius de regadiu, entre els quals destaca la vegetació de ribera associada al 
Riu de Conques o de Gavet, amb Sargars, salzedes i vernedes, principalment, 
acompanyades en alguns punts per boscos mixtes de Roure valencià (Quercus faginea) i 
Roure africà (Quercus canariensis) amb pinassa (Pinus nigra) o pi roig (Pinus sylvestris). 
Aquestes rouredes també es troben acompanyant el Noguera Pallaresa i altre cursos de 
menor entitat, i en alguns punts del canal de Gavet, tot i que aquest, majoritàriament, es 
mostra sense vegetació llenyosa. 

Les zones més escarpades d’aquesta zona, normalment associades al pas de torrents o 
barrancs, amb terres calcaris, generalment margosos o bé guixencs, amb vegetació molt 
esparsa o quasi nus o amb argelagars i joncedes. 

A la zona de Sant Serni, el paisatge és el molt similar, camps de conreu de regadiu i boscos 
de roure valencià i africà acompanyant els cursos hídrics, com ara el Barranc de la Serra, 
que transcorre per aquest nucli. Destaca una zona de pi blanc i de plantacions de 
pollancres a tocar de la central Hidroelèctrica de Reculada.  
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També les zones més escarpades, com la Serra el Serrat de Guamis, es corresponen a 
terres calcaris, generalment margosos o bé guixencs, amb vegetació molt esparsa o quasi 
nus o amb argelagars i joncedes o amb prats de pelaguers.  

Aquest patró també es repeteix a la zona compresa entre la Serra dels Obacs, pel sud, i el 
riu de Conques, pel nord. Cap a la zona de Sant Salvador de Toló, els conreus herbacis són, 
però, majoritàriament de secà.  

El Serrat dels Obacs, per la seva banda, en caracteritza per la presència de boixedes, 
barrejades amb joncedes, per la banda septentrional, i la presència dei carrascars en la 
vessant meridional. Aquests carrascars s’estenen fins al Cinglos de Capolat, que limita el 
poble d’Aransís per l’est, el qual està format per cingles i penyals calcaris de muntanya 
amb rouredes de roure valencià. Aquestes rouredes acompanyen el pas del Barranc de 
Xèrcoles. Al sud del barranc, destacar una zona amb plantacions de coníferes 

Per la banda occidental i meridional, el poble està rodejat per camps herbacis extensius 
de secà. Més al sud, cap a la Obaga de la Vall, tornen a aparèixer les boixedes, que també 
s’estenen cap a la Serra de la Vall de Llimiana. 

La Serra de la Vall de Llimiana, però, es caracteritza, principalment, per la presència dels 
costers calcaris, en la part més elevada, i per garrigues de coscoll i brolles de romaní. Els 
barrancs que descendeixen de la Serra, com el Llau del Com o el Torrent dels Hortas, 
s’acompanyen de rouredes de roure valencià. Enmig d’aquests torrents, la petita plana on 
s’ubica el nucli de Sant Cristòfol de la Vall està conreada amb conreus herbacis de secà i 
fruiters alts de secà com oliveres, ametllers i garrofers.  

Sant Martí de Barcedana i Sant Miquel de la Vall es localitzen en una zona abrupta 
recoberta per rouredes de roure Valencià barrejades amb conreus abandonats, conreus 
herbacis extensius de secà i fruiters, alts també de secà. Al nord i oest de Sant Miquel de 
la Vall, destaca la presència de Garrigues de Coscoll amb brolles de romaní. Cap a la zona 
de Sant Gervàs, en canvi, hi predominen els boscos mixtes de carrasca i roure amb 
joncedes. La banda de Sant Martí de Barcedana, en canvi, les rouredes es barregen amb 
argelagars i joncedes. 

La vall de Barcedana, es caracteritza per la presència d’un paisatge agroforestal amb 
conreus herbacis extensius de secà i rouredes de roure valencià i joncedes i argelaga. Pel 
sud està tancada per la vessant septentrional del Montsec d’Arres, al fons de la qual neix 
el barranc de Barcedana amb pinedes de pinassa. Enfilant-se cap al Montsec, apareixen 
els boscos mixtos de roure valencià amb pinassa (P. Nigra) o pi roig (P sylvestris), rouredes 
de roure martinenc (Quercus pubescents). A les parts més altes del Montsec, apareixen 
les joncedes amb prats d’Aphyllanthes monspeliensis, timonedes i matollars prostrats de 
boixerols (Arctosaphylos urbà-ursl). 

 

(Veure Mapes 6a i 6b de l’Annex) 
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Entre tots aquests entorns cal assenyalar els hàbitats d’interès comunitari presents i que, 
en alguns casos, interaccionen directe o indirectament amb els sòls urbans del municipi.  

Relació dels Hàbitats d’interès Comunitari presents al municipi 

Codi Hàbitat Prioritari Nucli Urbà 

3240 
Rius tipus alpí amb  bosquines de 

muntanya 
No Prioritari Gavet de la Conca 

3250 
Rius mediterranis amb cabal 

permanent i presència de Glaucium 
flavum 

No Prioritari  

3260 

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

No Prioritari  

5110 Boixedes xerotermòfiles 
permanents, dels vessants rocosos 

No Prioritari  

5210 
Màquies i garrigues amb Juniperus 

spp. arborescents, no dunars 
No Prioritari  

6220 Prats mediterranis rics en anuals, 
basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

Prioritari  

6410 
 Herbassars de Molinia coerulea en 

sòls calcaris torbosos o 
argil·lollimosos (Molinion caeruleae) 

No Prioritari  

6420 
Jonqueres i herbassars graminoides 
humits, mediterranis, del Molinio-

Holoschoenion 
No Prioritari Gavet de la Conca 

8130 
Tarteres de l'Europa meridional amb 

vegetació poc o molt termòfila 
No Prioritari  

8210 
Costers rocosos calcaris amb 

vegetació rupícola 
No Prioritari 

Aransís 
Merea 

91E0 
Vernedes i altres boscos de ribera 

afins (Alno-Padion) 
Prioritari  

92A0 
Alberedes, salzedes i altres boscos 

de ribera  
No Prioritari Gavet de la Conca 

92D0 
Bosquines i matollars meridionals 
de rambles, rieres i llocs humits 

(Nerio-tamaricetea) 
No Prioritari  

9240 
Rouredes ibèriques de roure 

valencià (Quercus faginea) i roure 
africà (Quercus canariensis) 

No Prioritari 

Fontsagrada 
Sant Cristòfol de la Vall 

Sant Serni 
Aransís 

Sant Miquel de la Vall 
Sant Martí de Barcedana 

Merea 
9340 Alzinars i carrascars  No Prioritari Sant Cristòfol de la Vall 

9530 
Pinedes submediterrànies de 

pinassa (Pinus nigra subsp. 
Salzmannii) 

Prioritari  
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 Entre els hàbitats d’interès comunitari, destacar els considerats de Prioritaris, els quals, 
en alguns casos, són molt presents al municipi: 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa: principalment es localitzen a la vall de 
Barcedana però també se’n troben redols més o menys grans dispersos per les zones 
elevades del municipi com per exemple prop de Mata-Solana; zona de la Font Fresca, 
al barranc del Mas; a la Serra de la Campaneta: al Clot dels Oms, prop de Merea;i  al 
barranc de la Roureda del Canut. 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion). Es localitza associat al 
riu Noguera Pallaresa, a la zona denominada Horta del Roquer. 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia). 
Bàsicament es localitzen en zones elevades rocoses del Serrat de Guamis i també de 
la zona de Sant Miquel de la Vall i Sant Martí de Barcedana, així com en algun redol 
rocós enmig de la zona agrícola al nord del terme, associada a la vall del riu d’Abella. 

(Veure Mapes 7a i 7b de l’Annex) 

Fauna 

La diversitat de paisatges, parets verticals, boscos, conreus i cursos fluvials fan del Pallars 
Jussà un dels indrets amb més diversitat de fauna de Catalunya. S’hi poden observar, amb 
una certa facilitat, infinitat d’ocells forestals, carronyaires i rapinyaires, i grans mamífers 
com el cérvol, el cabirol o l’isard.  

Els carronyaires i rapinyaires, de grans dimensions, s’alimenten de les restes d’animals 
morts, siguin d’origen salvatge o de bestiar domèstic (dipositades en els anomenats 
canyets), complint així amb una important funció ecològica. Les serres prepirinenques són 
l’únic lloc d’Europa on conviuen les quatre grans espècies d’ocells carronyaires del vell 
continent: el voltor comú, el voltor negre, el trencalòs i l’aufrany. 

Altres ocells rapinyaires que també s’albiren a la comarca són el milà reial, el milà negre, 
l’àguila daurada, l’àguila marcenca, l’astor, el falcó pelegrí, el picot negre o el pela-roques. 
Sense oblidar tampoc els ocells que viuen en ambients agrícoles i aquàtics.  

Dins del municipi de Gavet de la Conca no s’hi localitzen àrees crítiques de cap espècie de 
rapinyaire però sí al Montsec de Rúbies limítrof amb el municipi. Concretament, al paratge 
de Lo Pelat s’hi localitzen àrees crítiques d’àguila daurada (Aquila chrysaetos), aufrany 
(Neophron percnopterus) i voltor comú (Gyps fulvus ssp. fulvus). Les tres espècies estan 
protegides tant per la normativa catalana, com per l’estatal i europea. 
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Sí que el municipi, però, està inclòs dins del Pla de Recuperació del trencalòs (Gypaetus 
barbatus) pel Decret 282/1994. Aquesta és una espècie protegida pel Decret Legislatiu 
2/2008 (categoria A), la Llei 42/2007, el Real Decret 139/2011 que la considera com a 
espècie en perill d’extinció i la Directiva 79/409/CEE. 

També esmentar que, la banda meridional del terme forma part d’una àrea d’alimentació 
d’espècies necròfags mitjançant el REGLAMENT (CE) 1069/2009, de 21 d'octubre (DO L 
300 - 14/11/2009) que autoritza l’alimentació d’aquestes espècies mitjançant 
subproductes animals no destinats a consum humà, amb la finalitat de millorar 
la viabilitat de les seves poblacions. 

Fora dels grans rapinyaires també cal destacar la presència del bitó comú (Botaurus 
Stellaris), localitzat a la zona del riu Noguera Pallaresa, la qual forma part del Pla de 
Recuperació d’aquesta espècie a Catalunya d’acord amb el DECRET 259/2004, de 13 
d'abril. Aquesta és una espècie protegida pel Decret Legislatiu 2/2008, la Llei 42/2007 que 
la considera com a espècie en perill d’extinció i la Directiva 2009/147/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 30 de novembre, relativa a la conservació de les aus silvestres. 

Entre els grans mamífers del Pallars Jussà, sobresurt el cérvol, que va començar la seva 
recuperació a Catalunya a la Reserva de Boumort, després que s’hagués extingit a finals 
del segle XIX. Altres mamífers ungulats que poden observar-se a la comarca són l’isard 
(sobretot al sector pirinenc i a les serres de l’entorn de la Conca de Tremp), el cabirol, la 
daina i el porc senglar. Entre els carnívors destaquen la guineu, el teixó, la geneta i la 
fagina. 

D’animals aquàtics, en trobem a quasi tota la comarca, per la gran quantitat de rius, 
rierols, barrancs, estanys i embassaments. Destaquen el tritó pirinenc, el cranc de riu, la 
granota roja, la truita o la llúdriga.  

Respecte a aquesta última espècie, assenyalar que el Riu de Conques i el Noguera 
Pallaresa estan inclosos dins del Pla de Conservació d’aquesta espècie a Catalunya  (Ordre 
138/2002, de 22 de març, DOGC núm. 3628). A la vegada, ressaltar que aquesta és una 
espècie protegida de la fauna autòctona pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals. 

Connectivitat ecològica 

El 15 d’octubre de 2006, el Departament de Medi Ambient i Habitatge va aprovar les Bases 
per a les Directrius de Connectivitat Ecològica de Catalunya. Entre els anys 2010 i 2012 es 
van realitzar diversos treballs d’anàlisi territorial vinculats a un avantprojecte de pla 
territorial de connectivitat ecològica de Catalunya, amb la finalitat d’identificar els 
principals connectors ecològics terrestres i fluvials així com les àrees d’interès connector 
i els punts crítics dels connectors. 

En el procés seguit, i com a criteri principal per definir les àrees més importants per a la 
connectivitat ecològica, es va considerar estratègic garantir la connectivitat entre els 
espais naturals protegits (en endavant ENP). Així, els connectors terrestres es van definir 
preferentment en base als ENP.  
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Alhora, també es van definir uns eixos estratègics per a la connectivitat a Catalunya que 
fonamentalment es recolzaven en el propi sistema d’espais naturals protegits. 

Tota aquesta informació queda recollida en les bases cartogràfiques de la connectivitat 
ecològica de la Generalitat de Catalunya. D’acord amb aquestes bases cartogràfiques, al 
municipi de Gavet de la Conca cal ressaltar: 

 Índex de connectivitat ecològica: els valors més elevats de connectivitat ecològica 
dins del municipi es concentren a la seva banda meridional, coincidint amb la zona 
del Montsec de Rúbies i la Vall de Barcedana, i que s’estén fins a la part central del 
terme arribant fins a la Serra de la Campaneta i a la part meridional de la Serra dels 
Obacs.  

En contraposició, les zones amb valors més baixos de connectivitat ecològica es 
centren a la part septentrional i la banda occidental del terme, coincidint amb la 
presència de les principals infraestructures viàries de comunicació. Justament per 
aquest motiu, el pas de cursos hídrics per aquestes zones prenen gran rellevància. 

 Connectors fluvials: 

 El riu Noguera Pallaresa (Codi CFP008) és identificat com un connector fluvial 
principal ja que connecta diferents regions biogeogràfiques i consta de més de 
100 km. Per a aquest riu , la cartografia mostra una zona d’influència d’uns 2 
km a banda i banda de la llera, pel que els nuclis de Gavet de la Conca, Sant 
Serni i de Fontsagrada hi queden inclosos. 

 Riu d’Abella (Codi ) indentificat com un connector fluvial complementari ja que 
connecta el PEIN de la Serra de Carreu-Sant Corneli amb el PEIN de la Serra del 
Montsec. Aquest curs hídric passa pròxim del nucli de Gavet de la Conca. 

 Connectors terrestres principals: es defineixen sobre els eixos connectius estratègics 
i s’estableixen entre ENP de gran superfície que superen les 10.000 ha. En el cas de 
Gavet de la Conca s’identifica un connector que agafa la banda més oriental del 
terme, la banda que queda a l’est del nucli de Merea, on hi ha les denominades 
Obagues de Benavent. És un connector terrestre principal que enllaça el PEIN del 
Montsec amb el PEIN de la Serra Mitjana, el PEIN de la Serra de Carreu-Sant Corneli 
i el PEIN de la Serra d’Aubenç i Roc de Cogul. 

(Veure Mapa 8 de l’Annex I) 

5.4. MEDI HUMÀ 

Ocupació del sòl i activitat econòmica 

L’extrem sud del municipi és majoritàriament forestal, mentre que els conreus es 
concentren majoritàriament al nord i est i ocupen prop del 34% de la superfície del terme. 
De fet, l’agricultura ocupa prop del 40% de la població (font: dades del 2001 de l’IDESCAT), 
i és el segon sector amb més pes econòmic, després dels serveis, que han experimentat 
un increment del seu pes seguint la tendència general del país.  



 

Document Inicial Estratègic. POUM Gavet de la Conca, Pallars Jussà. 

 

 

 

46 

 

En relació a l’agricultura, actualment està centrada, sobretot, en la producció de cereals 
(blat i ordi, sobretot). Cal destacar que actualment es preveu la millora i ampliació del 
regadiu de la conca de Tremp, en un projecte que inclou finques de Gavet de la Conca i 
municipis veïns. Per aquest motiu, el Pla Territorial de l'Alt Pirineu i Aran protegeix dos 
espais de valor agrícola al municipi, situats a la plana del terme.  

Pel que fa l’activitat agrària, no existeixen dades actualitzades de la realitat del municipi. 
No obstant, segons les últimes dades de l’IDESCAT, es pot afirmar que els espais forestals 
han guanyat terreny a les terres llaurades i destaca, també, un important augment dels 
espais dedicats a pastures permanents. El conreu majoritari és l’herbaci de secà seguit, de 
lluny, pels conreus herbacis de regadiu i el de fruiters. 

A nivell agrícola, destacar la presència d’un Celler de producció de vi, en el nucli de Sant 
Cristòfol de la Vall, tot i la baixa implantació vitivinícola a la zona, el Celler Miquel Roca. 

En el sector de la ramaderia, el nombre d’explotacions ha disminuït substancialment, 
passant de les 98 a les 19 explotacions en el període 1982-1999, tot i que s’ha incrementat 
el nombre d’unitats ramaderes, fins a les 1.471 del 1999. El bestiar que domina és el porcí 
(porcs), seguit per l’oví (ovelles). Cal destacar també en aquest cas l’antiguitat de les 
dades, motiu pel qual pot ser que en l’actualitat el nombre hagi variat. 

Com a usos del sòl no urbanitzable del municipi, també cal destacar els usos extractius. 
Així, es coneix de l’existència d’una activitat extractiva, anomenada Els Capbloncs, que 
extreu graves. Està ubicada de l’extrem Nord-est del municipi, amb una superfície 
autoritzada amb dos seccions, una de 67.810,38 m2 i una altra de 45.717,028 m2. En cap 
dels dos casos la restauració de l’activitat ha estat iniciada. Just annex a aquesta activitat, 
però ja dins del terme municipal d’Isona i Conca Dellà, existeix una altra activitat 
d’extracció de graves amb una superfície de 65.357,77 m2. 

Finalment, esmentar que per ara no es coneix de cap parc solar o eòlic dins del municipi, 
només es coneix d’un parc fotovoltaic en tramitació prop del riu Noguera Pallaresa. Es 
tracta d’una planta solar de 2,21 MW de potència nominal i una superfície de 3,76 ha que 
el febrer de 2021 va iniciar els tràmits davant la  Generalitat de Catalunya.  

La superfície urbanitzada del municipi es dispersa en petits nuclis. De fet, l’actual municipi 
és el resultat de la fusió de diversos nuclis de població en diferents etapes. Així, a mitjans 
del segle XIX, es van fusionar els municipis de Gavet de la Conca i Sant Serni. 
Posteriorment, a la dècada dels 60 apareix Gavet de la Conca tal com es coneix 
actualment, integrant els municipis d’Aransís, i Sant Salvador de Toló (a més de Sant 
Serni). Dins dels nuclis de població nomé es coneixen de 5 establiments de turisme rurals: 
al nucli de Gavet de la Conca, Sant Salvador de Toló, a Toló i a Sant Miquel de Barcedana 
i a Sant Serni. 

El municipi inclou 12 nuclis de població dispersos per tot el municipi: Sant Salvador de 
Toló, Gavet de la Conca, Aransís, Fontsagrada, Sant Miquel de la Vall, Sant Serni, Sant 
Martí de Barcedana, Sant Cristòfol de la Vall, Mata Solana, Perolet, Toló i Merea. 
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L’evolució de la població ha seguit una tendència generalitzada al decreixement i, de fet, 
en un els últims 35 anys la població s’ha reduït a la meitat. 

Fora dels usos residencials, les zones urbanitzades inclouen la central elèctrica de Gavet, 
construïda l'any 1931 per La Canadenca i propietat de FECSA, situada al límit occidental 
del terme, el canal de la qual transcorre per la banda occidental del terme de Gavet. 

(Veure Mapa 9 de l’Annex) 

Els nuclis urbans  

En total, el municipi tenia una població de 261 habitants l’any 2021, distribuïda en 12 
nuclis poblacionals. 

Habitants 2020 per nucli de població. Municat. 

Nucli Nucli Disseminat Total 

Aransís 26 4 30 

Fontsagrada 20 5 25 

Gavet de la Conca 37 16 53 

Mata-Solana 5  5 

Merea  5 5 

Perolet  3 3 

Sant Serni 33  33 

Sant Cristòfol de la Vall 13  13 

Sant Martí de Barcedana 17 1 18 

Sant Miquel de la Vall 27  27 

Sant Salvador de Toló 39 8 47 

Toló  2 2 

TOTAL   261 

 

 Fontsagrada: Accés directe a la LV-9123a, on hi ha un impacte paisatgístic molt elevat 
degut a la presencia d’unes sitges. 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  

Lleugerament aturonat enmig de camps de cereals i envoltat per dues franges 
boscoses de roure valencià (Hàbitat d’Interès Comunitari Codi 9240).  

Enmig de SNU Protecció Especial d’Alt valor Agrícola i de Zona d’alt valor paisatgístic 
pels conreus històrics de cereals. 

Situat a 440 m al nord del Riu de Gavet, inclòs en el PEIN i Xarxa Natura 2000 i dins 
el Pla de recuperació de la Lutra Lutra (llúdriga). 
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 Gavet de la Conca: Accés directe a la LV-9123. 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. 

El nucli localitzat sobre un altiplà delimitat, al nord, pel pas de la vall del Riu de Gavet. 

El riu de Gavet, a uns 65 m al nord del nucli, i a on s’hi ubica una massa boscosa de 
gran rellevància, natural i paisatgística, protegida com a Hàbitat d’Interès 
Comunitari. (rius tipus alpí amb bosquines de muntanya- HIC3240-, jonqueres i 
herbassars graminoides humits -HIC6420- i alberedes i salzedes -HIC92A0-). 

El Riu de Gavet, inclòs en el PEIN i Xarxa Natura 2000 i dins el Pla de recuperació de 
la Lutra Lutra (llúdriga).  

Entorn altament condicionat i caracteritzat pel pas del Canal de Gavet de la Central 
Hidroelèctrica de Talarn. 

La banda meridional del nucli, sobre l’altiplà, l’entorn és agrícola amb conreus de 
cereals d’alt valor paisatgístic.  

Situat enmig de SNU Protecció Especial d’Alt valor Agrícola. 

 Sant Serni: Localitzat al final de la carretera LV-9123. El sòl urbà consolidat de Sant 
Serni es defineix com un nucli compacte amb límits clarament definits pel nucli antic 
i les seves posteriors ampliacions per la par test del nucli 

El nucli localitzat, una mica esglaonadament, a la part baixa de la vessant occidental 
del Serrat de Guamis. 

Entorn i nucli caracteritzat pel pas del barranc dels Solans, amb  zona boscosa de 
roure valencià (Hàbitat d’Interès Comunitari Codi 9240). 

Entorn agrícola amb conreus de cereals i de fruits secs d’alt valor paisatgístic. 

Dins la zona d’influència del riu Noguera Pallaresa, considerat un connector fluvial 
principal a nivell territorial. 

Enmig de SNU Protecció Territorial. 

 Aransís: L’accés es realitza per un camí que neix a la carretera L-912. 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. 

El nucli localitzat, una mica esglaonadament, al peu de la vessant occidental del Serra 
dels Obacs, just a sota dels cinglos del Capollat.  

Aquests cingles són d’elevat interès ambiental com paisatgístic: presència d’habitats 
d’interès (alzinars i carrascars -HIC 9340-, rouredes amb roure valencià -HIC 9240- i 
Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola -HIC 8210-) i considerats 
paisatgísticament com a fons escènic emblemàtic. 

Entorn amb elevat risc d’incendi forestal. 
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Entorn agrícola amb conreus de cereals i de fruits secs d’alt valor paisatgístic. 

Enmig de SNU Protecció Territorial. 

 Sant Cristófor de la Vall: Accés directe des de la carretera de Sant Miquel de la Vall, 
que neix a la LV-9121. 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 nucliEl nucli localitzat esglaonadament al 
peu de la carretera, que ressegueix la falda de solana del Montsec. 

Entorn amb elevat risc d’incendi forestal. 

Petits redols de vegetació arbòria amb hàbitats protegits amb roure valencià, alzines 
i carrasques (Hàbitat d’Interès Comunitari Codi 9240 i 9340 respectivament). 

Entorn agrícola amb conreus de cereals i de fruits secs d’alt valor paisatgístic i zona 
antigament abancalada. 

Enmig de SNU Protecció Preventiva. 

 Sant Miquel de la Vall. Accés directe des de la carretera de Sant Miquel de la Vall, 
que neix a la LV-9121. 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. 

Nucli totalment esglaonat localitzat al peu de la Serra dels Obacs, a la vall de 
Barcedana i sota la mirada del Castell de Sant Gervàs. 

El nucli mostra diversos elements de valors paisatgístic i històric, com ara l’Església 
de Sant Miquel, i el patró paisatgístic característic, de poble localitzat a la solana sota 
parets de pedra i encimbellats envoltats de feixes. 

Totalment rodejats de clapes de conreus de fruita seca enmig de boscos de roure 
valencià i africà, considerat hàbitats d’interès comunitari (HIC 9240). En alguna zona 
més planera també hi ha conreus de cereals. 

Entorn amb elevat risc d’incendi forestal.  

Enmig de SNU Protecció Preventiva. 

 Sant Martí de Barcedana: Accés directe des de la carretera de Sant Miquel de la Vall, 
que neix a la LV-9121. 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. 

Nucli totalment esglaonat localitzat al peu de la Serra dels Obacs, a la vall de 
Barcedana i sota la mirada del Castell de Sant Gervàs. 

El nucli mostra diversos elements de valors paisatgístic i històric, com ara l’Església 
de Sant Francesc d’Assís, i el patró paisatgístic característic, de poble localitzat a la 
solana sota parets de pedra i encimbellats envoltats de feixes. 
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Totalment rodejats de clapes de conreus de fruita seca enmig de boscos de roure 
valencià i africà, considerat hàbitats d’interès comunitari (HIC 9240). En alguna zona 
més planera també hi ha conreus de cereals. 

Entorn amb elevat risc d’incendi forestal.  

Enmig de SNU Protecció Preventiva. 

 Sant Salvador de Toló: Poble situat al peu de la serra de Campanetes, fent balcó sobre 
la vall del barranc de Canalís, afluent del Riu de Conques. 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. 

Disposa d’accés directe des de la carretera L-912, la qual és considerada un itinerari 
d’observació paisatgística de la regió. 

Per la banda oriental, el terreny descendeix abruptament cap a la vall del barranc, 
amb una barreja de bardisses sobre roca nua. Pel nord, est i sud, en canvi, el poble 
es rodejat de grans camps de conreus amb cereals, amb marges vegetats de gran 
interès però també bastantes edificacions disperses. 

Enmig de SNU Protecció Territorial. 

 Merea: Petit nucli elevat, situat al peu septentrional de la Serra de Comiols, però a 
l’altre banda del barranc Gran, de manera que s’alça com un balcó sobre la vall del 
barranc. Cap a la banda occidental, el terreny es fa planer. 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 

Enmig de SNU Protecció Territorial. 

El seu accés és a través d’una pista asfaltada que neix a la C-1412b, a l’alçada de 
Benavent.  

Està totalment rodejada de massa forestal, tot i que encara es conserven alguns 
camps cerealístics a la banda occidental. El bosc està format per rouredes de roures 
valencià i roure africà, però també alzinars i pinedes de pi roig, totes elles protegides 
(HIC 9240, HIC 9340, HIC 9530 respectivament). En alguna zona també hi ha 
vegetació rupícola sobre sòls calcaris a la vista (HIC 8210). 

A la banda oriental, el barranc Gran forma uns gorgs i cascades sobre la roca calcària, 
les denominades basses de Merea, just al límit del PEIN del Montsec. S’hi accedeix 
des del nord, a uns 120-150 m, per un sender que surt des de la pista. 

 Mata-Solana: 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. 

Petit nucli situat a l’inici de la Valls de Barcedana i sota els cingles de la Serra de la 
Feixa. 
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El seu accés és a través de la carretera L-913 que neix a la L-913. En aquest punt, la 
carretera passa just pel sud del nucli i forma part del GR 1-4. 

Hi destaca l’ermita de Sant Roc. 

Enmig de SNU de Protecció Preventiva. 

Entorn agrícola amb conreus de cereals d’alt valor paisatgístic, així com el caràcter 
agroforestal de la zona, combinant els camps cerealístics amb zones boscoses de 
roure valencià i africà, principalment, i : Les rouredes són d’interès comunitari (HIC 
9240). Cap a les zones més elevades al nord del nucli hi predominen les Joncedes i 
timonedes. 

 Perolet: És una caseria, lleugerament aturonada, situada al sector sud-est del terme, 
a la part alta de la vall del riu de Conques, al vessant oriental de la Serra de la 
Campaneta. Hi ha la capella de Sant Joan Baptista de Cal Ventureta.  

S’hi accedeix a través del camí de Perolet, d’uns 900 m de longitud, que neix a la 
carretera L-911. 

Envoltat de conreus herbacis de secà, per la banda occidental, i de rouredes de roure 
valencià (HIC9240) per la banda oriental. 

Enmig de SNU de Protecció Territorial. 

 Toló (Snt Vicenç de Toló): La caseria de Sant Vicenç de Toló es troba a la capçalera 
del riu de Conques. Dalt la serra de la Campaneta, hi ha les restes de l’antic castell 
de Toló, amb l’església de Sant Vicenç de Toló, situada al mig de l’esplanada del cim, 
que havia estat l’antiga parròquia del terme. 

S’hi accedeix des del denominat Camí de Toló, que neix a més de 2,5 km a la carretera 
L-913 i que forma part del GR-1. 

Es localitza entre SNU de protecció Territorial i SNU de Protecció Especial. 

Està envoltat de vegetació natural, principalment, amb boscos mixtes de carrasca i 
joncedes i prats, molt procedents de conreus herbacis abandonats. Els conreus 
herbacis actius conformen petites taques enmig de la vegetació natural.  

Infraestructures lineals 

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 Gavet de la Conca, Fontsagrada 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, Perolet, Merea i Toló, més o menys 
pròxims a la carretera local L-912, que enllaça amb la comarcal C-1412 a prop de Gavet de 
la Conca.  
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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.  

Per l’altra banda, trobem la resta de nuclis del municipi, accessibles mitjançant una estreta 
carretera asfaltada amb moltes corbes per guanyar els desnivells existents. Aquests nuclis 
són en general petits i poc poblats.  

La resta de la xarxa viària la formen camins i pistes forestals en general sense asfaltar, que 
condueixen a les finques agrícoles o que travessen el bosc. La principal problemàtica 
d’aquests camins és l’elevat pendent d’algunes zones, que els erosiona contínuament i els 
fa intransitables si no se’n realitza un manteniment. 

Entre aquests camins i pistes destaca el pas del GR-1, que travessa d’est a oest la banda 
més meridional del terme. EL GR1, dins del terme, s’inicia per l’est a la carretera C-74 
resseguint el camí de la Plataforma en direcció oest per despès enllaçar amb el camí vell 
de Bonrepòs. Des de la Mare de Déu de Bon Repòs, segueix pel camí Nou del Pelat, 
resseguint el Cinglo de Desferrador fins arribar al Camí del Pla de les Forques. Aquí, el GR 
es bifurca: per una banda, seguint el camí cap a nord i posteriorment pel Camí de la 
Campaneta fins arribar al nucli de Mata-Solana i, des d’aquí, a través del camí de Peu del 
Bosc es dirigeix cap a l’oest resseguint la Vall de Barcedana; i per una altra banda, 
resseguint el camí del Pla de les Forques cap a sud fins a trobar el camí de Mata-Solana i, 
posteriorment, el camí de les Boïgues que ressegueix el Montsec de Rúbies. 

 

A part de les infraestructures viàries, pel municipi no hi transcorre cap altre via de 
comunicació lineal, com ara infraestructures ferroviàries. Sí que cal assenyalar, però, el 
pas d’altres infraestructures lineals relacionades amb el transport i producció d’energia 
elèctrica: 

 Línies d’alta tensió: el terme municipal de Gavet de la Conca és travessat per diverses 
línies aèries d’alta tensió:  

 per la banda oriental del terme hi transcorren dues línes d’alta tensió (de 380 
kV i 110 kV) en direcció sud-est a nord-oest, transcorrent a uns 650 m a l’est del 
nucli de Merea i a uns 275 m del nucli de Sant Salvador de Toló. 

 Per la banda occidental, una línia de 110 kV surt de la central Hidroelètrica de 
la Reuclada i transcorre cap a nord, més o menys paral·lela al riu Noguera 
Pallaresa.  

 Canal hidroelèctric: la Central hidroelèctrica de la Reculada es situa a la banda 
occidental del terme de Gavet de la Conca, tocant al riu Noguera Pallaresa. Aquesta 
central és alimentada pel canal de Gavet, canal de derivació que té l'origen a la 
Central hidroelèctrica de Talarn, situada a més de 4,5 km fora del terme de Gavet, 
cap al nord.  
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Per dins del municipi, el canal transcorre al llarg d’uns 4 km de longitud al descobert 
i amb una amplada d’uns 18 m, travessa el riu de Gavet amb un tub elevat per 
després continuar altre cop al descobert i amb una amplada d‘uns 40 m, just abans 
de la cambra d’aigües del salt de la Central. a partir del qual arranquen les dues 
canonades forçades. L’eixamplament final del canal funciona per fer de dipòsit 
regulador de la cambra d'aigües del salt. 

Patrimoni i béns d’interès 

La ubicació del municipi, en un punt estratègic en els temps de la Reconquesta a 
Catalunya, ha deixat un important llegat arquitectònic, històric i cultural de gran valor. 
Així, es pot distingir entre l’arquitectura militar, la civil i la religiosa. ` 

 Patrimoni arqueològic: d’acord amb l’Inventari de patrimoni arqueològic de 
Catalunya, al municipi s’hi ubiquen 11 punts d’interès arqueològics principalment 
relacionats amb l’època medieval, però també de l’època romana com les Vil·les 
d’Aunoves, del Barranc de les Guixes, i Can Macià, o de l’edat de Bronze com la cova 
natural dels Mosquits. D’entre els elements medievals destaquen els Béns Culturals 
d’Interès Nacional (BCIN) de Castelló Sobirà de Sant Miquel de la Vall, un 
assentament medieval amb restes d’un poblat, i el conjunt de Sant Miquel de la Vall 
amb el Castellet, el Castell de Sant Gervàs un poblat i també espai religiós. Altre punts 
d’interès arqueològic són Castelló Jussà de Sant Miquel de Vall, el despoblat de 
Terrassa, l’ermita de Mare de Déu del Pont d’Oris, l’obrador de sílex d’Hostal Roig i 
la tomba medieval de l’església d’Aransís.  

 Dins del patrimoni arquitectònic militar, destaca el complex de Sant Gervàs que 
consta d'ermita, el castell (catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional – BCIN-) i 
poblat del segle XII, i les restes de la capella castral del segle IX. És digne d’esment la 
seva torre de mitjans del segle IX al voltant de la qual es va construir el castell i l'antic 
poble de Sant Miquel, que va quedar deshabitat al segle XV a causa dels greus 
enfrontaments entres els comtes del Pallars i els senyors de Llordà . Altres castells 
presents al municipi són el Castelló Sobirà de Sant Martí, el Castell de Toló i el Castell 
de l’Hostal Roi o Roig, aquests dos últims també catalogats com a BCIN. 

 Pel que fa al patrimoni arquitectònic religiós, cal esmentar l’església de Sant Cristòfol 
de la Vall i la de Sant Pere de Gavet. 

Les Normes de planejament de Gavet inclouen un llistat del patrimoni arquitectònic i 
cultural que formen la relació de béns d’interès històric, arquitectònic, ambiental i 
paisatgístic sobre els quals cal establir mesures de protecció i preservació de la seva 
degradació. Aquest llistat que inclou els elements d’interès patrimonial i els entorns o 
recintes d’interès patrimonial que poden estar tant en sòl urbà com en sòl no 
urbanitzable. 

Mentre no sigui vigent el Pla especial de protecció de patrimoni corresponent als elements 
catalogats, només es podran autoritzar obres de consolidació i conservació de caràcter 
urgent, amb informe previ del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  
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Els usos seran coherents amb l’entorn en què s’emplacen i amb la posada en valor dels 
edificis o elements a protegir. Es prohibeixen expressament l’enderrocament o la 
transformació i canvi de les característiques físiques dels edificis i, si escau, de llurs entorns 
ambientals. 

 Arqueològic: Barranc de L’Auet, Barranc de Guixers, Can Macià Castelló Jussà de Sant 
Miquel de la Vall Cova dels Mosquits . Despoblat de Terrassa 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, Castelló Sobirà de Sant Miquel de la 
Vall. Serrat del Calvari Tomba medieval de l'esgíésia d'Aransís Vil·la d'Aunoves Vil·la 
del barranc de les Guixes 

 Arquitectònic. Castell de Sant Gervàs BCIN-MH R-I-51-6333 Decret 22/4/49 BOE 
5/5149 Castell de l'Hostal Roi i Roig BCIN-MH R-I-51-6334 Decret 2214/49 BOE 
5/5149 Castell de Toló BCIN-MH R-I-51-6335 Decret 2214/49 BOE 5/5149 Església 
parroquial de Sant Pere de Gavet Hostal Roig Església parroquial de Sant Semi Font 
del Vall Font de la Plaça Casa Pairal - Portal Mitjavila Casa Marió La Rectoria Església 
parroquial de Sant Salvador de Toló la Ferreria Església parroquial de Sant Cristófol 
de la Vall Masia Bonrepòs Església de Sant Pere d'Aransís Casa Comiols Capella de 
Sant Jaume de Merea Església parroquial de Sant Miquel de la Vall Capella de Sant 
Gervàs Capella de Sant Roc Sant Fruitós d'Aransls. 

 

De tots aquests béns catalogats, cal assenyalar dues ubicacions per: 

 El Santuari de la Mare de Déu de Bon Repòs: està situat dins del PEIN i Xarxa Natura 
2000 del Montsec (SNU Protecció Especial) i forma part de les Forests Públiques de 
la Diputació de Lleida. 

Es localitza en una posició elevada, en el turó  del Serrat Gros. En l’entorn, a part de 
l’església, també hi ha el Centre de la Vaca Bruna, una casa de colònies i la font del 
Bon Repòs. En tots els entorns del santuari són visibles encara avui dia trinxeres i 
búnquers, així com cabanes per als soldats i altres elements defensius, de la Guerra 
Civil Espanyola. 

S’hi accedeix  a través de diferents camins, no asfaltats, que hi acaben confluint, com 
el camí vell de l’Hostal Roig o el camí vell de Bon Repòs, el qual forma part del GR-1. 

L’entorn és bàsicament forestal, amb alguns conreus de cereals de manera molt 
puntual. A la Zona de l’Obaga de Sota Casa, al nord del Santuari, s’hi estén un bosc 
de Boixos considerats Hàbitats d’Interès comunitari (HIC 5110). 

 Sant Gervàs: conjunt arquitectònic situat molt a la vora del nucli de Sant Miquel de 
la Vall, És format per un gran recinte que inclou el castell pròpiament dit i les restes 
d'un poblat medieval amb l'església romànica de Santa Maria, del segle XII. De les 
cases trobades destaca una de tres habitacions que, per les seves dimensions i per 
la seva proximitat a l'església, se l'ha anomenat "Casa Rectoral". 
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Disposa de zona d’aparcament just davant del Castell.  

Es pot accedir per diversos camins, però el principal i en millors condicions és des 
d’Aransís, pel camí de la Serra.  

L’entorn és bàsicament forestal, amb un bosc mixt d’alzinars i carrasca, joncedes, 
prats i rouredes de roure valencià. alguns conreus de cereals de manera molt puntual 
(HIC 9340 i 9240). 

Finalment, esmentar que en el terme municipal no hi ha cap arbre monumental 
identificat, ni camins ramaders o de transhumància protegits. 

(Veure Mapes 9 de l’Annex) 

Serveis i equipaments municipals 

La manca de serveis municipals és comuna a la majoria de nuclis, fet que s’exemplifica 
amb la ubicació de les oficines municipals a Tremp. Així, cal destacar les següents 
limitacions:  

 El municipi no gaudeix d’una gran dotació d’equipaments públics, els quals es 
centren principalment en els cementiris i esglésies. Destaca l’Ajuntament, al nucli de 
Gavet de la Conca, la zona d’equipaments esportius al nucli de Sant Martí de 
Barcedana, amb piscina, i la presència d’una piscina d’ús públic al nucli d’Aransís.  

 Pel que fa al sistema de sanejament de les aigües residuals, cap dels nuclis diposa de 
depuradora i només 3 nuclis disposen de fosses sèptiques: Fontsagrada, Gavet de la 
Conca i Merea. La resta de nuclis urbans no disposen ni de fossa sèptica i aboquen 
directament als barrancs pròxims.  

 Tots els nuclis disposen de subministrament elèctric, però no tots estan connectats 
a la xarxa, el nucli de Mata Solana es subministra a través de fonts pròpies d’energia 
renovables.  

 Pel que fa al subministrament d’aigua, el municipi va tenir l’any 2020 un consum de 
10.928 m3, el que representa un consum de 114,7 litres/habitant i dia. Tots els nuclis 
s’abasteixen de pous o fonts del territori. 

 
Nucli Font Pou 

Fontsagrada  Municipal 
Gavet de la Conca  Municipal 

Sant Serni  Municipal 
Aransís Municipal Municipal 

Sant Cristófol de la Vall Municipal  
Sant Miquel de la Vall Municipal  

Sant Martí de Barcedana Municipal  
Sant Salvador de Toló Municipal Municipal 

Merea Municipal  
Mata Solana Municipal  
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 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 d’Esterri d’Àneu–Lleida (ambdues operades per Alsina Graells). El consell 
comarcal ofereix també un servei de transport públic en funció de la demanda que 
permet a tots els vilatans accedir al mercat de Tremp. 

 Finalment, el servei de recollida de residus es gestiona des del Consell Comarcal del. 
Aquesta recollida és selectiva i es dona en tots els nuclis del municipi inclosa els nuclis 
de Merea i Mata Solana. L’any 2019, la recollida selectiva de residus va representar 
el 56,94% dels residus generats, amb una producció mitjana per habitant de 1,4 
kg/habitant i dia.  

Paisatge 

El municipi gaudeix d’un paisatge mixt on es combinen els ambients de muntanya 
prepirinenca, exemplificat pel Montsec de Rúbies al sud, i els ambients agrícoles, que 
recobreixen bona part dels espais més plans del nord i est del municipi.  

Precisament l’activitat agrícola i ramadera ha propiciat l’aparició d’un mosaic agroforestal 
on boscos, conreus i pastures s’alternen, originant un paisatge d’una alta qualitat 
escènica. No obstant, el progressiu abandonament dels conreus i pastures propicia 
l’embosquinament d’aquests espais, conduint a la seva homogeneïtzació i pèrdua gradual. 

A grans trets, es poden distingir doncs 3 grans unitats diferenciades del paisatge: 

 El Montsec de Rúbies – Serra de la Campaneta: situats a l’extrem sud del municipi, 
configuren un paisatge muntanyenc recobert per boscos frondosos, sobretot en les 
seves parts obagues. Hi destaquen com a punt culminals el Puig del Camí Ramader 
(1.619 m.s.n.m) i la Roca Alta (1.435 m.s.n.m.). 

 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 tessel·lada de 
conreus separats per tanques vegetals, formades per bardisses, arbustos i arbres, 
que alternen amb clapes boscoses. És un espai amb una alta qualitat escènica, que 
es veu amenaçat pel progressiu abandonament dels conreus i pastures. 

 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. 

Com a elements d’interès paisatgístics concrets destaquen, sobretot: 
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 Els diferents nuclis del municipi. En la seva major part, aquests nuclis conserven 
l’estructura i fisonomia tradicional i es localitzen en zones elevades o de bona 
visibilitat. Aquesta situació fa que mostrin una fragilitat paisatgística elevada que 
afecta no només els propis nuclis, sinó també el seu entorn pròxim. 

 Construccions religioses: Sant Roc a Mata-Solana, Sant Miquel de la Vall, Sant 
Francesc d’Assís a Sant Martí de Barcedana o Mare de Déu de Bonrepòs. 

 Castells i punts de guaita: el Castell de Toló i de Sant Gervàs. 

 Formacions orogràfiques i geològiques: com ara la Serra dels Obacs, a la zona 
d’Aransís 

 Formacions abancalades agrícoles: a la zona de Toló, la zona entre Sant Martí de 
Barcedana i Sant Cristófor de la Vall, al voltant dels nuclis de Sant Martí de BArcedana 
i Sant Miquel de la Vall, la zona al voltant de Sant Salvadó de Toló. 

5.5. CANVI CLIMÀTIC I CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

Qualitat de l’aire 

El territori català es troba dividit en 15 Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA) que tenen com a 
objectiu que les mesures que es fan en una d’aquestes zones siguin representatives de 
l’àrea que comprèn. El municipi de Gavet de la Conca s’inclou a la Zona 13, Prepirineu.   

A la Zona de Qualitat de l'Aire 13, l’any 2020, només es van enregistrar incompliments 
dels objectius de qualitat de l’aire (OQA) definits per la legislació actual en el cas de l’Ozó 
troposfèric. Això fa que, en aquesta zona, l’any 2020 es van complir tots els valors 
objectius de protecció de la salut humana a excepció de l’Ozó. 

Pel que fa a l'avaluació dels nivells de la resta de contaminants, d'acord amb l'inventari 
d'emissions i les condicions de dispersió de la zona, s'estima que els nivells compleixen els 
objectius de qualitat de l’aire establerts a la normativa vigent. 

Canvi climàtic 

No es té constància de que el municipi de Gavet de la Conca estigui subscrit al Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses ni tingui elaborat el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES). 

Tot i així, es pot dir que la principal aportació al canvi climàtic del municipi són les 
emissions dels principals focus de contaminació atmosfèrica presents a la zona d’estudi 
deriven de l’activitat motora en les principals infraestructures viàries. Ens trobem en un 
territori on l’activitat industrial és de baixa incidència i tampoc mostra grans 
concentracions urbanes. L’activitat agrícola també col·labora en l’emissió de Gasos amb 
efecte d’Hivernacle (GEH) derivats de l’ús de maquinària pesada per al conreu. 

No es coneix de cap centre de producció elèctrica eòlica o solar al municipi, només la 
previsió d’una planta solar fotovoltaica prop del riu Noguera Pallaresa. Es tracta d’una 
planta solar de 2,21 MW de potència nominal i una superfície de 3,76 ha que el febrer de 
2021 va iniciar els tràmits davant la  Generalitat de Catalunya. 
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Sí que hi ha dins del municipi, però, la producció hidroelèctrica d’energia. Tal i com s’ha 
comentat anteriorment, al municipi hi ha la Central Hidroelèctrica de Reculada. 
Actualment és operada per Endesa. La potència total instal·lada a la central és de 23 MW,  
la producció mitja anual és de 103 GWh i la sortida d’alta tensió es produeix amb una línia 
elèctrica de 100 kV que surt en direcció nord.  

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), ha elaborat un estudi sobre l’Adaptació al 
canvi climàtic del sector agrícola de l’Alt Pirineu i Aran: riscos i oportunitats. En aquest 
report es demostra que el canvi climàtic afectarà significativament l’agricultura de l’Alt 
Pirineu i Aran ja que penetrarà d’una manera evident el clima mediterrani sec cap a les 
valls més frescals en l’horitzó 2030-2050. Alhora, el rigor dels hiverns serà menor i els dies 
de gelada es reduiran dràsticament a tot l’àmbit. Els estius seran més llargs, calorosos i, 
especialment, secs. 

Tot això Vol dir que si els ingressos bruts del sector agrícola al Pirineu s’estimen en 84,3 
M€, en l’escenari 2030-50 hi haurà una reducció estimada d’ingressos del 8,9%. Evitar 
aquest impacte negatiu ha de ser el motor que impulsi un canvi que haurà de ser 
especialment important a les grans zones de l’àmbit on no hi podrà arribar o no està 
previst que hi arribi el regadiu. 

Les dades de l’estudi indiquen que si no es fa un canvi en el model agrícola vigent perquè 
s’adapti a les projeccions climàtiques, les pèrdues econòmiques seran importants.  

D’aquí que es proposi un canvi radical de l’agricultura de l’Alt Pirineu i Aran, en base a la 
priorització del menor consum d’aigua i els màxims ingressos bruts generats per cadascun 
dels cultius proposats. 

Per iniciar una modificació a fons de l’economia agrària de l’Alt Pirineu i l'Aran, l’estudi 
estableix que s’hauria de basar en: 

 Primer, increment de la pastura extensiva als prats alpins i a les zones no agrícoles 
de les valls com a garantia per alliberar pressió sobre el sòl agrícola i revertir la 
tendència a l’embosquinament i a la pèrdua de biodiversitat associada. 

 Segon, amb aquesta proposta d’intensificació de la pastura extensiva es podrien 
alliberar 26.103 ha de superfície agrícola destinable a produccions per alimentació 
humana en funció del màxim rendiment econòmic i del mínim consum d’aigua. Els 
ingressos bruts del sector agrícola en l’escenari futur podrien arribar als 181,1 M€ 
(78,3% corresponents a la part dels 10 cultius enfocada a alimentació humana) 
enfront dels 84,3 M€ actuals o dels 76,7 M€ previstos per al mateix escenari 2030-
50. 

En base a la priorització del menor consum d’aigua i els màxims ingressos bruts generats 
per cadascun dels cultius proposats. Els valors així obtinguts indiquen que alguns cultius 
quedarien fora de la proposta d’implantació (com ara l’olivera), ja que el rendiment 
econòmic seria més baix que el de la vinya en condicions de secà. L’espelta, l’olivera i el 
fajol resten fora del nou model d’implantació degut a què tenen menys ingressos bruts 
per unitat de superfície que el sègol i la vinya. 
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Contaminació acústica 

La Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, determina que els 
ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat acústica que estableixi els nivells 
d’immissió a les zones urbanes, els nuclis de població, si s’escau, a les zones del medi 
natural. El primer pas per a elaborar el mapa de capacitat acústica, és la identificació de 
les fonts emissores de soroll i dels receptors singulars. 

El municipi de Gavet de la Conca no disposa del Mapa de Capacitat Acústica. Tot i així, es 
pot dir que a trets generals però, les zones emissores de contaminació acústica 
corresponen als nuclis principals de la zona (Gavet de la Conca. Aransís, Sant Salvador de 
Toló, Fontsagrada...) i a les diferents carreteres que creuen el territori, bàsicament la L-
912. 

Contaminació lumínica 

La Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn 
i el Decret 82/2005, tenen com objectiu el control de la contaminació lumínica que suposa 
una alteració de les condicions naturals de les hores nocturnes, una despesa energètica 
indeguda, una intrusió lumínica a les llars i una alteració de la visió del cel nocturn. 

Una de les mesures per al control de la contaminació lumínica és la divisió del territori 
municipal en diverses zones de major o menor permissibilitat en el grau d’il·luminació (art. 
5 de la Llei): 

 Zona E4. Protecció menor. Zona urbana d'ús intensiu durant la nit que es troba a més 
de 2 km d'una zona E1. 

 Zona E3. Protecció moderada. Zona urbana o urbanitzable declarada com a tal pel 
planejament urbanístic. 

 Zona E2. Protecció alta. Zona no urbanitzable del planejament urbanístic que no 
pertany al grup de zones protegides E1.  

 Zona E1. Protecció màxima. Àrees incloses en la Xarxa Natura 2000, en el Pla d'Espais 
d'Interès Natural o en els Espais Naturals de Protecció Especial. 

La totalitat del sòl no urbanitzable del municipi està dins la categoria E1, de protecció 
màxima, fins i tot els petits nuclis urbans.  

Cal dir que el municipi es localitza dins de la zona d’especial protecció del cel nocturn o 
front la contaminació lumínica. La Generalitat va establir el febrer del 2013 l’Observatori 
Astronòmic del Montsec com a punt de referència i amb una àrea d’influència integrada 
pel territori dels municipis d’Àger, Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, les Avellanes i Santa 
Linya, la Baronia de Rialb, Camarasa, Foradada, Os de Balaguer, Ponts, Vilanova de Meià, 
Castell de Mur, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, Llimiana, Ivars de Noguera i Sant 
Esteve de la Sarga. 
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L'any 2020 es va ampliar l'àrea d’influència a cinc municipis del Pallars, entre els quals el 
del punt de referència de l'Observatori Astronòmic del Montsec, amb la incorporació dels 
municipis de Castelló de Farfanya, Cubells, Montgai, la Sentiu de Sió, Tiurana i 
Tremp. També es va establir com a zona de protecció màxima envers la contaminació 
lumínica el territori extern a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, integrat pels municipis d’Espot, la Guingueta d'Àneu, Sort, la Torre de 
Cabdella i la Vall de Boí. 

D’altra banda, el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici va rebre a l'octubre 
del 2018 aquesta doble distinció. Es tracta del primer parc català que rep aquesta distinció 
atorgada per la Fundació Starlight i que té l'objectiu de preservar la qualitat del cel fosc 
de la zona i de desenvolupar activitats turístiques basades en aquest recurs natural. 

5.6. RISCOS AMBIENTALS 

(Veure Mapes de la Sèrie 10 de l’Annex) 

Risc d’inundació 

L’extensa xarxa de torrents, rius i rieres que presenta el municipi aporten en molts punts, 
la probabilitat de risc d’inundació, i més tenint en compte que molts nuclis es localitzen 
pròxims a cursos hídrics. 

Són 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, d’acord amb les bases cartogràfiques de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(INUNCAT), les zones potencialment inundables identificades al municipi afecten els 
marges d’aquests dos rius.  

El riu de Gavet transcorre pròxim al nucli de Gavet de la Conca, però segons la cartografia, 
aquest no es veu afectat per la zona potencialment inundable.  

Altres nuclis que interaccionen amb curos hídrics però dels quals no es té prou informació 
són:  

 Fontsagrada: Baixada d’aigua innominada que neix de fonts. Transcorre pel nord del 
nucli, a tan sols 10 m de distància però a topogràficament enfonsat. 

 Sant Serni: el nucli es travessat d’est a oest pel barranc dels Solans. De fet, l’accés al 
nucli travessa en pont aquest curs hídric.  

 Els nuclis de Sant Martí de Barcedana i de Sant Miquel de la Vall estan delimitats a 
banda i banda pel pas de dos torrents, el torrent de l’Embuit a l’est i el barranc del 
Palomer a l’oest. Tanmateix, topogràficament sembla que les potencials torrentades 
no hagin d’afectar la zona urbana. 

 Merea es localitza annex al barranc Gran, però topogràficament molt elevat respecte 
la seva llera, pel que l’afectació per inundacions és pràcticament improbable. 
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Risc d’incendi forestal 

Donades les característiques de les masses forestals del municipi, amb dominància de 
rouredes amb importants sotaboscs i, en general, amb baixa càrrega de gestió, el risc 
d’incendi forestal és força destacat a bona part del municipi, bàsicament a les zones 
muntanyoses. En canvi, a les zones amb predominança dels camps agrícoles, el risc és molt 
baix o pràcticament inexistent.  

Dins de les zones de risc alt o molt alt d’incendis forestals s’hi localitzen alguns dels nuclis 
urbans:  

 Sant Serni es localitza a uns 80 m de zona forestal amb risc d’indenci alt. 

 Aransís es localitza annex per la banda oriental a zona amb risc alt d’incendis. 

 Sant Miquel de la Vall es troba pràcticament tot rodejat per bosc amb un risc 
d’incendi molt alt.  

 Sant Martí de Barcedana, per la banda sud-oriental també mostra un risc d’incendi 
alt o molt alt.  

 Sant Cristòfol de la Vall connecta amb massa forestal amb risc d’incendi molt alt per 
la banda occidental del nucli.  

 Merea en localitza enmig de massa forestal amb alt risc d’incendi forestal associada 
al barranc Gran. 

 Mata Solana per la banda septentrional també es troba rodejat per massa forestal 
amb risc alt d’incendi forestal.  

Per últim, cal indicar que pràcticament tot el terme de Gavet de la Conca queda inclòs dins 
del perímetre de protecció prioritària contra incendis de Montsec de Rúbies (L2). Només 
l’extrem més nord-occidental, per damunt dels nuclis de Gavet i de Fontsagrada, queda 
fora d’aquest PPP. Aquests perímetres inclouen les unitats geomorfològiques de les zones 
forestals amb més alt risc d'incendi de Catalunya. De cada uns d’aquests perímetres se’n 
preveu redactar un Projecte Integrat de Protecció (PIP) on, en funció del risc i de les 
infraestructures existents, es programaran i pressupostaran les actuacions a dur a terme 
per tal de reduir el nombre d’incendis forestals i reduir la probabilitat que un foc es 
transformi en un gran incendi. 

Risc sísmic 

La Mediterrània Occidental està situada en una zona de col·lisió entre les plaques 
tectòniques d'Europa i d'Àfrica. La taxa de convergència és moderada i, per tant, els 
terratrèmols, que són el resultat d'aquest moviment, es produeixen, afortunadament, 
amb poca freqüència.  

Malgrat aquest perill moderat, però, els efectes generalitzats i el caràcter destructor d’un 
terratrèmol, avui dia encara totalment impredictible, fan necessària la consideració del 
risc sísmic mitjançant una prevenció adequada.  
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Segons el plànol de Zones Sísmiques de Catalunya realitzat per l’institut Cartogràfic de 
Catalunya (ICC) per a un sòl mitjà que delimita cinc zones diferents de risc sísmic creixent 
(zona 0, 1, 2, 3 i 4), i tenint en compte l’ampliació dels efectes segons el tipus de sòl o la 
geologia de la zona, el municipi de Gavet de la Conca es troba inclòs dins de la zona Z3, 
d’intensitat VII (MSK). 

Els riscos que es poden derivar d’un fenomen sísmic podent afectar lleugerament les 
edificacions i, d’acord amb la informació de l’ICC, per al cas de Gavet de la Conca aquests 
efectes es traduirien en danys greus. Cal recordar que les noves construccions han de 
complir amb les normes NCSE 94 (Norma de Construcción Sismoresistente. Parte general 
y edificación) en vigor des del 8 de febrer de 1995, i la NBEAE88 (Norma bàsica de 
l’edificació. Accions a l’Edificació). 

Riscs geològics 

A nivell general, s’observen punts concrets on dominen les lutites i margues que originen 
els badlands, terme que defineix els escòrrecs generalitzats, on se solen diferenciar una 
zona d’erosió molt activa, sense plantes, un canal de transport, igualment nu, i una zona 
basal (tàlveg) amb deposició de materials on creixen sobretot herbes i algunes mates o 
arbustos. 

En aquests espais, els esllavissaments del terreny poden provocar en alguns casos la 
pèrdua de sòl agrícola. El resultat és doncs un terreny molt erosionat, sense vegetació, i 
susceptible de ser cada vegada més erosionat. La complexitat del terreny i la seva extensió 
fan complicat una localització exacte de totes els zones que presenten aquesta 
problemàtica, tot i que la majoria, en el municipi, s’ubiquen pròximes al municipi de Sant 
Salvador de Toló. Alguns d’aquests espais són:  

 Al paratge Condreu, al nord oest del nucli de Sant Salvador de Toló 

 A la zona compresa entre Sant Salvador de Toló. 

 A la zona compresa entre Toló i la carretera L-911. 

 Al sud est del nucli de Gavet, prop la carretera L-911, al paratge de les Planelles. 

Per altra banda, l’any 2002, l’Institut Cartogràfic de Catalunya va realitzar un Dictamen 
preliminar d’identificació de perillositat geològica als sectors de desenvolupament urbà 
del municipi. Aquest dictamen efectua una avaluació de la perillositat natural dels nuclis 
de població de Gavet de la Conca, Fontsagrada, Sant Serni, Aransís, Sant Cristòfol de la 
Vall, Sant Martí de Barcedana, Sant Miquel de la Vall, Sant Salvador de Toló i Merea. 

En les conclusions de l’estudi, s’identifiquen sectors de terreny en funció de la tipologia 
dels fenòmens geodinàmics actius que hi actuen, així com el grau de perillositat natural 
associada a cadascun d’ells. 

Per a cada zona avaluada, les conclusions són: 



 

Document Inicial Estratègic. POUM Gavet de la Conca, Pallars Jussà. 

 

 

 

63 

 Gavet de la Conca i Fontsagrada: grau de perillositat Baixa-Moderat per 
despreniments. El sector afectat es localitza a uns 200 m a l’est del nucli urbà de 
Gavet de la Conca.  

 Gavet de la Conca i Fontsagrada: risc d’avingudes a les zones dins de la plana al·luvial 
del riu de Conques i el d’Abella. 

 Sant Serni: risc Moderat de barrancades i fenòmens d’erosió associats al barranc dels 
Solats i al barranc situat a l’extrem sud del poble.  

 Aransís: risc alt-moderat per desprenivments a tota la banda oriental del poble, 
associat a la presència dels Cinglos de Capolat.  

 Sant Salvador de Toló: risc moderat-alt per fenòmens d’erosió associats a les 
avinugdes torrencials del barranc de Canalís, situat a uns 140 m a l’est del nucli.  

 Merea: risc baix-moderat per avingudes torrencials i fenòmens d’erosió associats al 
barranc del riu de Conques (barranc Gran). 

 Sant Cristòfol de la Vall: risc moderat per despreniments a la vessant rocosa de la 
costa de la Miranda i de Pubilla, al nord del nucli, així com la carretera de Sant Miquel 
de la Vall, situada al peu d’aquestes costes.  

 Sant Miquel de la Vall i Sant Martí de Barcedana: risc moderat per barrancades i 
fenòmens d’erosió associats als barrancs de Palomer, llau de Sant Miquel, torrent de 
l’Embut i de l’Obaga i barranc de la Font del Castell.  

 Sant Miquel de la Vall i Sant Martí de Barcedana: risc alt-moderat per despreniments 
als terrenys situats al peu de la Serra de Baro, entre el barranc de Palomer i el torrent 
de l’Embut. 

 Sant Miquel de la Vall i Sant Martí de Barcedana: risc moderat per despreniments als 
terrenys situats al peu dels cingles de les Gotelleres, les Costes, Sant Servàs i la Clua.  

Riscos tecnològics 

D’acord amb el Mapa de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, el municipi de 
Gavet de la Conca no mostra risc per transport ferroviari de mercaderies perilloses i el risc 
per transport viari de mercaderies perilloses és baix, degut al pas de la C-13 per la banda 
occidental. 

Tampoc mostra risc químic en establiments industrials, tot i que a Tremp, a 4 km al nord 
del nucli de Fontsagrada, existeix una empresa dins del PLASEQCAT, NEDGIA CATALUNYA 
SA, amb un risc químic baix.  

Finalment, pel municipi no hi transcorre cap conducte de matèries perilloses com 
oleoductes, etilenoductes o gasoductes operatius. 
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5.7. RESUM DELS ASPECTES AMBIENTALS RELLEVANTS I ESTABLIMENT D’OBJECTIUS AMBIENTALS 

En base als aspectes ambientals anteriorment exposats, seguidament es resumeixen i s’identifiquen aquells de major rellevància i que han de definir els objectius ambientals 
a considerar en el desenvolupament del POUM. Els objectius ambientals s’enumeren de manera jeràrquica d’acord amb el seu grau d’importància. 

Veure mapes de les sèries 11 (resum aspectes generals municipi) i de la sèrie 12 (resum aspectes generals per cada nucli urbà)  

Aspectes ambientals rellevants del municipi 

Àmbit ambiental Aspecte rellevant 

Biodiversitat, 
permeabilitat i 

patrimoni natural 

PEIN i Xarxa Natura 2000 Serra de Montsec. Hi destaca la zona de Lo Pelat: zona d’interès florístic Spiraea crenata, presència de pinedes de 
pinassa (HIC 9530 Prioritari) i àrees crítiques d’àguila daurada (Aquila chrysaetos), aufrany (Neophron percnopterus) i voltor comú (Gyps 

fulvus ssp. fulvus). 
Zona Humida del Pantà de Tarradets  

Riu Noguera Pallaresa: biodiversitat elevada, presència d’hàbitats únics i HIC prioritaris (91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-
Padion), connector fluvial i presència del bitó comú (Botaurus Stellaris) i la llúdriga (lutra lutra). 

Serra de la Campaneta: interès florístic Spiraea crenata, elevat índex de connectivitat territorial i elevada biodiversitat amb HIC prioritaris. 
Obaga de l’Hostal Roig : interès florístic Spiraea crenata i presència de pinedes de pinassa (HIC 9530 Prioritari) 

Rius de Gavet, d'Abella i de Conques connector fluvial i presència de la llúdriga (lutra lutra). 
Vall de Barcedana: biodiversitat, presència de pinedes de pinassa (HIC 9530 Prioritari) i elevat índex de connectivitat territorial. 

Zona de Merea (Obagues de Benavent) dins de connector terrestre principal que enllaça el PEIN del Montsec amb el PEIN de la Serra Mitjana, 
el PEIN de la Serra de Carreu-Sant Corneli i el PEIN de la Serra d’Aubenç i Roc de Cogul. 

Cicle de l’Aigua 

Cursos principals: Riu Noguera Pallaresa i Riu de Gavet, d’Abella i de Conques. 
Barranc de Solans o de la Serra: delimita el nucli per la banda nord, just a tocar de les cases de Sant Serni, i l’accés al poble el creua amb un 

pont. 
Sant Miquel de la Vall i Sant Martí de Barcedana, encaixonats entre el torrent de l’Embuit i el barranc del Palomer. 

Important nombre de fonts per tot el territori. 
Les Basses de Merea com a espai aquàtic associat al barranc Gran, d’interès paisatgístic i social. 

El municipi no està inclòs en el decret d’aqüífers protegits 328/88, però sí que estan declarats com a zona vulnerable de nitrats. 
Abastament d’aigua amb fonts i pous propis. 

Sistema de sanejament deficient, sense depuradores, amb fosses sèptiques o directament a barrancs. 
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Àmbit ambiental Aspecte rellevant 

Sòl 

Els espais agrícoles ocupen el 40% del territori, principalment de cereals de secà. 
Usos extractius. activitat extractiva, Els Capbloncs, que extreu graves, ubicada de l’extrem Nord-est del municipi. 

La superfície urbanitzada del municipi es dispersa en 12 petits nuclis molt dispersos pel territori: Fontsagrada, Gavet de la Conca, Sant Serni, 
Aransís, Sant Miquel de la Vall, Sant Martí de Barcedana, Sant Cristòfol de la Vall, Mata-Solana, Merea, Sant Salvador de Toló, Toló i Perolet. 

Central Hidroelèctrica La Reculada i canal de Gavet. 
Pas de dues línies elèctriques d’alta tensió. 

Principals vies viàries: LV-9123, LV-9121, L-912 i L-911. Els nuclis de Merea, Mata-Solana, Aransís, Toló i Perolet es comuniquen a través de 
camins o pistes locals.  

A nivell de camins, destaca el pas del GR-1. 

Qualitat del 
paisatge 

Valor estètic dels diferents nuclis del municipi. En la seva major part, aquests nuclis conserven l’estructura i fisonomia tradicional i es 
localitzen en zones elevades o de bona visibilitat. Aquesta situació fa que mostrin una fragilitat paisatgística elevada que afecta no només els 

propis nuclis, sinó també el seu entorn pròxim. 
Construccions religioses: Sant Roc a Mata-Solana, Sant Miquel de la Vall, Sant Francesc d’Assís a Sant Martí de Barcedana o Mare de Déu de 

Bon Repòs. 
Castells i punts de guaita: el Castell de Toló i de Sant Gervàs. 

Formacions orogràfiques i geològiques: com ara la Serra dels Obacs, a la zona d’Aransís. 
Formacions abancalades agrícoles: a la zona de Toló, la zona entre Sant Martí de Barcedana i Sant Cristòfol de la Vall, al voltant dels nuclis de 

Sant Martí de Barcedana i Sant Miquel de la Vall, la zona al voltant de Sant Salvadó de Toló. 

L-912 considerada un itinerari d’observació paisatgística de la regió. 

Patrimoni 

Patrimoni arqueològic: al municipi s’hi ubiquen 11 punts d’interès arqueològics principalment relacionats amb l’època medieval. D’entre els 
elements medievals destaquen els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) de Castelló Sobirà de Sant Miquel de la Vall,  i el conjunt de Sant 
Miquel de la Vall amb el Castellet, el Castell de Sant Gervàs un poblat i també espai religiós. Altre punts d’interès arqueològic són Castelló 
Jussà de Sant Miquel de Vall, el despoblat de Terrassa, l’ermita de Mare de Déu del Pont d’Oris, l’obrador de sílex d’Hostal Roig i la tomba 

medieval de l’església d’Aransís.  
Patrimoni arquitectònic militar: destaca el complex de Sant Gervàs. Altres castells presents al municipi són el Castelló Sobirà de Sant Martí, el 

Castell de Toló i el Castell de l’Hostal Roig, aquests dos últims també catalogats com a BCIN. 
Patrimoni arquitectònic religiós, cal esmentar l’església de Sant Cristòfol de la Vall, Mare de Déu de Bonrepòs i la de Sant Pere de Gavet. 
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Àmbit ambiental Aspecte rellevant 

Qualitat de l’aire 

Zona de Qualitat de l'Aire 13, l’any 2020, només es van enregistrar incompliments dels objectius de qualitat de l’aire (OQA en el cas de l’Ozó 
troposfèric. 

No es té constància de que el municipi estigui subscrit al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses ni tingui elaborat el Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible (PAES). 

No es coneix de cap centre de producció elèctrica eòlica però sí que hi ha producció hidroelèctrica. Pel que fa a la producció solar, destaca el 
fet que el nucli de Merea es subministra elèctricament amb panells solars.  

La totalitat del sòl no urbanitzable del municipi està dins la categoria E1 de protecció front la contaminació lumínica. 
El municipi es localitza dins de la zona d’especial protecció del cel nocturn o front la contaminació lumínica associat a l’Observatori 

Astronòmic del Montsec. 

Riscs ambientals 

Risc d’inundació. No sembla que els nuclis urbans es puguin veure afectat pel risc d’inundació. Com a molt, caldria estudiar el cas de Sant 
Serni amb el barranc de la Serra. 

Risc d’incendi forestal elevat en les zones muntanyoses. Afecta als nuclis d’Aransís, Sant Miquel de la Vall, Sant Martí de Barcedana, Sant 
Cristòfol de la Vall, Merea I Mata-Solana.  

Quasi tot el terme inclòs dins del Perímetre de Protecció Prioritària contra incendis de Montsec de Rúbies (L2). Només l’extrem més nord-
occidental, per damunt dels nuclis de Gavet i de Fontsagrada, queda fora d’aquest PPP.  

Risc geològic: Alguns petits nuclis es situen en zones amb pendents elevats, com ara Merea, Toló i Sant Miquel de la Vall.   

Badlands de lutites i margues, on se solen diferenciar una zona d’erosió molt activa. La majoria, en el municipi, s’ubiquen pròximes al 
municipi de Sant Salvador de Toló. 
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5.8. ESTABLIMENT D’OBJECTIUS AMBIENTALS 

El municipi de Gavet de la Conca presenta una gran riquesa en tots els sentits (natural, 
forestal, geològic, paisatgístic, cultural, patrimonial, històric, arquitectònic, arqueològic, 
etc.), a la vegada que presenta una realitat social i econòmica dirigida cap al 
despoblament generalitzat de la zona per manca d’incentius econòmics. Capgirar 
aquesta situació ha de ser l’objectiu marc de tot planejament a implantar 

 

Objectiu Marc: evitar l’actual tendència de despoblament i atraure nova població i 
nous actius econòmics. La salvaguarda de la riquesa del territori no podrà ser mai 
factible sempre i quan la societat que hi conviu no pugui comptar amb un cert potencial 
de desenvolupament i de qualitat de vida. La necessitat de mantenir la població actual i 
d’incentivar l’establiment de nouvinguts requereix capgirar la situació de manera que el 
patrimoni i riquesa del territori es converteixi en un actiu econòmic i deixi de ser, només, 
béns a preservar. Potenciar l’ús dels recursos presents i la seva explotació sostenible ha 
de ser el marc d’actuació de qualsevol proposta de futur.  

Dins d’aquest marc d’actuació, i en termes de sostenibilitat territorial, és necessari 
diferenciar i establir objectius diversos per tal de que el conjunt s’impliqui en el màxim 
possible en la sostenibilitat urbanística del territori. Així, la següent relació dels diferents 
objectius de sostenibilitat es fa de manera jeràrquica d’acord amb el seu grau 
d’importància.  

1 Prevenir els riscs naturals: l’orografia majoritàriament accentuada, amb forts 
pendents, així com el gran recobriment forestal de bona part del territori avaluat dona 
lloc a un municipi a on existeixen importants riscos ambientals, principalment 
relacionats amb l’erosió del terreny i els incendis forestals.  

El planejament ha de tenir en consideració l’existència de zones afectades per riscos que 
poden comportar pèrdues en béns materials i humans i, per tant, evitar en tot moment 
la seva ocupació per usos urbanístics només permetent-se, si de cas, usos agrícoles amb 
limitacions concretes alhora de modificar les característiques dels terrenys.  

A la vegada, el planejament també ha de considerar sistemes de protecció i fins hi tot 
de rehabilitació de zones degradades que en degenerat en risc ambiental. En aquest 
sentit destaca: `  

 Risc d’inundació del nucli de Gavet de la Conca: tot i que l’actual nucli no es troba 
afectat, les possibles previsions de creixement haurien de fer-se en els terrenys 
meridionals a aquest. `  

 Existeixen nuclis urbans ubicats dins de clapes forestals amb risc d’incendi elevat, Toló, 
Sant Martí de Barcedana, Marta-solana, Sant Miquel de la Vall i Sant Cristòfol de la 
Vall, o molt pròxims com és Merea. `  
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 Repartides per bona part del territori del municipi es localitzen punts concrets amb 
erosió molt activa, sense vegetació amb elevat risc d’esllavissament del terreny així 
com la pèrdua de sòl agrícola i la desertització del sector.  

2 Protegir els espais naturals de valor intrínsec i els sòls rústecs tot garantint la seva 
connexió territorial i ecològica. Gran part del territori avaluat alberga una gran extensió 
d’espais sota protecció pel seu elevat interès natural, el seu baix grau d’antropització i 
per la seva riquesa d’hàbitats i espècies, entre les que se’n troben de rares dins el 
context català. Tanmateix, tot i aquesta protecció, actualment algunes espècies de fauna 
protegida encara es troben en perill, com ara el gall fer, o la millora de les seves 
poblacions està resultant lenta com la del trencalòs.  

A la vegada, la riquesa en biodiversitat dels espais protegits del territori es deu també a 
l’existència d’hàbitats diversos, com ara els espais oberts agrícoles, i a les diverses 
connexions ecològiques existents entre ells. El paisatge agroforestal de l’àmbit i la 
interconnexió entre els diferents espais protegits són bàsics per a mantenir i millorar la 
biodiversitat existent en l’actualitat.  

Així, el manteniment dels espais oberts actuals i dels sistemes de vida tradicionals han 
de ser considerats com una prioritat pel planejament municipal. En aquest sentit, és 
important dotar de protecció adequada els sòls de major interès en biodiversitat 
(actualment ja compten amb un bon nivell de protecció), però també els sòls 
agrològicament més rics, front usos que en puguin deteriorar la seva qualitat 
(instal·lacions de producció energètica, activitats extractives, etc.) i/o establir mesures 
d’utilització racional d’aquests espais de major protecció i interès en biodiversitat.  

3 Integrar el paisatge en tots els processos de planejament territorial i urbanístic. 
Íntimament lligat amb l’objectiu anterior i en el mateix grau d’importància, cal preservar 
l’elevat atractiu paisatgístic de la zona marcat principalment pel seu caràcter 
agroforestal i l’existència de grans desnivells i formacions geològiques imponents que 
ofereixen una gran diversitat de conques visuals així com punts paisatgístics 
sorprenents.  

En aquest context destaca per exemple el fons de vall agrícola que traspassa tot el 
municipi d’oest a est per la seva part central desembocant a la vall del pantà de 
Terradets, al municipi de Castell de Mur, o les cingles muntanyoses del Montsec d’Ares, 
que solquen el municipi pel sud, i de la Serra dels Obacs, a la part central del terme. 

De manera concreta, cal assenyalar els nuclis poblacionals caracteritzats per unes 
reduïdes dimensions, ubicats en punts elevats, aturonats o no, amb construccions de 
referència (ermites, etc) i tradicionals, envoltats de conreus actius de cereals o arbres 
de fruita seca, constitueixen elements d’alt interès paisatgístic.  
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El gaudi social i turístic d’aquest paisatge és un element que pot ser rellevant per al seu 
manteniment. Així, el planejament hauria de tenir cura de no permetre el deteriorament 
paisatgístic (per nous elements antròpics o abandonament de les activitats tradicionals) 
de certes zones del municipi, com per exemple, de les zones associades als itineraris 
d’observació paisatgística o les visuals dels nuclis. 

4 Protegir i mantenir el patrimoni arqueològic, arquitectònic, cultural, històric i 
patrimonial: tal i com s’ha posat de rellevància anteriorment, el municipi alberga 
nombrosos elements d’interès relacionats amb el pas de l’home per aquestes terres. 
Des d’elements arquitectònics reconeguts com a Béns Culturals d’Interès Nacional fins 
a recorreguts de transhumància utilitzats des de l’antiguitat o estructures militars. Molts 
d’aquests elements ja es troben catalogats i protegits però d’altres simplement es coneix 
la seva existència i no han sigut objecte d’identificació i catalogació com ara les bordes 
o petits elements arquitectònics i estructures edificatòries que evoquen els sistemes de 
vida d’altres temps.  

5 No augmentar l’impacte del municipi sobre la qualitat de l’aire.  

En l’actualitat el municipi contribueix poc significativament en la contaminació de l’aire, 
tant pel que fa en termes d’emissions atmosfèriques de gasos com en emissions 
lumíniques o acústiques. De fet, la poca entitat dels seus nuclis poblacionals i de 
l’activitat industrial fa que la seva principal contribució a la contaminació atmosfèrica i 
acústica sigui el transport, tot i que també molt minso.  

Destacar la contaminació lumínica ja que ens trobem en un territori altament sensible 
davant la contaminació lumínica donat, per una banda, per l’existència de grans 
extensions de territori protegit sota criteris de protecció faunística i naturalístics (zones 
considerades per la normativa de contaminació lumínica vigent com a zones de màxima 
protecció) i, per altra, per la presència en el municipi veí de Sant Esteve de la Sarga de 
l’Observatori astronòmic del Montsec el que fa que tots els municipis del Consorci del 
Montsec siguin zones de màxima protecció davant la contaminació lumínica (el municipi 
de Gavet de la Conca forma part del Consorci del Montsec).  

Així, des d’un inici el planejament ha de tenir en compte la implantació de sistemes que 
evitin l’excés d’il·luminació que degradi el paisatge nocturn i representin un 
malbaratament energètic, i indirectament incrementin la contaminació de l’ambient 
atmosfèric.  

6 Compaginar el desenvolupament urbanístic amb el cicle natural de l’aigua. Tal com 
posa de rellevància el Pla territorial de l’Alt Pirineu i Aran, aquesta regió juga un paper 
molt important en el cicle de l’aigua dins de Catalunya donat que en ella s’hi ubica el 
naixement d’alguns dels cursos més importants de Catalunya i representa zones de 
recàrrega d’aqüífers de dins i fora de la regió i de la comarca, per la qual cosa el 
manteniment de la qualitat dels sòls per tal d’assegurar la qualitat de les aigües és 
fonamental en aquest territori.  
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Evitar la introducció de contaminants en el sòl, dotant de tots els nuclis poblacionals de 
sistemes de depuració d’aigua o, com a mínim fosses sèptiques, i introduir criteris 
normatius per a usos que impliquin significatius del pas i filtració de l’aigua, ha de ser un 
criteri a tenir en consideració alhora de desenvolupar figures de planejament.  

A part, però, les característiques del terreny que permeten el transport d’aigua i 
recàrrega subterrània aigües avall limita en alguns casos la disponibilitat hídrica dels 
propis municipis de la regió, ja que aquesta s’escola fora de la zona. Amb aquesta base i 
donat que la l’ús racional de l’aigua representa un dels objectius internacionals de més 
rellevància, els planejaments han de vetllar per desenvolupar sistemes urbans i 
edificatoris que tinguin en compte les millors tècniques disponibles per a un ús eficient 
del recurs hídric.  

Tanmateix, alhora d’establir regulacions específiques, per exemple per a noves 
edificacions o rehabilitacions d’edificis a nivell particular, s’ha de tenir en consideració 
l’actual situació social de certs nuclis poblacionals de manera que les regulacions no 
representin un impediment al seu possible desenvolupament.  

7 Ordenar adequadament les instal·lacions de radiocomunicació, de transport d’energia 
elèctrica i producció d’energia a partir de fonts renovables, per tal de minimitzar els seus 
efectes sobre els éssers vius i el paisatge. L’establiment d’instal·lacions de 
radiocomunicació exigeix una ordenació destinada a definir emplaçaments adequats des 
del punt de vista ecològic, paisatgístic i de seguretat per a les persones que n’eviti la 
dispersió i en fomenti la concentració i la compartició entre els diferents operadors. Per 
aquest motiu, els instruments de planejament han de regular adequadament aquests 
tipus d’infraestructures.  

A més, cal tenir en compte la recent aprovació del Decret llei 16/2019, de 26 de 
novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies 
renovables, la implantació dels parcs eòlics i de les plantes solars fotovoltaiques, que té 
l’objectiu de facilitar i simplificar la implantació de les instal·lacions per a l'aprofitament 
de l'energia solar i eòlica.  

Aquest Decret determina els requisits per a l'autorització de les instal·lacions de 
producció d'energia eòlica i d'energia solar fotovoltaica; defineix els criteris energètics, 
ambientals, urbanístics i paisatgístics que han de regir la seva implantació, i simplifica el 
procediment administratiu aplicable per a la seva autorització. Tanmateix, fora de les 
zones PEIN i Xarxa Natura 2000, pocs altres espais amb valors queden absents d’aquesta 
potencial implantació, pel que el municipi cal que posi en protecció els seus espais més 
emblemàtics i estableixi mesures i criteris d’ús raonable del sòl per aquestes 
infraestructures.  
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8 Fomentar la minimització, el reciclatge i la reutilització dels residus generats al 
municipi. El planejament pot contribuir a una millor gestió dels materials en tot el seu 
cicle de vida, a través de les mesures destinades a reduir l’impacte de les activitats 
necessàries per a la seva obtenció, producció i transformació: la regulació de les 
condicions d’edificació per tal de fomentar l’ús de productes ambientalment adequats, 
l’adopció de mesures de disseny urbà que afavoreixin la recollida selectiva i el reciclatge, 
la previsió de sòls per la ubicació d’instal·lacions de dipòsit, valorització i altres formes 
de tractament, etc., són algunes de les possibles implicacions. 9 Minimitzar els efectes 
del planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic i en general reduir el màxim 
les immissions de substàncies contaminants. La principal, aportació del municipi a la 
contaminació atmosfèrica es pot afirmar que prové dels sistemes de transport i del seu 
consum energètic domèstic.  

El planejament pot incidir en l’estalvi energètic i la contaminació de l’ambient atmosfèric 
a través de la implantació de models territorials i urbans que millorin l’eficiència 
energètica dels sistemes, mitjançant l’ordenació de la ubicació de les edificacions, la 
seva configuració arquitectònica els materials i els sistemes constructius a emprar, etc. 
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6 
ALTERNATIVES 
ESTUDIADES I 
JUSTIFICACIÓ DE 
L’ALTERNATIVA 
SELECCIONADA 

 

 

 

6.1. IDENTIFICACIÓ D’ALTERNATIVES 

Ens troben amb un municipi amb unes característiques territorials que ofereixen 
alternatives d’ordenació limitades: la seva gran extensió, la presència de diversos nuclis 
de molt petit tamany repartits pel tot el territori, un grau elevat de despoblament i 
abandonament de la principal font econòmica, l’agricultura, allunyat de les principals 
zones turístiques del país i sense grans eixos viaris de comunicació.  

En aquest panorama, les alternatives es plantegen alhora d’apostar per un tipus o altre 
tipus de desenvolupament econòmic. Un municipi on s’ha fet evident el despoblament i 
l’abandonament de l’economia tradicional, l’agricultura, ha de trobar altres activitats 
econòmiques que el permetin no només sobreviure sinó tenir expectatives de futur. En 
base a l’anàlisi realitzat, es pot resumir que en aquest sentit Gavet de la Conca pot apostar 
per créixer urbanísticament, amb segones residències o similar, com a principal actiu 
socioeconòmic, o mantenir el caràcter actual de poble i amb un valor paisatgístic/turístic 
marcat que el permeti, poc a poc, guanyar lloc com a municipi/destinació turística dins del 
marc Català. 

A l’igual que molts altres termes de Catalunya que tradicionalment han viscut del sector 
agrícola i que en les últimes dècades han vist com el sector es devaluava i els pobles es 
despoblaven, el potencial del municipi com a “ciutat dormitori” –nous residents que 
desenvolupen la major part de la seva vida social fora del municipi on resideixen- o com a 
“poble d’estiueig” –habitatges només ocupats en caps de setmana i èpoques de vacances- 
ha significat, i significa, una font de dinamització i un gir a la tendència dels últims anys. 
La principal característica d’aquesta alternativa seria que es permetria el creixement en 
sòl urbà i urbanitzable de tots els nuclis actualment existents, ja que aquest creixement 
és la base principal de l’alternativa. 

Tanmateix, aquest desenvolupament, tal i com s’ha demostrat en els últims anys a bona 
part del territori català, va en contra de l’ocupació racional i sostenible del territori i dels 
serveis que l’hi donen servei. D’aquesta manera, les úniques estratègies sostenibles per al 
municipi passen per mantenir el caràcter actual del municipi, amb un valor 
paisatgístic/turístic marcat que el permeti, poc a poc, guanyar lloc com a 
municipi/destinació turística dins del marc Català. 

Dins d’aquest marc estratègic, les alternatives que es plantegen es basen en: 

 Grau de protecció dels sòls no urbanitzables de valor natural, agrícola i patrimonial. 

 Actuacions de potenciació, valoració i activació d’actius patrimonials i naturals. 

 Ordenació del sòl urbà i/o urbanitzable dels diferents nuclis poblacionals. Aquesta 
valoració s’ha dut a terme en base a les següents alternatives d’ordenació dels nuclis 
urbans d’acord a les categories del Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran:  
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 Alternativa de compleció i millora dels nuclis existents:  

 Consolidació: implicaria només consolidar, ordenar l’interior actual dels nuclis, 
reomplint buits i millorant-ne l’estructura sense permetre, però, el seu 
creixement fora dels límits edificats actuals. 

 Compactació: implicaria reomplir els buits existents i planificar millor les 
estructures internes dels nuclis a la vegada, però, que permetés determinar 
actuacions concretes mínimament fora dels límits urbans actuals encaminades 
a la compleció de l’assentament. 

 Alternativa de creixement de reequilibri. El planejament oferiria als nuclis urbans la 
possibilitat d’experimentar un creixement del sòl urbanitzat més enllà dels seus 
límits actuals per tal d’adequar-se a les circumstàncies demogràfiques. 

Alternatives d’estratègia 

Alternativa 0, la no realització del POUM 

L’alternativa 0 seria, doncs, no realitzar la revisió de les Normes vigents i mantenir la 
ordenació actual. Aquest planejament es basa en la plasmació i preservació de la realitat 
existent al territori, basada en l’activitat agrícola, limitant el creixement urbanístic i 
preservant elements del territori que puguin tenir potencialitat turística, com ara els 
entorns paisatgístics dels nuclis urbans o el patrimoni arquitectònic.  

Les principals característiques d’aquesta alternativa són: 

 La qualificació del SNU, majoritàriament, esta regulada pel Pla Territorial de l’Alt 
Pirineu i Aran. D’aquesta manera, els principals valors del SNU queden protegits, 
entre els quals els espais naturals de valor com són la Serra de Montsec, la vall dels 
rius del Noguera Pallaresa i del Riu de Gavet o la serra de la campaneta, però també 
les principals zones de valor agrícola del municipi, base econòmica principal de la 
seva població. També es protegeixen elements concrets com són les fonts, les deus 
i les basses.  

 Incorpora un llistat de patrimoni cultural i arquitectònic, aspecte rellevant com a 
base d’un potencial desenvolupament turístic de la zona. Tanmateix, no defineix 
actuacions específiques sobre espais o zones patrimonials per a recuperar-les, 
valorar-les o revitalitzar-les. 

 Permetre l’establiment de turisme rural i càmping en les construccions preexistents 
en sòl no urbanitzable no incloses al catàleg de masies. 

 Permetre de manera generalitzada les actuacions especifiques d’interès públic s’han 
d’emplaçar en el medi rural, d’acord amb els article 47 i 48 de la TRLU. 

 Els sòls urbans inclouen els nuclis de Fontsagrada, Sant Serni, Sant Miquel de la Vall, 
Sant Martí de Barcedana, Sant Cristófol de la Vall, Aransís i Sant Salvador de Toló.  
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 Consolidació dels nuclis urbans. Les normes només en fan la delimitació del sol urbà 
del nucli consolidat, tot mantenint l’estructura existent, reconeixent els espais 
públics i les tipologies edificatòaries, alçades, volums, etc., i permetent la 
reconstrucció de les ruïnes als efectes de donar continuïtat al teixit urbà.  

 Es protegeixen els entorns d’alguns dels nuclis urbans amb una zona de protecció 
paisatgística de manera que es preservi la imatge característica del conjunt de 
cadapoble amb el seu paisatge i protegir-los de possibles futurs creixements.  

Els nuclis amb aquesta protecció són: Fontsagrada i Aransís parcialment, Sant Serni i 
Sant Salvador de Toló en tot el seu entorn. Aquesta protecció s’estableix mitjançant 
la qualificació d’alguns sòls al voltant dels nuclis sota la Clau 24 Paisatgístic i ecològic 
de valor i sòls de valor agrícola.  

Alternativa 1: nou planejament  

Aquesta alternativa es basa en aprofitar i potenciar els propis valors naturals, culturals i 
paisatgístics del municipi com a base d’una activitat turística que complementi l’actual 
actiu econòmic (agropecuari) dels seus ciutadans.  

La capacitat de Gavet de la Conca en aquesta línia és important, tal i com ja ha estat 
reiteradament valorada en el present document. El municipi no només pot oferir un espai 
de relaxació i tranquil·litat sinó també nombroses activitats i visites al seu entorn que en 
complementin l’estada.  

Aquesta aposta requereix propiciar un creixement urbanístic relativament limitat, amb 
una sèrie de condicionants que estableixin unes normes concretes de protecció del 
patrimoni actual, tant natural com paisatgístic, arquitectònic i cultural, i amb una sèrie 
d’elements que ajudin, no només a propiciar l’arribada de visitants o turistes, sinó que 
fomentin la creació i desenvolupament d’activitats i iniciatives empresarials.  

A la vegada, aquesta activitat creixent hauria de conviure amb l’activitat ja existent. 
L’agricultura en si mateixa no representa una activitat difícil de conviure amb una sector 
turístic de petites dimensions basat en les característiques rurals del terme.  

Aquesta estratègia de desenvolupament ja es mostra en el planejament actual del 
municipi, en l’alternativa 0, però l’alternativa 1 va més enllà i aprofundeix en alguns 
temes:  

 Mantenir la qualificació actual del SNU, que ja dona protecció adequada als sòls de 
valor natural i agrícola.  

 Creació de Plans Especials Urbanístics per a zones concretes patrimonials i 
d’afluència de visitants que permetin ordenar-les i posar-les en valor. Aquestes 
quatre zones són: el Castell i Esgésia de Sant Gervàs, les basses de Merea i el conjunt 
de Bon Repòs i una zona d’aparcament d’autocaravanes al prop de Sant Cristòfol de 
la Vall. 

 Afegir en el sòl urbà, els nuclis de Merea i Mata-Solana.  
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 Mantenir l’actual regulació de turisme rural i càmping, però crear, a més a més, una 
zona d’aparcament d’autocaravanes. 

 Regulació de les construccions agroramaderes en el sòl no urbanitzable, identificant-
les i regulant-les sota criteris de protecció i conservació del patrimoni natural, 
arquitectònic i arqueològic. 

 Creació d’una zona de protecció paisatgística al voltant de tots els nuclis 
poblacionals. Revisió de l’actual protecció específica de l’entorn d’alguns nuclis a 
través de la Clau 24 de SNU, i establir una zona denominada “Areals”, de protecció 
local. Es proposa que tots els nuclis urbans disposin d’una zona de protecció 
adaptada a la realitat de cada nucli i basada en la visibilitat i fragilitat paisatgística de 
cada poble, en la qual, però, no es limitin els usos sinó que quedin regulats 
normativament per tal de mantenir les característiques paisatgístiques (textura, 
proporció, etc) que donen valor a cada un dels nuclis.  

 Desenvolupar el catàleg de patrimoni a partir del llistat de patrimoni cultural i 
arquitectònic per tal de posar en valor aquests elements i donar-los un impuls.  

 Compactació dels nuclis urbans. Tot estudiant la viabilitat de nous àmbits d’actuació 
per cobrir la manca de zones d’aparcament dins dels nuclis, i revisar el sòl qualificat 
com no edificable (NE), sobretot a la tipologia de les eres. Es proposa revisar la relació 
existent entre el sòl edificable i el sòl no edificable a cada parcel.la i, quan aquesta 
relació sigui inferior a 1, afegir edificabilitat. 

Alternatives d’ordenació del Sòl Urbà 

Aquestes alternatives fan referència de manera específica als nuclis urbans i es basen en 
l’alternativa de contenció actual, alternativa 0, i una nova proposta d’ordenació que 
segueix l’estratègia de compactació.  

(Veure la Sèrie de Mapes 13 de l’Annex) 

Seguidament es descriuen les alternatives estudiades per als diferents nuclis. En el cas 
dels nuclis de Sant Cristòfol de la Vall no es plantegen alternatives significatives respecte 
la situació actual.  

Fontsagrada 

 Alternativa 0: delimitació del sol urbà del nucli consolidat tot mantenint l’estructura 
existent i reconeixent els espais públics. No es proposa cap intervenció més enllà de 
la possibilitat de completar la trama urbana amb dues noves edificacions en 
parcel·les edificables i reconvertir en teixit residencial les construccions existents de 
les granges que es troben al marge est del nucli.  

 Alternativa 1: Mantenir l’ordenació actual del nucli, però ampliant-ne els límits del 
Sòl Urbà per aprofitar les sitges existents i incloure-les, dins del sòl urbà, com 
equipament cultural. Així també, incloure dins del sòl urbà l’accés des de la carretera 
i la bàscula, com a zona d’aparcament i recollint també els contenidors existents. 
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Finalment, també es revisa l’edificabilitat d’uns espais No Edificables situats entre 
edificacions de la banda est del nucli, com a nucli històric obert. 

Gavet de la Conca 

 Alternativa 0: delimitació del sol urbà del nucli consolidat tot reconeixent l’estructura 
del nucli i les edificacions existents. existent i reconeixent els espais públics. No es 
proposa cap intervenció més enllà de la possibilitat de completar la trama urbana 
amb dues noves edificacions en parcel·les edificables i reconvertir en teixit 
residencial les construccions existents de les granges que es troben al marge est del 
nucli.  

 Alternativa 1: Mantenir l’ordenació actual del nucli, però realitzant petits 
ajustaments a la delimitació del sòl urbà per incloure una ruïna propera 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. 

Sant Serni 

 Alternativa 0: delimitació del sol urbà del nucli consolidat tot reconeixent l’estructura 
del nucli i les edificacions existents. Manteniment de les agregacions amb era 
característiques de la façana sud-est i de les zones més perifèriques i més allunyades 
del centre. 

 Alternativa 1: Mantenir l’ordenació actual del nucli, però realitzant petits 
ajustaments a la delimitació del sòl urbà per incloure espais privats d’un habitatge. 

Delimitar un polígon d’actuació urbanística a l’entrada del nucli, amb l’objecte 
d’aconseguir terrenys per a una zona d’aparcament i per a un nou carrer que millori 
la connectivitat d’aquesta part del nucli. 

Finalment, també es revisa l’edificabilitat d’uns espais No Edificables, situats entre 
edificacions, de la banda est del nucli, com a nucli històric obert. 

Aransís 

 Alternativa 0: delimitació del sol urbà del nucli consolidat tot mantenint l’estructura 
del nucli existent, permetent només la reconstrucció de les edificacions que estan en 
ruïna.  

 Alternativa 1: Mantenir l’ordenació actual del nucli, però realitzant petits 
ajustaments a la delimitació del sòl urbà per incloure edificacions situades a la part 
sud-est del nucli i un dipòsit d’aigua situat a la part nord-est. 

També es revisa l’edificabilitat d’uns espais No Edificables, situats entre edificacions, 
de la banda est del nucli, com a nucli històric obert. 
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Sant Miquel de la Vall 

 Alternativa 0: delimitació del sol urbà del nucli consolidat tot reconeixent les 
edificacions existents. Només es permet noves edificacions en parcel·les edificables 
a l’entrada del poble, reconstruint l’espai d’era i utilitzant la mateixa tipologia que 
tota la resta del poble. 

 Alternativa 1: Mantenir l’ordenació actual del nucli, però realitzant petits 
ajustaments a la delimitació de les zones i dels sistemes en el sòl urbà per ajustar-les 
a les alineacions existents. 

També es revisa l’edificabilitat d’uns espais No Edificables, situats entre edificacions, 
de la banda est del nucli, com a nucli històric obert. 

Sant Martí de Barcedana 

 Alternativa 0: delimitació del sol urbà del nucli consolidat tot mantenint l’estructura 
del nucli existent, permetent només la reconstrucció de les edificacions que estan en 
ruïna.  

 Alternativa 1: Mantenir l’ordenació actual del nucli, però realitzant petits 
ajustaments a la delimitació dels sistemes i zones en el sòl urbà i adequar le 
alineacions existents.  

També es revisa l’edificabilitat d’uns espais No Edificables, situats entre edificacions 
com a nucli històric obert. 

Sant Salvador de Toló 

 Alternativa 0: delimitació del sol urbà del nucli consolidat tot reconeixent les 
edificacions existents i els teixits consolidats.  
Proposa un Polígon d’Actuació Urbanística (PAU), al límit amb uns solars buits en sòl 
no urbanitzable, per tal de completar el teixit urbà i millorar la connectivitat viaria 
amb l’obertura d’un nou carrer que enllaçi amb el carrer perimetral i la plaça, donant 
continuïtat a la xarxa viaria.  

 Alternativa 1: Mantenir l’ordenació actual del nucli, però realitzant petits 
ajustaments a la delimitació dels sistemes i zones en el sòl urbà i adequar le 
alineacions existents.  

Es proposa uns PAU, el mateix que en l’alternativa 0, i dos Plans de Millora Urbana 
per a ordenar la part central del nucli. 

Merea  

 Alternativa 0: no reconeix les edificacions existents com a sòl urbà i manté les 
edificacions existents com a SNU de Protecció territorial. 
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 Alternativa 1: reconeixement del sòl urbà ajustat a les edificacions existents i les 
ruïnes en procés de reconstrucció, reconeixent l’estructura del nucli. 
Proposa 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. 

Mata Solana 

 Alternativa 0: no reconeix les edificacions existents com a sòl urbà i manté les 
edificacions existents com a SNU de Protecció Preventiva. 

 Alternativa 1: reconeixement del sòl urbà ajustat a les edificacions existents, 
permetre la reconstrucció de les ruïnes a la part oest del nucli i completar la trama 
urbana amb dues noves edificacions a la part nord i est del nucli. 
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6.2. AVALUACIÓ, SELECCIÓ I JUSTIFICACIÓ D’ALTERNATIVES  

L’avaluació qualitativa de les diferents alternatives es realitza en base als objectius 
ambientals establerts en l’apartat 5.8 i que tenen en compte els següents aspectes 
ambientals potencialment afectats:  

 Hàbitats i vegetació: inclou els efectes sobre els ecosistemes, hàbitats i la seva 
biodiversitat, així com en la connectivitat ecològica i fragmentació territorial dels 
ecosistemes presents. 

 Fauna: inclou els efectes sobre la fauna present, principalment sobre les espècies de 
fauna protegida. 

 Qualitat de l’aire: valora els efectes sobre la contaminació de l’aire, condicions 
acústiques i lumíniques.  

 Sòl: incorpora efectes sobre la qualitat del sòl, la capacitat de recuperació, els 
sistemes erosius, risc geològic, etc. 

 Risc: valora la creació per part de la proposta de situacions que puguin comportar 
risc per a les persones o les edificacions pròximes a l’àmbit d’actuació (inundabilitat 
del territori, risc d’incendis, tecnològics, etc.). 

 Cicle de l’aigua: es valora la qualitat dels recursos hídrics superficials tant durant el 
desenvolupament de les obres que impliqui cada alternativa com un cop finalitzades 
aquestes. 

 Paisatge: analitza els efectes sobre el paisatge “natural” de l’entorn. 

 Béns i patrimoni: valora els efectes sobre els béns patrimonials pròxims a l’àmbit. 

La valoració dels aspectes de les alternatives descrites anteriorment es desenvolupa 
mitjançant una caracterització dels potencials efectes produïts per cadascuna d’elles i es 
realitza una quantificació segons el tipus d’efecte que s’estableix en:  

 

Efecte Valor 
Molt positiu +2 
Positiu +1 
Neutral o compensat 0 
Negatiu -1 
Molt negatiu -2 



 

Document Inicial Estratègic. POUM Gavet de la Conca, Pallars Jussà. 

 

 

80 

Alternatives d’Estratègia 

Objectius Ambientals Subobjectius Alternativa 0 Alternativa 1 

1 
Prevenir els riscs 
ambientals 

Risc d’avingudes: Gavet de la 
Conca, Sant Salvadó de Toló, 

Merea, Sant Serni, Sant Miquel 
de la Vall i Sant Martí de 

Barcedana. 

No altera l’actual situació de risc en cap dels nuclis 
ja que manté les condicions actuals.  

Potencial alteració de la situació de risc d’alguns 
nuclis al proposar petites ampliacions del Sòl urbà.  

Risc d’incendi: Sant Serni, 
Aransís, Sant Miquel de la Vall, 
Sant Martí de Barcedana, Sant 

Cristòfol de la Vall, Merea i Mata 
Solana. 

No altera l’actual situació de risc en cap dels nuclis 
ja que manté les condicions actuals.  

Potencial alteració de la situació de risc d’alguns 
nuclis al proposar petites ampliacions del Sòl urbà.  

Risc de despreniments: Gavet de 
la Conca, Aransís, Sant Cristòfol 

de la Vall, Sant Miquel de la Vall i 
Sant Martí de Barcedana.  

No altera l’actual situació de risc en cap dels nuclis 
ja que manté les condicions actuals.  

Potencial alteració de la situació de risc d’alguns 
nuclis al proposar petites ampliacions del Sòl urbà.  

2 

Protegir els 
espais naturals 
de valor intrínsec 
i els sòls rústecs 
tot garantint la 
seva connexió 
territorial i 
ecològica 

Protecció espais d’interès en 
biodiversitat 

Manteniment de la protecció actual, derivada de 
planejament urbanístic i sectorial de rang superior. 

Manteniment de la protecció actual, derivada de 
planejament urbanístic i sectorial de rang superior. 

Potencial ocupació d’HIC per nous sòls urbans o 
ocupació de SNU a través de PEUs. 

Protecció mosaic agroforestal i 
riquesa agrològica del sòl 

Manteniment de la protecció actual, derivada de 
planejament urbanístic i sectorial de rang superior. 

Potencial ocupació indiscriminada del SNU per a 
actuacions d’interès públic. 

Manteniment de la protecció actual, derivada de 
planejament urbanístic i sectorial de rang superior. 

Petites pèrdues de sòl agrícola per inclusió a sòl 
urbà  

Potencial ocupació indiscriminada del SNU per a 
actuacions d’interès públic. 

Protecció connectors territorials 
i fluvials Manteniment de la protecció actual, derivada de planejament urbanístic i sectorial de rang superior. 
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Objectius Ambientals Subobjectius Alternativa 0 Alternativa 1 

3 

Integrar el 
paisatge en tots 
els processos de 
planejament 
territorial i 
urbanístic 

Protecció paisatge agroforestal 
dels fons de vall  

Manteniment de la protecció actual, derivada de planejament urbanístic i sectorial de rang superior. 
Potencial ocupació indiscriminada del SNU per a actuacions d’interès públic. 

Naturalesa i visuals dels nuclis 
poblacionals  

Estableix una protecció paisatgística només en 
alguns nuclis: Fontsagrada, Aransís, Sant Serni i 

Sant Salvador de Toló.  

Proposa una protecció paisatgística en l’entorn 
pròxim de tots els nuclis urbans (Areals) 

Potencial alteració de la naturalesa dels nuclis 
urbans per noves edificabilitats i ocupacions. 

Zones de gaudi del paisatge i 
punts emblemàtics del municipi 

Manteniment de la situació actual de zones 
emblemàtiques com ara el Bon Repòs o el Castell 

de Sant Gervàs. 
Potencial ocupació indiscriminada del SNU per a 

actuacions d’interès públic. 

Modificació del paisatge d’alguns elements 
emblemàtics per actuacions d’ordenació (a través 

de PEU) com ara Bon Repòs o Sant Gervàs.  
Potencial ocupació indiscriminada del SNU per a 

actuacions d’interès públic. 
Regulació paisatgística de les activitats i 

construccions agroramaderes. 

4 

Protegir i 
mantenir el 
patrimoni 
arqueològic, 
arquitectònic, 
cultural, històric i 
patrimonial 

Protegir i donar valor els BCIN Protecció derivada de la legislació sectorial de rang 
superior 

Millora de la protecció i valoració del patrimoni a 
través del Catàleg de Béns. 

Valoració d’algun patrimoni a través del 
desenvolupament de PEU 

Protegir els elements 
patrimonials no catalogats 

Protecció puntual derivada de la legislació sectorial 
de rang superior  

Potencial ocupació indiscriminada del SNU per a 
actuacions d’interès públic. 

Protecció puntual derivada de la legislació sectorial 
de rang superior  

Potencial ocupació indiscriminada del SNU per a 
actuacions d’interès públic. 

5 

No augmentar 
l’impacte del 
municipi sobre la 
qualitat de l’aire 

Evitar i minimitzar la 
contaminació lumínica Manteniment de la situació actual  

Potencial augment de la contaminació lumínica per 
noves necessitats (noves zones urbanes en els 

nuclis o desenvolupament de PEU en SNU) 

Minimitzar la contaminació 
atmosfèrica, principalment 

relacionada amb el transport 
Manteniment de la situació actual.  

Augment de les emissions associades al transport 
per millores en els serveis turístics i d’aparcament 
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Objectius Ambientals Subobjectius Alternativa 0 Alternativa 1 

6 

Compaginar el 
desenvolupame
nt urbanístic 
amb el cicle 
natural de 
l’aigua. 

Protegir les zones de recàrrega 
d’aqüífers Manteniment de la situació actual.  

Potencials noves ocupacions de zones pròximes a 
cursos hídrics.  

Ús eficient dels recursos hídrics Manteniment de la situació actual  

Evitar la introducció de 
contaminants al sòl, 

principalment dels sistemes 
urbans. 

Manteniment de la situació actual on alguns nuclis 
poblacionals no disposen de sistemes de 

sanejament ni clavegueram adequats. 

La inclusió de Merea i Mata Solana com a sòls 
urbans ha de permetre millorar la situació dels seus 

sistemes de sanejament en el futur. 

7 
Ordenar adequadament les instal·lacions de 

radiocomunicació, de transport d’energia elèctrica i 
producció d’energia a partir de fonts renovables 

Potencial ocupació indiscriminada del SNU per a actuacions d’interès públic. 

8 
Fomentar la minimització, el reciclatge i la 

reutilització dels residus generats al municipi Manteniment de la situació actual 
Les noves regulacions de sòl urbà ha de permetre, 

en alguns casos, establir espais urbans per a la 
col·locació de contenidors de residus.  
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D’acord amb els principals valors de la zona i la caracterització dels efectes potencials 
realitzada anteriorment, es quantifica cada una de les alternatives analitzades. 

Aspecte ambiental Alternativa 
0 

Alternativa 
1 

1.Prevenir els riscs ambientals 0 -1,5 

Risc d’avingudes: Gavet de la Conca, Sant Salvadó de 
Toló, Merea, Sant Serni, Sant Miquel de la Vall i Sant 
Martí de Barcedana. 

0 -0,5 

Risc d’incendi: Sant Serni, Aransís, Sant Miquel de la Vall, 
Sant Martí de Barcedana, Sant Cristòfol de la Vall, Merea 
i Mata Solana. 

0 -0,5 

Risc de despreniments: Gavet de la Conca, Aransís, Sant 
Cristòfol de la Vall, Sant Miquel de la Vall i Sant Martí de 
Barcedana.  

0 -05 

2.Biodiversitat (hàbitats, flora i fauna), permeabilitat i 
patrimoni natural 0 -1,5 

Protecció espais d’interès en biodiversitat 0 -0,5 

Protecció mosaic agroforestal i riquesa agrològica del sòl 0 -0,5 

Protecció connectors territorials i fluvials 0 -0,5 

3.Paisatge -0,5 +0,5 

Protecció paisatge agroforestal dels fons de vall  0 0 

Naturalesa i visuals dels nuclis poblacionals  -0,5 +1 

Zones de gaudi del paisatge i punts emblemàtics del 
municipi 0 -0,5 

4.Béns i Patrimoni 0 +1,5 

Protegir i donar valor els BCIN 0 +2 

Protegir els elements patrimonials no catalogats 0 -0,5 

5.Contaminació atmosfèrica 0 -1,5 

Emissions lumíniques  0 -0.5 

Emissions atmosfèriques: transport 0 -1 

6. Cicle de l’Aigua -0,5 0 

Protegir les zones de recàrrega d’aqüífers 0 -0,5 

Evitar contaminacions del sòl i subsol -0,5 +0,5 

7. Ordenar adequadament les instal·lacions de 
radiocomunicació, de transport d’energia elèctrica i 
producció d’energia a partir de fonts renovables 

0 0 

8.Gestió de Residus 0 +0,5 

TOTAL -1 -2 

Tal i com es desprèn de la valoració anterior, l’alternativa 1 es mostra lleugerament més 
favorable des del punt de vista ambiental.  
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Alternatives d’ordenació. Fontsagrada 

Objectius Ambientals Subobjectius Alternativa 0 Alternativa 1 

1 
Prevenir els riscs 
ambientals 

Risc d’avingudes 
No altera l’actual situació de risc del nucli, ja que 

manté les condicions actuals. 
La nova zona urbana no afecta a sòl amb risc 

identificat de cap tipus. Risc d’incendi 

Risc per despreniments: 

2 

Protegir els 
espais naturals 
de valor intrínsec 
i els sòls rústecs 
tot garantint la 
seva connexió 
territorial i 
ecològica 

Protecció espais d’interès en 
biodiversitat 

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals. 

El nou sòl urbà previst no afecta a HIC o altres 
elements d’interès per a la biodiversitat. 

Protecció mosaic agroforestal i 
riquesa agrològica del sòl 

Manteniment de la protecció actual, derivada de 
planejament urbanístic i sectorial de rang superior: 

SNU de protecció  

El nou sòl urbà previst afecta a sòls ja ocupats de 
manera antròpica, tot i que no estiguin qualificats 

de sòl urbà. Aquests sòls alberguen unes sitges, 
bàscula i zona de contenidors de residus.  

Protecció connectors territorials 
i fluvials 

No altera l’actual situació de cap connector ja que 
manté les condicions actuals. 

El nou sòl urbà previst no afecta a cap connector 
territorial o fluvial, només la zona d’influència del 

Noguera Pallaresa. 

3 

Integrar el 
paisatge en tots 
els processos de 
planejament 
territorial i 
urbanístic 

Protecció paisatge agroforestal 
dels fons de vall  

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals.  

No altera l’actual situació, ja que no ocupa sòls 
amb elements característics del paisatge 

agroforestal de la zona.  

Naturalesa i visuals dels nuclis 
poblacionals  

Presència d’unes sitges a peu de carretera, 
altament visibles i que alteren l’estructura 

tradicional del poble. 

Potencia una actuació i transformació harmoniosa 
de les instal·lacions actualment presents a 

l’entrada del poble per a dignificar-ne el seu accés.  

Zones de gaudi del paisatge i 
punts emblemàtics del municipi No altera l’actual situació, ja que no actua sobre elements paisatgístics emblemàtics del municipi. 

4 
Protegir i 
mantenir el 
patrimoni  

Protegir i donar valor els BCIN 
 

Protegir els elements 
patrimonials no catalogats 

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals.  

L’ampliació proposada del sòl urbà no afecta a cap 
element patrimonial catalogat o no catalogat.   
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Objectius Ambientals Subobjectius Alternativa 0 Alternativa 1 

5 

No augmentar 
l’impacte del 
municipi sobre la 
qualitat de l’aire 

Evitar i minimitzar la 
contaminació lumínica Manteniment de la situació actual  

Potencial augment de la contaminació lumínica per 
noves necessitats (noves zones urbanes) tot i que 

mínimes 

Minimitzar la contaminació 
atmosfèrica, principalment 

relacionada amb el transport 
Manteniment de la situació actual.  Augment de les emissions associades al transport 

per millores en l’aparcament 

6 

Compaginar el 
desenvolupame
nt urbanístic 
amb el cicle 
natural de 
l’aigua. 

Protegir les zones de recàrrega 
d’aqüífers Manteniment de la situació actual.  Potencial urbanització i impermeabilització del nou 

sòl urbà.  

Ús eficient dels recursos hídrics Manteniment de la situació actual  

Evitar la introducció de 
contaminants al sòl, 

principalment dels sistemes 
urbans. 

Manteniment de la situació actual 

7 
Ordenar adequadament les instal·lacions de 

radiocomunicació, de transport d’energia elèctrica i 
producció d’energia a partir de fonts renovables 

Manteniment de la situació actual 

8 
Fomentar la minimització, el reciclatge i la 

reutilització dels residus generats al municipi Manteniment de la situació actual 
Permet tenir un espai destinat de manera 

específica a la ubicació de contenidors per a la 
recollida i reciclatge de residus.  
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D’acord amb els principals valors de la zona i la caracterització dels efectes potencials 
realitzada anteriorment, es quantifica cada una de les alternatives analitzades. 

Aspecte ambiental Alternativa 
0 

Alternativa 
1 

1.Prevenir els riscs ambientals 0 0 

Risc d’avingudes 0 0 

Risc d’incendi 0 0 

Risc de despreniments 0 0 

2.Biodiversitat (hàbitats, flora i fauna), permeabilitat i 
patrimoni natural 0 0 

Protecció espais d’interès en biodiversitat 0 0 

Protecció mosaic agroforestal i riquesa agrològica del sòl 0 0 

Protecció connectors territorials i fluvials 0 0 

3.Paisatge -2 +1 

Protecció paisatge agroforestal dels fons de vall  0 0 

Naturalesa i visuals dels nuclis poblacionals  -2 +1 

Zones de gaudi del paisatge i punts emblemàtics del 
municipi 0 0 

4.Béns i Patrimoni 0 0 

Protegir i donar valor els BCIN 0 0 

Protegir els elements patrimonials no catalogats 0 0 

5.Contaminació atmosfèrica 0 -1 

Emissions lumíniques  0 -0.5 

Emissions atmosfèriques: transport 0 -0,5 

6. Cicle de l’Aigua 0 -1 

Protegir les zones de recàrrega d’aqüífers 0 -0,5 

Evitar contaminacions del sòl i subsol 0 -0.5 

7. Ordenar adequadament les instal·lacions de 
radiocomunicació, de transport d’energia elèctrica i 
producció d’energia a partir de fonts renovables 

0 0 

8.Gestió de Residus 0 +0,5 

TOTAL -2 -0,5 
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Alternatives d’ordenació. Gavet de la Conca 

Objectius Ambientals Subobjectius Alternativa 0 Alternativa 1 

1 
Prevenir els riscs 
ambientals 

Risc d’avingudes 
No altera l’actual situació de risc del nucli, ja que 

manté les condicions actuals. 
La nova zona urbana no afecta a sòl amb risc 

identificat de cap tipus. Risc d’incendi 

Risc per despreniments: 

2 

Protegir els 
espais naturals 
de valor intrínsec 
i els sòls rústecs 
tot garantint la 
seva connexió 
territorial i 
ecològica 

Protecció espais d’interès en 
biodiversitat 

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals. 

El nou sòl urbà previst no afecta a HIC o altres 
elements d’interès per a la biodiversitat. 

Protecció mosaic agroforestal i 
riquesa agrològica del sòl 

Manteniment de la protecció actual, derivada de 
planejament urbanístic i sectorial de rang superior: 

SNU de protecció  

El nou sòl urbà previst afecta a sòls, 
majoritàriament, ja ocupats de manera antròpica, 

tot i que no estiguin qualificats de sòl urbà. Aquests 
sòls alberguen unes edificacions, xarxa viària i un 

camp de conreu cerealístic.  

Protecció connectors territorials 
i fluvials 

No altera l’actual situació de cap connector ja que 
manté les condicions actuals. 

El nou sòl urbà previst no afecta a cap connector 
territorial o fluvial tot i que estigui dins la zona 
d’influència del Noguera Pallaresa i del riu de 

Gavet. 

3 

Integrar el 
paisatge en tots 
els processos de 
planejament 
territorial i 
urbanístic 

Protecció paisatge agroforestal 
dels fons de vall  

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals.  

Ocupa sòl agrícola pròxim al nucli urbà però no 
afecta els fons de vall. 

Naturalesa i visuals dels nuclis 
poblacionals  

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals. 

Modifica paisatgísticament l’entrada sud del nucli 
urbà, però de manera contínua amb el sòl urbà i 

enmig d’edificacions existents 

Zones de gaudi del paisatge i 
punts emblemàtics del municipi No altera l’actual situació, ja que no actua sobre elements paisatgístics emblemàtics del municipi. 
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Objectius Ambientals Subobjectius Alternativa 0 Alternativa 1 

4 
Protegir i 
mantenir el 
patrimoni  

Protegir i donar valor els BCIN 
 

Protegir els elements 
patrimonials no catalogats 

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals.  

L’ampliació proposada del sòl urbà no afecta a cap 
element patrimonial catalogat o no catalogat.   

5 

No augmentar 
l’impacte del 
municipi sobre la 
qualitat de l’aire 

Evitar i minimitzar la 
contaminació lumínica Manteniment de la situació actual  

Potencial augment de la contaminació lumínica per 
noves necessitats (noves zones urbanes) tot i que 

mínimes 

Minimitzar la contaminació 
atmosfèrica, principalment 

relacionada amb el transport 
Manteniment de la situació actual.  Augment de les emissions associades al transport 

per millores en l’aparcament 

6 

Compaginar el 
desenvolupame
nt urbanístic 
amb el cicle 
natural de 
l’aigua. 

Protegir les zones de recàrrega 
d’aqüífers Manteniment de la situació actual.  

Potencial urbanització i impermeabilització del nou 
sòl urbà.  

Ús eficient dels recursos hídrics Manteniment de la situació actual  

Evitar la introducció de 
contaminants al sòl, 

principalment dels sistemes 
urbans. 

Manteniment de la situació actual Potencial augment d’aigües residuals 

7 
Ordenar adequadament les instal·lacions de 

radiocomunicació, de transport d’energia elèctrica i 
producció d’energia a partir de fonts renovables 

Manteniment de la situació actual 

8 
Fomentar la minimització, el reciclatge i la 

reutilització dels residus generats al municipi Manteniment de la situació actual 
Permet tenir un espai destinat de manera 

específica a la ubicació de contenidors per a la 
recollida i reciclatge de residus.  
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D’acord amb els principals valors de la zona i la caracterització dels efectes potencials 
realitzada anteriorment, es quantifica cada una de les alternatives analitzades. 

Aspecte ambiental Alternativa 
0 

Alternativa 
1 

1.Prevenir els riscs ambientals 0 0 

Risc d’avingudes 0 0 

Risc d’incendi 0 0 

Risc de despreniments 0 0 

2.Biodiversitat (hàbitats, flora i fauna), permeabilitat i 
patrimoni natural 0 -0,5 

Protecció espais d’interès en biodiversitat 0 0 

Protecció mosaic agroforestal i riquesa agrològica del sòl 0 -0,5 

Protecció connectors territorials i fluvials 0 0 

3.Paisatge 0 -0,5 

Protecció paisatge agroforestal dels fons de vall  0 0 

Naturalesa i visuals dels nuclis poblacionals  0 -0,5 

Zones de gaudi del paisatge i punts emblemàtics del 
municipi 0 0 

4.Béns i Patrimoni 0 0 

Protegir i donar valor els BCIN 0 0 

Protegir els elements patrimonials no catalogats 0 0 

5.Contaminació atmosfèrica 0 -1 

Emissions lumíniques  0 -0.5 

Emissions atmosfèriques: transport 0 -0,5 

6. Cicle de l’Aigua 0 -1 

Protegir les zones de recàrrega d’aqüífers 0 -0,5 

Evitar contaminacions del sòl i subsol 0 -0.5 

7. Ordenar adequadament les instal·lacions de 
radiocomunicació, de transport d’energia elèctrica i 
producció d’energia a partir de fonts renovables 

0 0 

8.Gestió de Residus 0 +0,5 

TOTAL 0 -2,5 

.  
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Alternatives d’ordenació. Sant Serni 

Objectius Ambientals Subobjectius Alternativa 0 Alternativa 1 

1 
Prevenir els riscs 
ambientals 

Risc d’avingudes 
No altera l’actual situació de risc del nucli, ja que 

manté les condicions actuals. 
La nova zona urbana podria veure’s afectat per les 

avingudes del barranc dels Solats. Risc d’incendi 

Risc per despreniments: 

2 

Protegir els 
espais naturals 
de valor intrínsec 
i els sòls rústecs 
tot garantint la 
seva connexió 
territorial i 
ecològica 

Protecció espais d’interès en 
biodiversitat 

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals. 

El nou sòl urbà previst no afecta a HIC o altres 
elements d’interès per a la biodiversitat. 

Protecció mosaic agroforestal i 
riquesa agrològica del sòl 

Manteniment de la protecció actual, derivada de 
planejament urbanístic i sectorial de rang superior: 

SNU de protecció  

El nou sòl urbà previst afecta a sòls, 
majoritàriament, ja ocupats de manera antròpica, 

tot i que no estiguin qualificats de sòl urbà: vialitat i 
una zona de jocs infantils ja existent. Nomes una 

petita part es correspon a una parcel·la agrícola de 
cereals, annexa a la banda nord del nucli.   

Protecció connectors territorials 
i fluvials 

No altera l’actual situació de cap connector ja que 
manté les condicions actuals. 

El nou sòl urbà previst no afecta a cap connector 
territorial o fluvial tot i que estigui dins la zona 

d’influència del Noguera Pallaresa. 

3 

Integrar el 
paisatge en tots 
els processos de 
planejament 
territorial i 
urbanístic 

Protecció paisatge agroforestal 
dels fons de vall  

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals.  Ocupa sòl agrícola pròxim al nucli urbà.  

Naturalesa i visuals dels nuclis 
poblacionals  

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals. 

Modifica paisatgísticament l’entrada nord del nucli 
urbà, però de manera contínua amb el sòl urbà. 

Zones de gaudi del paisatge i 
punts emblemàtics del municipi No altera l’actual situació, ja que no actua sobre elements paisatgístics emblemàtics del municipi. 

4 
Protegir i 
mantenir el 
patrimoni  

Protegir i donar valor els BCIN 
 

Protegir els elements 
patrimonials no catalogats 

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals.  

L’ampliació proposada del sòl urbà no afecta a cap 
element patrimonial catalogat o no catalogat.   
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Objectius Ambientals Subobjectius Alternativa 0 Alternativa 1 

5 

No augmentar 
l’impacte del 
municipi sobre la 
qualitat de l’aire 

Evitar i minimitzar la 
contaminació lumínica Manteniment de la situació actual  

Potencial augment de la contaminació lumínica per 
noves necessitats (noves zones urbanes) tot i que 

mínimes 

Minimitzar la contaminació 
atmosfèrica, principalment 

relacionada amb el transport 
Manteniment de la situació actual.  Augment de les emissions associades al transport 

per millores en l’aparcament 

6 

Compaginar el 
desenvolupame
nt urbanístic 
amb el cicle 
natural de 
l’aigua. 

Protegir les zones de recàrrega 
d’aqüífers Manteniment de la situació actual.  Potencial urbanització i impermeabilització del nou 

sòl urbà.  

Ús eficient dels recursos hídrics Manteniment de la situació actual  

Evitar la introducció de 
contaminants al sòl, 

principalment dels sistemes 
urbans. 

Manteniment de la situació actual Potencial augment d’aigües residuals 

7 
Ordenar adequadament les instal·lacions de 

radiocomunicació, de transport d’energia elèctrica i 
producció d’energia a partir de fonts renovables 

Manteniment de la situació actual 

8 
Fomentar la minimització, el reciclatge i la 

reutilització dels residus generats al municipi Manteniment de la situació actual 
Permet tenir un espai destinat de manera 

específica a la ubicació de contenidors per a la 
recollida i reciclatge de residus.  
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D’acord amb els principals valors de la zona i la caracterització dels efectes potencials 
realitzada anteriorment, es quantifica cada una de les alternatives analitzades. 

Aspecte ambiental Alternativa 
0 

Alternativa 
1 

1.Prevenir els riscs ambientals 0 -0,5 

Risc d’avingudes 0 -0,5 

Risc d’incendi 0 0 

Risc de despreniments 0 0 

2.Biodiversitat (hàbitats, flora i fauna), permeabilitat i 
patrimoni natural 0 -0,5 

Protecció espais d’interès en biodiversitat 0 0 

Protecció mosaic agroforestal i riquesa agrològica del sòl 0 -0,5 

Protecció connectors territorials i fluvials 0 0 

3.Paisatge 0 -0,5 

Protecció paisatge agroforestal dels fons de vall  0 0 

Naturalesa i visuals dels nuclis poblacionals  0 -0,5 

Zones de gaudi del paisatge i punts emblemàtics del 
municipi 0 0 

4.Béns i Patrimoni 0 0 

Protegir i donar valor els BCIN 0 0 

Protegir els elements patrimonials no catalogats 0 0 

5.Contaminació atmosfèrica 0 -1 

Emissions lumíniques  0 -0.5 

Emissions atmosfèriques: transport 0 -0,5 

6. Cicle de l’Aigua 0 -1 

Protegir les zones de recàrrega d’aqüífers 0 -0,5 

Evitar contaminacions del sòl i subsol 0 -0.5 

7. Ordenar adequadament les instal·lacions de 
radiocomunicació, de transport d’energia elèctrica i 
producció d’energia a partir de fonts renovables 

0 0 

8.Gestió de Residus 0 +0,5 

TOTAL 0 -3 
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Alternatives d’ordenació. Aransís. 

Objectius Ambientals Subobjectius Alternativa 0 Alternativa 1 

1 
Prevenir els riscs 
ambientals 

Risc d’avingudes 
No altera l’actual situació de risc del nucli, ja que 

manté les condicions actuals. 

La nova zona urbana s’aproxima a la zona amb risc 
de despreniments, tot i que regularitza unes 

edificacions ja existents.  
Risc d’incendi 

Risc per despreniments: 

2 

Protegir els 
espais naturals 
de valor intrínsec 
i els sòls rústecs 
tot garantint la 
seva connexió 
territorial i 
ecològica 

Protecció espais d’interès en 
biodiversitat 

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals. 

El nou sòl urbà previst no afecta a HIC o altres 
elements d’interès per a la biodiversitat. 

Protecció mosaic agroforestal i 
riquesa agrològica del sòl 

Manteniment de la protecció actual, derivada de 
planejament urbanístic i sectorial de rang superior: 

SNU de protecció  

El nou sòl urbà previst afecta a sòls, 
majoritàriament, ja ocupats de manera antròpica, 

tot i que no estiguin qualificats de sòl urbà.   

Protecció connectors territorials 
i fluvials 

No altera l’actual situació de cap connector ja que 
manté les condicions actuals. 

El nou sòl urbà previst no afecta a cap connector 
territorial o fluvial. 

3 

Integrar el 
paisatge en tots 
els processos de 
planejament 
territorial i 
urbanístic 

Protecció paisatge agroforestal 
dels fons de vall  

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals.  

No altera de manera significativa l’actual situació, 
ja que l’ampliació del Sòl urbà es fa sobre, 
majoritàriament, edificacions ja existents. 

Naturalesa i visuals dels nuclis 
poblacionals  

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals. 

No altera de manera significativa l’actual situació, 
ja que l’ampliació del Sòl urbà es fa sobre, 
majoritàriament, edificacions ja existents. 

Zones de gaudi del paisatge i 
punts emblemàtics del municipi 

No altera l’actual situació, ja que no actua sobre 
elements paisatgístics emblemàtics del municipi. 

Tot i la proximitat a un fons escènic emblemàtic, no 
altera de manera significativa l’actual situació, ja 

que l’ampliació del Sòl urbà es fa sobre, 
majoritàriament, edificacions ja existents. 

4 
Protegir i 
mantenir el 
patrimoni  

Protegir i donar valor els BCIN 
Protegir els elements 

patrimonials no catalogats 

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals.  

L’ampliació proposada del sòl urbà no afecta a cap 
element patrimonial catalogat o no catalogat.   

5 No augmentar 
l’impacte del 

Evitar i minimitzar la 
contaminació lumínica Manteniment de la situació actual  Manteniment de la situació actual 
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Objectius Ambientals Subobjectius Alternativa 0 Alternativa 1 

municipi sobre la 
qualitat de l’aire 

Minimitzar la contaminació 
atmosfèrica, principalment 

relacionada amb el transport 
Manteniment de la situació actual.  Manteniment de la situació actual 

6 

Compaginar el 
desenvolupame
nt urbanístic 
amb el cicle 
natural de 
l’aigua. 

Protegir les zones de recàrrega 
d’aqüífers Manteniment de la situació actual.  Manteniment de la situació actual 

Ús eficient dels recursos hídrics Manteniment de la situació actual  

Evitar la introducció de 
contaminants al sòl, 

principalment dels sistemes 
urbans. 

Manteniment de la situació actual Manteniment de la situació actual 

7 
Ordenar adequadament les instal·lacions de 

radiocomunicació, de transport d’energia elèctrica i 
producció d’energia a partir de fonts renovables 

Manteniment de la situació actual 

8 
Fomentar la minimització, el reciclatge i la 

reutilització dels residus generats al municipi Manteniment de la situació actual 
Permet tenir un espai destinat de manera 

específica a la ubicació de contenidors per a la 
recollida i reciclatge de residus.  
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D’acord amb els principals valors de la zona i la caracterització dels efectes potencials 
realitzada anteriorment, es quantifica cada una de les alternatives analitzades. 

Aspecte ambiental Alternativa 
0 

Alternativa 
1 

1.Prevenir els riscs ambientals 0 -0,5 

Risc d’avingudes 0 0 

Risc d’incendi 0 0 

Risc de despreniments 0 -0,5 

2.Biodiversitat (hàbitats, flora i fauna), permeabilitat i 
patrimoni natural 0 0 

Protecció espais d’interès en biodiversitat 0 0 

Protecció mosaic agroforestal i riquesa agrològica del sòl 0 0 

Protecció connectors territorials i fluvials 0 0 

3.Paisatge 0 0 

Protecció paisatge agroforestal dels fons de vall  0 0 

Naturalesa i visuals dels nuclis poblacionals  0 0 

Zones de gaudi del paisatge i punts emblemàtics del 
municipi 0 0 

4.Béns i Patrimoni 0 0 

Protegir i donar valor els BCIN 0 0 

Protegir els elements patrimonials no catalogats 0 0 

5.Contaminació atmosfèrica 0 0 

Emissions lumíniques  0 0 

Emissions atmosfèriques: transport 0 0 

6. Cicle de l’Aigua 0 0 

Protegir les zones de recàrrega d’aqüífers 0 0 

Evitar contaminacions del sòl i subsol 0 0 

7. Ordenar adequadament les instal·lacions de 
radiocomunicació, de transport d’energia elèctrica i 
producció d’energia a partir de fonts renovables 

0 0 

8.Gestió de Residus 0 +0,5 

TOTAL 0 0 

Alternatives d’ordenació. Sant Miquel de la Vall i Sant Martí de Barcedana. 

No s’avaluen ambientalment ja que no hi ha canvis significatius entre les dues alternatives 
des del punt de vista ambiental.  
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Alternatives d’ordenació. Sant Salvadó de Toló. 

Objectius Ambientals Subobjectius Alternativa 0 Alternativa 1 

1 
Prevenir els riscs 
ambientals 

Risc d’avingudes 
No altera l’actual situació de risc del nucli, ja que 

manté les condicions actuals. No altera l’actual situació de risc del nucli. Risc d’incendi 

Risc per despreniments: 

2 

Protegir els 
espais naturals 
de valor intrínsec 
i els sòls rústecs 
tot garantint la 
seva connexió 
territorial i 
ecològica 

Protecció espais d’interès en 
biodiversitat 

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals. 

El nou sòl urbà previst no afecta a HIC o altres 
elements d’interès per a la biodiversitat. 

Protecció mosaic agroforestal i 
riquesa agrològica del sòl 

Manteniment de la protecció actual, derivada de 
planejament urbanístic i sectorial de rang superior: 

SNU de protecció  

El nou sòl urbà previst afecta a sòls, 
majoritàriament, ja ocupats de manera antròpica, 

tot i que no estiguin qualificats de sòl urbà i 
parcialment un camp agrícola cerealístic.  

Protecció connectors territorials 
i fluvials 

No altera l’actual situació de cap connector ja que 
manté les condicions actuals. 

El nou sòl urbà previst no afecta a cap connector 
territorial o fluvial. 

3 

Integrar el 
paisatge en tots 
els processos de 
planejament 
territorial i 
urbanístic 

Protecció paisatge agroforestal 
dels fons de vall  

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals.  

Ocupa sòl agrícola pròxim al nucli urbà però no 
afecta els fons de vall. 

Naturalesa i visuals dels nuclis 
poblacionals  

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals. 

Modifica paisatgísticament l’entrada sud del nucli 
urbà, però de manera contínua amb el sòl urbà i 

enmig d’edificacions existents 

Zones de gaudi del paisatge i 
punts emblemàtics del municipi No altera l’actual situació, ja que no actua sobre elements paisatgístics emblemàtics del municipi. 

4 
Protegir i 
mantenir el 
patrimoni  

Protegir i donar valor els BCIN 
Protegir els elements 

patrimonials no catalogats 

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals.  

L’ampliació proposada del sòl urbà no afecta a cap 
element patrimonial catalogat o no catalogat.   

5 
No augmentar 
l’impacte del 
municipi sobre la 

Evitar i minimitzar la 
contaminació lumínica Manteniment de la situació actual  

Potencial augment de la contaminació lumínica per 
noves necessitats (noves zones urbanes) tot i que 

mínimes 
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Objectius Ambientals Subobjectius Alternativa 0 Alternativa 1 

qualitat de l’aire Minimitzar la contaminació 
atmosfèrica, principalment 

relacionada amb el transport 
Manteniment de la situació actual.  Augment de les emissions associades al transport 

per major superfície de sòl edificat 

6 

Compaginar el 
desenvolupame
nt urbanístic 
amb el cicle 
natural de 
l’aigua. 

Protegir les zones de recàrrega 
d’aqüífers Manteniment de la situació actual.  

Potencial urbanització i impermeabilització del nou 
sòl urbà.  

Ús eficient dels recursos hídrics Manteniment de la situació actual  

Evitar la introducció de 
contaminants al sòl, 

principalment dels sistemes 
urbans. 

Manteniment de la situació actual Potencial augment d’aigües residuals urbanes. 

7 
Ordenar adequadament les instal·lacions de 

radiocomunicació, de transport d’energia elèctrica i 
producció d’energia a partir de fonts renovables 

Manteniment de la situació actual 

8 
Fomentar la minimització, el reciclatge i la 

reutilització dels residus generats al municipi Manteniment de la situació actual 
Permet tenir un espai destinat de manera 

específica a la ubicació de contenidors per a la 
recollida i reciclatge de residus.  
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D’acord amb els principals valors de la zona i la caracterització dels efectes potencials 
realitzada anteriorment, es quantifica cada una de les alternatives analitzades. 

Aspecte ambiental Alternativa 
0 

Alternativa 
1 

1.Prevenir els riscs ambientals 0 0 

Risc d’avingudes 0 0 

Risc d’incendi 0 0 

Risc de despreniments 0 0 

2.Biodiversitat (hàbitats, flora i fauna), permeabilitat i 
patrimoni natural 0 -0,5 

Protecció espais d’interès en biodiversitat 0 0 

Protecció mosaic agroforestal i riquesa agrològica del sòl 0 -0,5 

Protecció connectors territorials i fluvials 0 0 

3.Paisatge 0 -0,5 

Protecció paisatge agroforestal dels fons de vall  0 0 

Naturalesa i visuals dels nuclis poblacionals  0 -0,5 

Zones de gaudi del paisatge i punts emblemàtics del 
municipi 0 0 

4.Béns i Patrimoni 0 0 

Protegir i donar valor els BCIN 0 0 

Protegir els elements patrimonials no catalogats 0 0 

5.Contaminació atmosfèrica 0 -1 

Emissions lumíniques  0 -0,5 

Emissions atmosfèriques: transport 0 -0,5 

6. Cicle de l’Aigua 0 -0,5 

Protegir les zones de recàrrega d’aqüífers 0 0 

Evitar contaminacions del sòl i subsol 0 -0,5 

7. Ordenar adequadament les instal·lacions de 
radiocomunicació, de transport d’energia elèctrica i 
producció d’energia a partir de fonts renovables 

0 0 

8.Gestió de Residus 0 +0,5 

TOTAL 0 -2 
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Alternatives d’ordenació. Merea. 

Objectius Ambientals Subobjectius Alternativa 0 Alternativa 1 

1 
Prevenir els riscs 
ambientals 

Risc d’avingudes 
No altera l’actual situació de risc del nucli, ja que 

manté les condicions actuals. 

No altera l’actual situació de risc del nucli. Tot i la 
proximitat al torrent Gran, no hi ha risc d’avingudes 

per la gran distància en alçades. 
Risc d’incendi 

Risc per despreniments: 

2 

Protegir els 
espais naturals 
de valor intrínsec 
i els sòls rústecs 
tot garantint la 
seva connexió 
territorial i 
ecològica 

Protecció espais d’interès en 
biodiversitat 

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals. 

Es regulen les edificacions i vialitat existent de 
manera que no s’afecta a sòl lliure d’ocupacions. 

Protecció mosaic agroforestal i 
riquesa agrològica del sòl 

Manteniment de la protecció actual, derivada de 
planejament urbanístic i sectorial de rang superior: 

SNU de protecció  

Es regulen les edificacions i vialitat existent de 
manera que no s’afecta a sòl lliure d’ocupacions. 

Protecció connectors territorials 
i fluvials 

No altera l’actual situació de cap connector ja que 
manté les condicions actuals. 

El sòl urbà previst no afecta a cap connector 
territorial o fluvial. 

3 

Integrar el 
paisatge en tots 
els processos de 
planejament 
territorial i 
urbanístic 

Protecció paisatge agroforestal 
dels fons de vall  

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals.  

Es regulen les edificacions i vialitat existent de 
manera que no s’afecta a sòl lliure d’ocupacions ni 

a fons de vall. 

Naturalesa i visuals dels nuclis 
poblacionals  

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals. 

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals. 

Zones de gaudi del paisatge i 
punts emblemàtics del municipi No altera l’actual situació, ja que no actua sobre elements paisatgístics emblemàtics del municipi. 

4 
Protegir i 
mantenir el 
patrimoni  

Protegir i donar valor els BCIN 
Protegir els elements 

patrimonials no catalogats 

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals.  

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals. 

5 

No augmentar 
l’impacte del 
municipi sobre la 
qualitat de l’aire 

Evitar i minimitzar la 
contaminació lumínica Manteniment de la situació actual  Potencial augment de la contaminació lumínica per 

millores en el sistema d’enllumenat. 

Minimitzar la contaminació 
atmosfèrica, principalment 

relacionada amb el transport 
Manteniment de la situació actual.  

Augment de les emissions associades al transport 
per millores en el sistema viari. 
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Objectius Ambientals Subobjectius Alternativa 0 Alternativa 1 

6 

Compaginar el 
desenvolupame
nt urbanístic 
amb el cicle 
natural de 
l’aigua. 

Protegir les zones de recàrrega 
d’aqüífers Manteniment de la situació actual.  Manteniment de la situació actual. 

Ús eficient dels recursos hídrics Manteniment de la situació actual  

Evitar la introducció de 
contaminants al sòl, 

principalment dels sistemes 
urbans. 

Manteniment de la situació actual Potencial millora del sistema de sanejament. 

7 
Ordenar adequadament les instal·lacions de 

radiocomunicació, de transport d’energia elèctrica i 
producció d’energia a partir de fonts renovables 

Manteniment de la situació actual 

8 
Fomentar la minimització, el reciclatge i la 

reutilització dels residus generats al municipi Manteniment de la situació actual 
Permet tenir un espai destinat de manera 

específica a la ubicació de contenidors per a la 
recollida i reciclatge de residus.  
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D’acord amb els principals valors de la zona i la caracterització dels efectes potencials 
realitzada anteriorment, es quantifica cada una de les alternatives analitzades. 

Aspecte ambiental Alternativa 
0 

Alternativa 
1 

1.Prevenir els riscs ambientals 0 0 

Risc d’avingudes 0 0 

Risc d’incendi 0 0 

Risc de despreniments 0 0 

2.Biodiversitat (hàbitats, flora i fauna), permeabilitat i 
patrimoni natural 0 0 

Protecció espais d’interès en biodiversitat 0 0 

Protecció mosaic agroforestal i riquesa agrològica del sòl 0 0 

Protecció connectors territorials i fluvials 0 0 

3.Paisatge 0 0 

Protecció paisatge agroforestal dels fons de vall  0 0 

Naturalesa i visuals dels nuclis poblacionals  0 0 

Zones de gaudi del paisatge i punts emblemàtics del 
municipi 0 0 

4.Béns i Patrimoni 0 0 

Protegir i donar valor els BCIN 0 0 

Protegir els elements patrimonials no catalogats 0 0 

5.Contaminació atmosfèrica 0 -1 

Emissions lumíniques  0 -0,5 

Emissions atmosfèriques: transport 0 -0,5 

6. Cicle de l’Aigua 0 +0,5 

Protegir les zones de recàrrega d’aqüífers 0 0 

Evitar contaminacions del sòl i subsol 0 +0,5 

7. Ordenar adequadament les instal·lacions de 
radiocomunicació, de transport d’energia elèctrica i 
producció d’energia a partir de fonts renovables 

0 0 

8.Gestió de Residus 0 +0,5 

TOTAL 0 0 

. 
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Alternatives d’ordenació. Mata Solana 

Objectius Ambientals Subobjectius Alternativa 0 Alternativa 1 

1 
Prevenir els riscs 
ambientals 

Risc d’avingudes 
No altera l’actual situació de risc del nucli, ja que 

manté les condicions actuals. No altera l’actual situació de risc del nucli.  Risc d’incendi 

Risc per despreniments: 

2 

Protegir els 
espais naturals 
de valor intrínsec 
i els sòls rústecs 
tot garantint la 
seva connexió 
territorial i 
ecològica 

Protecció espais d’interès en 
biodiversitat 

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals. 

Es regulen les edificacions, ruïnes i vialitat existents 
de manera que no s’afecta a sòl lliure fora de 
l’entorn del poble i amb presència de ruïnes 

d’antigues edificacions. 

Protecció mosaic agroforestal i 
riquesa agrològica del sòl 

Manteniment de la protecció actual, derivada de 
planejament urbanístic i sectorial de rang superior: 

SNU de protecció  

Es regulen les edificacions, ruïnes i vialitat existents 
de manera que no s’afecta a sòl lliure fora de 
l’entorn del poble i amb presència de ruïnes 

d’antigues edificacions. 

Protecció connectors territorials 
i fluvials 

No altera l’actual situació de cap connector ja que 
manté les condicions actuals. 

El sòl urbà previst no afecta a cap connector 
territorial o fluvial. 

3 

Integrar el 
paisatge en tots 
els processos de 
planejament 
territorial i 
urbanístic 

Protecció paisatge agroforestal 
dels fons de vall  

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals.  

Es regulen les edificacions i vialitat existent de 
manera que no s’afecta a sòl lliure d’ocupacions ni 

a fons de vall. 

Naturalesa i visuals dels nuclis 
poblacionals  

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals. 

Les noves edificacions permeses poden alterar 
l’actual fisonomia del nucli, però promou una 

composició compacte i recuperant ruïnes 
d’antigues construccions. 

Zones de gaudi del paisatge i 
punts emblemàtics del municipi No altera l’actual situació, ja que no actua sobre elements paisatgístics emblemàtics del municipi. 

4 
Protegir i 
mantenir el 
patrimoni  

Protegir i donar valor els BCIN 
Protegir els elements 

patrimonials no catalogats 

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals.  

No altera l’actual situació, ja que manté les 
condicions actuals. 
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Objectius Ambientals Subobjectius Alternativa 0 Alternativa 1 

5 

No augmentar 
l’impacte del 
municipi sobre la 
qualitat de l’aire 

Evitar i minimitzar la 
contaminació lumínica Manteniment de la situació actual  

Potencial augment de la contaminació lumínica per 
millores en el sistema d’enllumenat. 

Minimitzar la contaminació 
atmosfèrica, principalment 

relacionada amb el transport 
Manteniment de la situació actual.  Augment de les emissions associades a la mobilitat 

generada per noves edificacions. 

6 

Compaginar el 
desenvolupame
nt urbanístic 
amb el cicle 
natural de 
l’aigua. 

Protegir les zones de recàrrega 
d’aqüífers Manteniment de la situació actual.  Manteniment de la situació actual. 

Ús eficient dels recursos hídrics Manteniment de la situació actual  

Evitar la introducció de 
contaminants al sòl, 

principalment dels sistemes 
urbans. 

Manteniment de la situació actual Potencial millora del sistema de sanejament. 

7 
Ordenar adequadament les instal·lacions de 

radiocomunicació, de transport d’energia elèctrica i 
producció d’energia a partir de fonts renovables 

Manteniment de la situació actual 

8 
Fomentar la minimització, el reciclatge i la 

reutilització dels residus generats al municipi Manteniment de la situació actual 
Permet tenir un espai destinat de manera 

específica a la ubicació de contenidors per a la 
recollida i reciclatge de residus.  

 

 



 

Document Inicial Estratègic. POUM Gavet de la Conca, Pallars Jussà. 

 

 

104 

D’acord amb els principals valors de la zona i la caracterització dels efectes potencials 
realitzada anteriorment, es quantifica cada una de les alternatives analitzades. 

Aspecte ambiental Alternativa 
0 

Alternativa 
1 

1.Prevenir els riscs ambientals 0 0 

Risc d’avingudes 0 0 

Risc d’incendi 0 0 

Risc de despreniments 0 0 

2.Biodiversitat (hàbitats, flora i fauna), permeabilitat i 
patrimoni natural 0 0 

Protecció espais d’interès en biodiversitat 0 0 

Protecció mosaic agroforestal i riquesa agrològica del sòl 0 0 

Protecció connectors territorials i fluvials 0 0 

3.Paisatge 0 -0,5 

Protecció paisatge agroforestal dels fons de vall  0 0 

Naturalesa i visuals dels nuclis poblacionals  0 -0,5 

Zones de gaudi del paisatge i punts emblemàtics del 
municipi 0 0 

4.Béns i Patrimoni 0 0 

Protegir i donar valor els BCIN 0 0 

Protegir els elements patrimonials no catalogats 0 0 

5.Contaminació atmosfèrica 0 -1 

Emissions lumíniques  0 -0,5 

Emissions atmosfèriques: transport 0 -0,5 

6. Cicle de l’Aigua 0 +0,5 

Protegir les zones de recàrrega d’aqüífers 0 0 

Evitar contaminacions del sòl i subsol 0 +0,5 

7. Ordenar adequadament les instal·lacions de 
radiocomunicació, de transport d’energia elèctrica i 
producció d’energia a partir de fonts renovables 

0 0 

8.Gestió de Residus 0 +0,5 

TOTAL 0 -0,5 
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6.3. JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Pel que fa a les alternatives d’estratègia, l’alternativa escollida es correspon a l’alternativa 
1, que es mostra menys favorable des del punt de vista ambiental. Bàsicament, aquesta 
alternativa proposa certes actuacions puntuals en algunes zones, com els nuclis urbans o 
punts emblemàtics del SNU, que poden comportar noves ocupacions de sòls no 
urbanitzables, amb les conseqüències derivades sobre el cicle de l’aigua, la pèrdua de 
massa vegetal o la ocupació de sòls agrícoles, etc. 

Tanmateix, cal dir que aquests potencials impactes derivats de l’estratègia de l’alternativa 
1 poden ser fàcilment minimitzats o, fins i tot, que no s’arribin a produir, depenent de 
l’alternativa d’ordenació que finalment es plantegi. Així, els potencials impactes sobre els 
objectius 1 i 2, riscs ambientals i biodiversitat, per exemple, dependran de la proposta 
d’ordenació.  

Així, per exemple, en les alternatives d’ordenació per als diferents nuclis urbans, en 
general s’opta per l’alternativa 1, la qual, en molts casos, fomenta noves ocupacions de 
sòl actualment no urbanitzable. Aquestes noves ocupacions impliquen canvis en la 
fisonomia dels pobles, un augment (molt reduït) de nou sòl per a usos urbans i pèrdua de 
petits sectors agrícoles i el conseqüent augment en el consum de recursos i la generació 
de vectors residuals. La creació de zones d’aparcament en alguns nuclis pot comportar, 
per exemple, una major afluència de vehicles (turistes bàsicament). Tanmateix, en la 
totalitat dels casos aquests impactes es consideren del tot compatibles degut a la poca 
magnitud de les actuacions previstes i en proporció a la quantitat i qualitat del territori 
afectat.  

De manera concreta, pel que fa a les alternatives d’ordenació dels diferents nuclis urbans 
cal assenyalar:  

 A Fontsagrada l’alternativa escollida és l’alternativa 1, la qual es mostra 
ambientalment més favorable ja que no fomenta noves ocupacions sinó regulació 
d’ocupacions ja existents, possibilitant, així, una millor ordenació de les 
preexistències.  

 A Gavet de la Conca, l’alternativa 1, l’escollida, es mostra ambientalment menys 
favorable ja que propicia una nova peça de sòl urbà amb totes les implicacions que 
això representa. Tot i així, el nou sòl urbà no afecta a espais amb valors ambientals 
significatius i es localitza annex a sòl urbà i enmig d’edificacions existents. Aquesta 
ordenació, a més, no afecta a sòls afectats per potencials riscs ambientals, de manera 
que s’eliminen els potencials impactes negatius que podria comportar l’alternativa 
d’estratègia 1 sobre aquest nucli. 

 Sant Serni: l’alternativa 1 també es mostra lleugerament menys favorable, des del 
punt de vista ambiental, ja que propicia una nova peça de sòl urbà amb totes les 
implicacions que això representa. Tot i així, el nou sòl urbà no afecta a espais amb 
valors ambientals significatius, es localitza annex a sòl urbà i no afecta a sòls amb risc 
ambiental identificat. 
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 A Aransís, les dues alternatives es mostren igual de favorables des del punt de vista 
ambiental, ja que l’alternativa 1 només recull situacions ja existents d’edificació i 
vialitat. A més, l’ordenació proposada no afecta a sòls afectats per potencials riscs 
ambientals, de manera que s’eliminen els potencials impactes negatius que podria 
comportar l’alternativa d’estratègia 1 sobre aquest nucli. 

 A Sant Salvador de Toló, l’alternativa 1 es mostra lleugerament menys favorable, des 
del punt de vista ambiental, ja que propicia una nova peça de sòl urbà amb totes les 
implicacions que això representa pel que fa als vectors de l’aigua o aire. Tot i així, el 
nou sòl urbà no afecta a espais amb valors ambientals significatius, ni a sòls amb risc 
ambientals i es localitza annex a sòl urbà i enmig d’edificacions existents. 

 A Merea, les dues alternatives es mostren equivalents pel que fa als potencials 
impactes ambientals. Això es degut a que la única diferència entre les dues 
alternatives és la qualificació del sòl: l’alternativa 1 proposa un canvi d’ús del sòl per 
a les zones ja edificades, passant a Sòl Urbà, cosa que ha de permetre millores en la 
gestió del nucli pel que fa als serveis i la xarxa viària i conseqüentment, una millora 
en les impactes actuals derivats de la manca de serveis com ara el sanejament de les 
aigües residuals. A més, en aquest cas, la delimitació del sòl urbà tampoc afecta a 
zones detectades amb risc ambiental.  

 Finalment, pel que fa a Mata Solana, l’alternativa 1 es mostra lleugerament menys 
favorable, des del punt de vista ambiental, ja que propicia la construccions de noves 
edificacions, amb totes les implicacions que això representa pel que fa al cicle de 
l’aigua, l’aire, etc. Tot i així, les noves construccions no afecten a espais amb valors 
ambientals significatius o espais amb risc ambiental, i es localitzen annexes a sòl 
urbà, enmig d’edificacions existents i sobre antigues edificacions en ruïnes. 

Amb les alternatives d’ordenació proposades, es pot afirmar que l’alternativa d’estratègia 
escollida (l’alternativa 1) no té impactes sobre el risc ambiental, ni tampoc sobre els espais 
naturals de valor intrínsec, la biodiversitat ,els sòls rústecs en general o la connectivitat 
territorial i ecològica del territori. D’aquesta manera, l’alternativa d’estratègia 1 no 
representa uns impactes negatius sobre el medi ambient significativament majors a l’estat 
actual o alternativa 0. 

En canvi, però, l’alternativa 1 mostra aspectes positius que no varien depenent del tipus 
d’ordenació que es proposa com són: 

 La protecció paisatgística de l’entorn de tots els nuclis poblacionals. 

 La protecció i posada en valor del patrimoni catalogat. 

 La regulació de les construccions agroramaderes en el sòl no urbanitzable, 
identificant-les i regulant-les sota criteris de protecció i conservació del patrimoni 
natural, arquitectònic i arqueològic. 

A més a més, l’alternativa 1 permet potenciar interessos concrets del municipi i dels seus 
habitants, com és la potenciació turística del territori i la ordenació, valoració i foment 
d’alguns dels seus atractius turístics.  
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Aquesta ordenació d’espais turístics, mitjançant Plans Especials Urbanístics, no ha de 
comportar per si mateixa un demèrit ambiental del territori, tot i que faciliti la ocupació 
de SNU o una major afluència de visitants en certs punts del territori. Els espais on es 
proposen PEU fan referència a les zones del terme que atrauen un major nombre de 
visitants, pel que els diferents PEU han de facilitar una millor ordenació i gestió dels espais, 
minimitzant, fins i tot, problemàtiques concretes. Per exemple, a la zona de les basses de 
Merea, on la afluència incontrolada de visitants comporta problemàtiques concretes pel 
que fa, principalment, als accessos, la realització d’un PEU pot comportar una millora que 
faciliti al municipi un millor control dels visitants i dels impactes que d’ells se’n deriven 
(deixalles, aparcament en zones inadequades, etc.). 
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7 
DESCRIPCIÓ  
DEL POUM 

 

 

 

7.1. DESCRIPCIÓ GENERAL 

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.  

 Fomentar, des del punt de vista turístic, les principals portes d’entrada al municipi: 
la LV-9123 des de la C-74 i la LV-91221 des del Pantà de Terradets. 

Pel que fa al 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 la proposta del 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. 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 podrà augmentar l’edificabilitat quan 
la relació SE/SNE sigui inferior a 1. 
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Així també, s’estableixen uns criteris específics per cada nucli:  

 Fontasagrada: 

 Aprofitar les sitges existents i incloure dins del sòl urbà com equipament 
cultural.  

 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 Serni. 

 Aprofitar el molí vell per dinamitzar la part nord del nucli. 

 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. 

Pel que fa al 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 regulat pel Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran. Així, amb la proposta 
del POUM es mantenen totalment les Qualificacions i Classificacions que estableix el Pla 
Territorial d’acord amb: 

 Ordinari – N1: inclou sòls que per les seves condicions tenen un particular valor 
agrícola (de regadiu o de secà), àrees que, sense reunir aquests valors, s’han de 
preservar del procés d’incorporació a les àrees urbanes i 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. 

 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.  

 Protecció reglada – N3: S’inclouen en aquesta clau aquells terrenys que estan 
protegits pel pla territorial. Es distingeixen 2 subzones: 

 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.  
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S’identifica 3 subzones:  
 N 3a1 – PEIN  
 N 3a2 – Sòls de valor natural i connexió  
 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. 

Sòl Urbà 

(Veure les alternatives 1 de la Sèrie de Mapes 14 de l’Annex) 

Les propostes concretes en el sòl urbà del POUM són: 

 Fontsagrada: augment en 0,24 ha (un augment del 14%) del sòl urbà: 

 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. 

 Gavet de la Conca: augment en 0,27 ha del sòl urbà (un augment del 22%): 

 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. 

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

 Dins les 14.987 m² de sòl urbà es delimita un polígon d’actuació, PAU-2 amb 
una superfície de 1.385 m², situat a la part sud-est del nucli i que té com objectiu 
aconseguir una zona d’aparcament i dotar d’espai verd al nucli.  

 Sant Serni: augment en 0,15 ha del sòl urbà (un augment del 8%): 

 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 del sòl urbà per incloure espais privats 
d’un habitatge. 

 Delimitar un polígon d’actuació urbanística a l’entrada del nucli amb l’objecte 
d’aconseguir una zona d’aparcament i aconseguir la titularitat dels terrenys per 
a un nou carrer que millori la connectivitat d’aquesat part del nucli. Així, dins 
els 20.015 m² de sòl urbà del nucli de Sant Serni es delimita el PAU-3, amb 672 
m², situat a la part nord-oest del nucli. 

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

 Aransís: augment en 0,19 ha del sòl urbà (un augment del 13%): 

 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. 

 Sant Cristófol de la Vall: Mantenir la delimitació del sòl urbà actual, de 7.442,96 m², 
i la regulació dels teixits actuals on es diferencien les etapes històriques, tipològiques 
i de consolidació del nucli.  

 Sant Miquel de la Vall: augment en 12,13 m2 del sòl urbà (un augment del 0,09%): 

 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. 

 Sant Martí de Barcedana: Mantenir la delimitació del sòl urbà actual, de 12.997,01 
m²: 

 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, reclam del taller de participació ciutadana. 

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

 Sant Salvador de Toló: augment en 3.406,55 m2 del sòl urbà (un augment del 12%): 

 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. 

 Redefinir el PAU 1 per tal que seu desenvolupament sigui viable. El PAU-1, amb 
una superfície de 1.503 m², es situa a la part oest-central del nucli, i ha de 
permetre completar el teixit urbà i millorar la connectivitat viaria, amb 
l’obertura d’un nou carrer que enllaçi amb el carrer perimetral i la plaça, donant 
continuïtat a la xarxa viària actual. 

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

 Delimitar dos Plans de Millora Urbana: el PMU-1, amb una superfície de 1.817 
m². situat a la part oest-central del nucli i amb l’objecte d’ordenar les granges 
existents i crear una zona verda; i el PMU-2 discontinu, amb una superfície de 
2.028 m², situat a la part oest-central del nucli i que té com objectiu obrir un 
carrer per millorar la connectivitat viària d’aquesta part de la ciutat amb el nucli 
antic.  

 Merea: nova classificació del nucli com a sòl urbà de 7.779,33 m², ajustat 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. 

 Mata Solana: nova classificació del nucli com a sòl urbà de 0,48 ha, recollint 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 No Urbanitzable 

Els canvis més importants que proposa el POUM per al SNU són actuacions en punts 
concrets del territori:  

 Definir unes zones de protecció, denominades “areals” (SNU Protecció local – N2) al 
voltant de cada nucli, amb l’objectiu de preservar el paisatge, els horts, els marges 
arbrats i les visuals dels 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. 
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 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 
condicionades a la justificació d’alternatives raonables d’ubicació. 

 Les infraestructures pròpies dels sistema urbanístic de comunicacions i les 
instalꞏlacions i obres necessàries per a serveis tècnics, si es justifica la 
inexistència d’alternatives raonables de localització d’implantació de l’activitat 
del sòl inclòs en l’areal.  

 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. 

 Posar en valor 3 àmbits d’interès municipal mitjançant la definició de plans especials: 

 Zona de Bon Repòs (PEU 3): Aquest 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. 

 Zona de les Basses de Merea (PEU 2): Aquest 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. 

 Castell i església de Sant Gervàs (PEU 1): Aquest 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. 

 Zona d’aparcament d’autocaravana (PEU 4), de 3.000 m², que permeti diversificar 
l’oferta de places turísitques del municipi. L’emplaçament escollit es situa prop del 
nucli de Sant Cristòfol de la Vall i ha seguit els següents criteris de localització: pròxim 
a una carretera i a un nucli urbà i pròxim al pantà de Terradets. El pantà és un punt 
d’atracció de visitants que pot ser aprofitat per a dinamitzar la banda occidental del 
terme de Gavet de la Conca.  

Sistemes 

Pel que fa als sistemes, ressaltar principalment les aportacions del POUM al sistema Viari. 
Així, 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. 

 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. 
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 Condicionament del camí de Sant Gervàs i el tram de camí que finalitza al nucli 
d’Aransís. 

 Condicionament del camí de la Serra, camí de Perolet i camí de Castellnou. 

A nivell del sòl urbà, pel que fa als pobles, la proposta del POUM és definir com a zona de 
vianants les xarxes viàries de cada nucli, amb excepció de les travessies urbanes als nuclis 
de Gavet de la Conca, Sant Marti de Barcedana i Merea.  

La definició de zones d’aparcaments per a vehicles és un dels punts més importants del 
POUM, 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. 

En el sistema d’Espais Lliures i d’Equipaments, el POUM no realitza canvis significatius 
respecte a la situació actual. En resum, per a aquests sistemes, el POUM:  

 Qualifica com a espais lliures públics 28.672 m², superant així les exigències legals. 
En sòl urbà directe 2.373 m² i 26.299 m² dins del sòl no urbanitzable.  

 La zona verda en el SNU que es proposa situada a uns 750 m al nord del nucli de 
Fontsagrada, al costat de la carretera LV-9123. Ocupa les parcelꞏles 13, 14, 33, 34 i 
127 del polígon 1, que són de titularitat municipal, i s’hi preveu la instal·lació d’una 
zona de picnic. 

 Pel que fa als equipaments, el POUM bàsicament manté la qualificació existent en 
cada nucli, només al nucli de Fontsagrada es proposen nous equipaments 
corresponents a unes sitges i a una bascula existents situats al nucli de Fontsagrada, 
a peu de la carretera LV-9123. 

Finalment, pel que fa als serveis tècnics, el POUM: 

 Identifica i qualifica tots els dipòsits municipals que donen serveis als diferents nuclis. 

 Identifica la localització de les fosses sèptiques que dónen servei als diferents nuclis 
i definirà la localització de les fosses sèptiques que manquen en alguns nuclis.  

 Definició, per a la seva posterior implantació, de la xarxa elèctrica al nucli de Mata 
Solana. 

Patrimoni 

Pel que fa al Patrimoni, la proposta del POUM inclou: 

 Protecció del patrimoni urbanístic dels nuclis de Fontsagrada, Gavet de la Conca, 
Sant Serni, Aransís, Sant Cristofol de la Vall, Sant Miquel de la Vall, San Martí de 
Barcedana, Sant salvador de Toló, Merea i Mata Solana, mitjançant l’adopció d’una 
normativa orientada cap a la protecció de tots els nuclis urbans amb una zona “areal” 
en el seu entorn. 
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 Protecció del patrimoni urbanístic del nucli de Aransís, Sant Miquel de la Vall, Sant 
Salvador de Toló, Merea i Mata Solana, inclosos dins dels Béns del patrimoni cultural 
català, mitjançant l’adopció d’una normativa orientada cap a la protecció del límit 
proposat.  

 Protecció del patrimoni arquitectònic que s’especificarà al catàleg com a béns 
d’interès nacional i local, i pels que es proposa una protecció amb un radi d’acció de 
50 m. 

 Protecció del patrimoni arqueològic, que s’especificarà al catàleg com béns 
integrants del patrimoni cultural català, i pels que es proposa una protecció amb un 
radi d’acció de 50 m. 

 Protecció dels elements singulars propis del medi rural tals com són les fonts. 
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8 
IDENTIFICACIÓ 
DELS 
PROBABLES 
EFECTES 
AMBIENTALS 
SIGNIFICATIUS 

 

 

 

8.1. IDENTIFICACIÓ DELS POTENCIALS EFECTES AMBIENTALS DERIVATS DEL PLA 
ESPECIAL  

La proposta de POUM que s’avalua proposa canvis poc significatius territorialment 
respecte la situació actual. Així, pel que fa al Sòl No Urbanitzable es manté les 
qualificacions existents i derivades del Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran. Les 
úniques modificacions significatives que proposa el POUM respecte al Sòl No Urbanitzable 
són: 

 Creació d’una Clau de protecció local al voltant dels nuclis urbans, sota el nom 
d’Areals. Tot i que l’avanç de POUM no realitza una proposta concreta per a aquestes 
àrees, es preveu que tots els nuclis tinguin al seu voltant una franja de sòl no 
urbanitzable de major protecció en la qual quedin limitades normativament les 
possibles actuacions, construccions i reconstruccions a desenvolupar-s’hi, de manera 
que se’n preservi la vegetació i paisatge existent.  
La creació d’aquestes àrees impliquen uns impactes positius des del punt de vista 
ambiental i paisatgístic. Tanmateix, es considera que també poden ser limitants per 
al desenvolupament d’activitats o actuacions de vitalització dels pobles (instal·lció 
energies renovables per subministrament dels pobles, etc) i de les activitats rurals 
que realitzen els seus habitants.  
Per aquest motiu, des del present Document Inicial Estratègic es realitza una 
proposta d’aquests Areals, que es pot veure en els mapes de la sèrie 14 annexes, 
adaptada a les característiques del terreny que envolta els nuclis, i centrant-se 
només en les zones que tenen visuals sobre els nuclis. En aquestes zones es proposa 
que no es permetin instal·lacions, ni actuacions d’interès públic, i que l’edificació 
estigui limitada a petites dimensions i sota criteris de naturalització i 
contextualització paisatgística. 

 Definició de tres Plans Especials Urbanístics per a posar en valor, ordenar i gestionar 
espais d’interès turístic del municipi: les basses de Merea, la zona de Bon Repòs i la 
zona de Sant Gervàs. En tots tres casos, es tracta dels punts del municipi que atrauen 
més visitants i que, per tant, poder-los ordenar i gsetionar ha de comportar impactes 
beneficiosos per a l’entorn. Així, per exemple, a les basses de Merea, la manca d’un 
accés senyalitzat i d’unes zones d’aparcament habilitades provoca que l’afluència de 
visitants sigui descontrolada i generi impactes sobre els habitants i l’entorn pròxim a 
les basses.  
La seva regulació pot comportar impactes derivats d’una major afluència de visitant 
al millorar-ne les condicions d’accés, l’habilitació de zones d’aparcament, etc., però 
també pot ajudar a reduir els impactes derivats d’una afluència no controlada de 
visitants pels entorns pròxims als punts d’atracció. 
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 El POUM prveu la creasció d’una zona d’aparcament d’autocaravanes a pocs metres 
del nucli de Sant Cristòfol de la vall mitjançant un Pla Especial en SNU. La creació 
d’aquest aparcament implicarà, sens dubte, un impacte paisatgístic, ja que es 
localitza annex a la carretera, i uns impactes sobre el sòl i els vectors ambientals que 
actualment no existeixen. Tanmateix, es consdiera que la poca superfície prevista i 
al fet que es localitzi entre el nucli urbà i el cementiri, amb accés directe des de la 
carretera i sobre sòls amb esbarzers, majoritàriament, minimitza significativament 
els impactes que se’n derivin, fent-los compatibles. 

Pel que fa a les modificacions que proposa el POUM respecte els Sòls Urbans, en general 
es consideren de poc impacte ja que representen porcions molt petites de sòl. En termes 
generals, tots els canvis que es propicien representen impactes tan pel que fa al paisatge 
del nucli, ja que majoritàriament inclouen nous sòls en el sòl urbà ubicats a les entrades 
dels pobles, modificant-ne la fisonomia actual, i impactes sobre el sòl, usos de recursos i 
generació de vectors residuals derivats del ús urbà d’aquests nous sòls.  

Tanmateix, l’augment en superfície que representen aquestes modificacions són mínimes 
i, amb una normativa de desenvolupament curosa amb les característiques paisatgístiques 
de cada nucli, no han d’implicar impactes significatius.  

En els nuclis de Gavet de la Conca, amb un augment de 0,27 ha del sòl urbà (un augment 
del 22%), i de Sant Salvadó de Toló, amb un augment en 3.406,55 m2 del sòl urbà (un 
augment del 12%), és on aquests canvis poden ser més significatius. També destacar la 
zona d’Espais Lliures pròxima al nucli de Fontsagrada.  

Anàlisis dels potencials efectes ambientals del POUM 

Paràmetres Efectes Potencials 

Zona de protecció 
dels nuclis urbans 

Areals 

Protecció paisatgística de l’entorn dels nuclis (elements de valor 
paisatgístic) 

Limitacions en els desenvolupament d’actuacions necessàries 
per a la vitalització i serveis dels nuclis urbans i de les activitats 

agràries pròpies dels seus habitants. Aquestes limitacions poden 
comportar abandonament de les activitats agràries de l’entorn 
dels nuclis o la necessitat d’ubicar serveis municipals en punts 
més allunyats del territori, amb els conseqüents impactes que 

se’n puguin derivar.  

PEU en SNU sobre 
valors turístics 

Ocupació de sòl per zones d’aparcament: impermeabilització del 
sòl. 

Majors emissions atmosfèriques derivades d’una major 
mobilitat atreta pel valor turístic. 

Obertura de camins o ampliació/condicionament dels existents. 
Augment en l’ús de recursos i en els vectors ambientals generats 

per un augment de visitants. 
Eliminació de cultius herbacis, vegetació de marge, i 

puntualment arbòria. 
Impactes temporals durant les obres  



 

Document Inicial Estratègic. POUM Gavet de la Conca, Pallars Jussà. 

 

 

118 

 

Paràmetres Efectes Potencials 

PEU aparcament 
autocaravanes 

Alteració de sòl per impermeabilització 
Impacte paisatgístic per antropització dels usos i per la seva 

proximitat a la carretera. 
Zona amb pendents elevats (40%). 

Eliminació de vegetació de marge (esbarzers principalment), i 
puntualment arbòria. 

Impactes temporals durant les obres  
Fragmentació del SNU per tancat perimetral. 

Ampliació SU a 
Gavet de la Conca, 

Sant Salvadó de 
Toló i Sant Serni. 

Alteració de sòl per impermeabilització. 
Impacte paisatgístic sobre el nucli per urbanització de l’accés 

meridional al poble. 
Eliminació de cultius, vegetació de marge, i puntualment arbòria 

Major consum de recursos i emissió de vectors residuals per 
augment del sòl edificat. 

Creació d’Espais 
Lliures pròxims al 

nucli de 
Fontsagrada 

Alteració de sòl per impermeabilització. 
Impacte paisatgístic per elevada visibilitat des de la carretera. 

Eliminació de peus arboris i vegetació de marge. 
Major consum de recursos i emissió de vectors residuals per 

augment d’usuaris. 
Alteració d’un canal de reg.  

 



 

Document Inicial Estratègic. POUM Gavet de la Conca, Pallars Jussà. 

 

 

119 

 
 

 

 

 

LLOC I DATA D’EMISSIÓ DEL DOCUMENT 

Reus, novembre de 2021 

 

 

TÈCNIC REDACTOR 

Marta Ricart i Vilella 

Llicenciada en Biologia 

 
 

 

Tràmit Ambiental, SCP 

 

 

 



 

Document Inicial Estratègic Modificació Puntual del POUM de Mont-roig del Camp per a inclusió de nous usos en SNU 

 

 

 

120 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

 

CARTOGRAFIA 

 

 

 

 

 



PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 

MAPA 

1. LOCALITZACIÓ 

 

ESCALA 
Xarxa de Referència 
10.000 x 10.000 m 

LLEGENDA 

 



 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 

MAPA 

2. PLAT TERRITORIAL PARCIAL DE 
L’ALT PIRINEU I ARAN 

 

ESCALA 
Xarxa de Referència 
5.000 x 5.000 m 

LLEGENDA 

 

CODI 34A 

CODI 29A 

VALOR 
AGRÍCOLA 



PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 

MAPA 

3. VALORS EN EL PAISATGE.  

CATÀLEG DEL PAISATGE DE L’ALT PIRINEU I ARAN 

 

 

LLEGENDA 

 

UNITAT 19: MONTESC 

UNITAT 18: CONCA DE TREMP 



PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 

MAPA 

4. MARC TERRITORIAL 

 

ESCALA 
Xarxa de Referència 
10.000 x 10.000 m 

LLEGENDA 

 

TREMP 

ISONA 
GAVET DE LA CONCA 

SANT SERNI 

LV-9123 

VILAMITJANA 

SUTERRANYA 

CONQUES 

FIGUEROLA D’ORCAU 

SANT SALVADÓ DE TOLLÓ  

MEREA 

PEROLET 

LLIMIANA 

ARANSÍS 

SANT MARTÍ DE 
BARCEDANA 

RIU DE CONQUES 

COVET 

FONTSAGRADA 

L-912 

C-74 

MATA  SOLANA 

SANT CRISTÒFOL DE LA VALL 

SANT MIQUEL DE L AVALL 

L-911 

L-913 

LV-9121 

C-13 

PANTÀ DE 
TERRADETS 



PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 

MAPA 

5a. MEDI FÍSIC 

 

ESCALA 
Xarxa de Referència 
5.000 x 5.000 m 

LLEGENDA 

 



 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 

MAPA 

5b. MEDI FÍSIC 

 

ESCALA 
Xarxa de Referència 
5.000 x 5.000 m 

LLEGENDA 

 



 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 

MAPA 

6a. CARTORGRAFIA DELS HÀBITTAS 

 

ESCALA 
Xarxa de Referència 
5.000 x 5.000 m 

LLEGENDA 

 



 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 MAPA 

6b. CARTORGRAFIA DELS HÀBITTAS 

 

ESCALA 
Xarxa de Referència 
5.000 x 5.000 m 

LLEGENDA 



PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 

MAPA 

7a. CARTORGRAFIA DELS HÀBITTAS 
D’INTERÈS COMUNITARI 

 

ESCALA 
Xarxa de Referència 
5.000 x 5.000 m 

LLEGENDA 

 



  

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 MAPA 

7b. HÀBITTAS INTERÈS COMUNITARI 

 

ESCALA 
Xarxa de Referència 
5.000 x 5.000 m 

LLEGENDA 

 



 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 

MAPA 

8. CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

 

ESCALA 
Xarxa de Referència 
5.000 x 5.000 m 

LLEGENDA 

 



PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 

MAPA 

9a. MEDI HUMÀ I PATRIMONI 

 

ESCALA 
Xarxa de Referència 
5.000 x 5.000 m 

LLEGENDA 

 

SANT GERVÀS  

ST CRISTÒFOR 
DE LA VALL 

ST MIQUEL DE 
LA VALL 

ST MARTÍ DE 
BARCEDANA 

ARANSÍS ST FRUITÓS 

ST SALVADOR 
DE TOLÓ 

L-912 

LV-9123 

SANT SERNI 

FONTSAGRADA 

GAVET DE LA CONCA 

C-13 

C-74 

LA FERRERIA 



 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 MAPA 

9b. MEDI HUMÀ I PATRIMONI 

 

ESCALA 
Xarxa de Referència 
5.000 x 5.000 m 

LLEGENDA 
BONREPOS 

HOSTAL ROIG 

ST SALVADOR 
DE TOLÓ 

MEREA 

MATA-SOLANA 

TOLÓ 

PEROLET 

LA FERRERIA 

SANT GERVÀS  

ST CRISTÒFOR 
DE LA VALL 

ST MIQUEL DE 
LA VALL 

ST MARTÍ DE 
BARCEDANA 

ARANSÍS ST FRUITÓS 

L-911 

L-912 



 

LLEGENDA 

 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 

MAPA 

10a. RISCS AMBIENTALS 

 

ESCALA 
Xarxa de Referència 
5.000 x 5.000 m 



 

    

GAVET DE LA CONCA I FONTSAGRADA SANT MARTÍ DE BARCEDANA I SANT MIQUEL DE LA VALL SANT SALVADÓ DE TOLÓ 

SANT SERNI MEREA 

LLEGENDA 

 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 

MAPA 

10b. PERILLOSITAT GEOLÒGICA   

 

 

FONT: Dictamen preliminar 
d’identificació de perillositat 
geològica als sectors de 
desenvolupament urbà del municipi. 
Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Juliol 2002. 

 

ARANSIS SABT CRISTÓFOL DE LA VALL 



PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 

MAPA 

11a. RESUM DELS ASPECTES 
AMBIENTALS RELLEVANTS 

 

ESCALA 
Xarxa de Referència 
5.000 x 5.000 m 

LLEGENDA 

 



 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 

MAPA 

11b. CARATERITZACIÓ DEL SÒL NO 
URBANITZABLE. ZONA SUD 

 

ESCALA 
Xarxa de Referència 
5.000 x 5.000 m 

LLEGENDA 

 
 



 

LLEGENDA 

 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Octubre 2021 

 

ESCALA 
Xarxa de Referència 350 x 350 m 

 

TRETS RELLEVANTS 
Lleugerament aturonat enmig de camps de cereals i envoltat per 
dues franges boscoses de roure valencià (Hàbitat d’Interès 
Comunitari Codi 9240) 

Zona d’alt valor paisatgístic pels conreus històrics de cereals. 

Accés directe a la LV-9123a, on hi ha un impacte paisatgístic molt 
elevat degut a la presencia d’unes sitges. 

Baixada d’aigua innominada que neix de fonts. Transcorre pel nord 
del nucli, a tan sols 10 m de distància però a topogràficament 
enfonsat. 

Els pendents oscil·len entre el 10 i el 20% majoritàriament, tot 
i que, cap al sud, el terreny s’eleva lleugerament sobre una 
zona extensa i la planera, les Hortes, i pot assolir pendents del 
30%. 

Queda inclòs dins de d’influència del connector fluvial 
principal del riu Noguera Pallaresa (Codi CFP008). 

 

PTP Alt Pirineu i Aran 
Estratègia de compleció i millora per ser nuclis poc poblats 
amb un patrimoni arquitectònic notable i dels quals convé 
evitar-ne la degradació.  

Enmig de SNU Protecció Especial d’Alt valor Agrícola 

MAPA 

12a. RESUM ASPECTES AMBIENTALS RELLEVANTS. 

FONTSAGRADA 



 

ESCALA 
Xarxa de Referència 200 x 200 m 

 

TRETS RELLEVANTS 
Cap de municipi. Accés directe a la LV-9123.  

El nucli localitzat sobre un altiplà delimitat, al nord, pel pas de la vall 
del Riu de Gavet, considerat connector fluvial complementari. La 
vall del riu transcorre per la banda septentrional del poble, 
sobre la qual s’eleva uns 15-20 m i amb uns pendents entre el 
20-30%, i a on s’hi ubica una massa boscosa de gran rellevància, 
natural i paisatgística, protegida com a Hàbitat d’Interès Comunitari. 
(rius tipus alpí amb bosquines de muntanya- HIC3240-, jonqueres i 
herbassars graminoides humits -HIC6420- i alberedes i salzedes -
HIC92A0-). 

El Riu de Gavet, inclòs en el PEIN i Xarxa Natura 2000 i dins el Pla de 
recuperació de la Lutra Lutra (llúdriga).  

Entorn altament condicionat i caracteritzat pel pas del Canal de 
Gavet de la Central Hidroelèctrica de Talarn. 

La banda meridional del nucli, sobre l’altiplà, l’entorn és agrícola 
amb conreus de cereals d’alt valor paisatgístic.  

Queda inclòs dins de d’influència del connector fluvial 
principal del riu Noguera Pallaresa (Codi CFP008). 

PTP Alt Pirineu i Aran 
Estratègia creixement moderat, ja que per les seves condicions de 
sòl i de connectivitat poden tenir un creixement proporcionat a la 
seva realitat física com a àrea urbana de nucli de població principal 
de l’eix viari. 

Enmig de SNU Protecció Especial d’Alt valor Agrícola. 
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Xarxa de Referència 350 x 350 m 

 

TRETS RELLEVANTS 
Accés directe des de la carretera de Sant Miquel de la Vall, que neix 
a la LV-9121. El nucli localitzat esglaonadament al peu de la 
carretera, que ressegueix la falda de solana del Montsec. 

Entorn amb elevat risc d’incendi forestal. 

Petits redols de vegetació arbòria amb hàbitats protegits amb roure 
valencià, alzines i carrasques (Hàbitat d’Interès Comunitari Codi 
9240 i 9340 respectivament). 

Entorn agrícola amb conreus de cereals i de fruits secs d’alt valor 
paisatgístic i zona antigament abancalada. 

Element d’Interès paisatgístic: església de Sant Cristófor de la Vall. 

Formacions abancalades agrícoles: a la zona de Toló, la zona entre 
Sant Martí de Barcedana i Sant Cristófor de la Vall 

PTP Alt Pirineu i Aran 
Enmig SNU Protecció Preventiva. 

Estratègia de compleció i millora per ser nuclis poc poblats amb un 
patrimoni arquitectònic notable i dels quals convé evitar-ne la 
degradació. 
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Xarxa de Referència 350 x 350 m 

 

TRETS RELLEVANTS 
Localitzat al final de la carretera LV-9123. 

El nucli localitzat, una mica esglaonadament, a la part baixa de la 
vessant occidental del Serrat de Guamis. 

Entorn i nucli caracteritzat pel pas del barranc dels Solans, amb  
zona boscosa de roure valencià (Hàbitat d’Interès Comunitari Codi 
9240). 

Entorn agrícola amb conreus de cereals i de fruits secs d’alt valor 
paisatgístic. 

Dins la zona d’influència del riu Noguera Pallaresa, considerat un 
connector fluvial principal a nivell territorial. 

Es localitza a uns 80 m de zona forestal amb risc d’indenci alt. 

PTP Alt Pirineu i Aran 
Enmig de SNU Protecció Territorial. 

Estratègia de compleció i millora per ser nuclis poc poblats amb un 
patrimoni arquitectònic notable i dels quals convé evitar-ne la 
degradació. 
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TRETS RELLEVANTS 
L’accés es realitza per un camí que neix a la carretera L-912. 

El nucli localitzat, una mica esglaonadament, AL PEU de la vessant 
occidental del Serra dels Obacs, just a sota dels cinglos del Capollat.  

Aquests cingles són d’elevat interès ambiental com paisatgístic: 
presència d’habitats d’interès (alzinars i carrascars -HIC 9340-, 
rouredes amb roure valencià -HIC 9240- i Costers rocosos calcaris 
amb vegetació rupícola -HIC 8210-) i considerats paisatgísticament 
com a fons escènic emblemàtic. 

Entorn amb elevat risc d’incendi forestal. 

Entorn agrícola amb conreus de cereals i de fruits secs d’alt valor 
paisatgístic. 

Aransís es localitza annex per la banda oriental a zona amb risc alt 
d’incendis. 

 

PTP Alt Pirineu i Aran 
Enmig de SNU Protecció Territorial. 

Estratègia de compleció i millora per ser nuclis poc poblats amb un 
patrimoni arquitectònic notable i dels quals convé evitar-ne la 
degradació. 

 

MAPA 

12e. RESUM ASPECTES AMBIENTALS RELLEVANTS. 
ARANSÍS 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Octubre 2021 

 

LLEGENDA 

 



ESCALA 
Xarxa de Referència 350 x 350 m 

 

TRETS RELLEVANTS 
Accés directe des de la carretera de Sant Miquel de la Vall, que neix 
a la LV-9121. Els dos nuclis, totalment esglaonadament, es localitzen 
al peu de la Serra dels Obacs, a la vall de Barcedana i sota la mirada 
del Castell de Sant Gervàs. 

Els nuclis mostren diversos elements de valors paisatgístic i històric, 
com ara l’Església de Sant Miquel o la de Sant Francesc d’Assís, i el 
patró paisatgístic característic, de poble localitzat a la solana sota 
parets de pedra i encimbellats envoltats de feixes. 

Els pobles estan totalment rodejats de clapes de conreus de fruita 
seca enmig de boscos de roure valencià i africà, considerat hàbitats 
d’interès comunitari (HIC 9240). En alguna zona més planera també 
hi ha conreus de cereals. 

Entorn amb elevat risc d’incendi forestal. 

Entorn amb coves, avencs i escletxes d’interès espeleològic. 

El barranc del Palomer límita els nuclis per l’oest i el barranc de 
l’Embuit pel sud-est. 

PTP Alt Pirineu i Aran 
Enmig de SNU Protecció Preventiva. 

Sant Miquel de la Vall: Estratègia de compleció i millora per ser 
nuclis poc poblats amb un patrimoni arquitectònic notable i dels 
quals convé evitar-ne la degradació. 

Sant Martí de Barcedana: assentament no assenyalat pel Pla i que el 
POUM pot reconèixer amb estratègia de manteniment del caràcter 
rural dispers. 

 

MAPA 

12f. RESUM ASPECTES AMBIENTALS RELLEVANTS. 
SANT MIQUEL DE LA VALL I SANT MARTÍ DE BARCEDANA. 

SANT MIQUEL DE LA VALL 

SANT MARTÍ DE BARCEDANA PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Octubre 2021 

 
LLEGENDA 



 

ESCALA 
Xarxa de Referència 500 x 500 m 

 

TRETS RELLEVANTS 
Poble situat al peu de la serra de Campanetes, fent balcó sobre la 
vall del barranc de Canalís, afluent del Riu de Conques.  

Disposa d’accés directe des de la carretera L-912, la qual és 
considerada un itinerari d’observació paisatgística de la regió. 

Per la banda oriental, el terreny descendeix abruptament cap a la 
vall del barranc, amb una barreja de bardisses sobre roca nua. Pel 
nord, est i sud, en canvi, el poble es rodejat de grans camps de 
conreus amb cereals, amb marges vegetats de gran interès però 
també bastantes edificacions disperses. 

Una mica aturonat al voltant de l’església (789 m) i amb pendents 
del 20-40%, principalment cap a nor-est, i una banda al sud, a peu 
de la carretera, molt més nova i planera, amb pendents al voltant 
del 10%. 

Transcorre una LAT a 275 m del nucli. 

PTP Alt Pirineu i Aran 
Enmig de SNU Protecció Territorial. 

Estratègia de compleció i millora per ser nuclis poc poblats amb un 
patrimoni arquitectònic notable i dels quals convé evitar-ne la 
degradació. 

 

MAPA 

12g. RESUM ASPECTES AMBIENTALS RELLEVANTS. 
SANT SALVADOR DE TOLÓ 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Octubre 2021 

 

LLEGENDA 



 

ESCALA 
Xarxa de Referència 200 x 200 m 

 

TRETS RELLEVANTS 
Petit nucli elevat, situat al peu septentrional de la Serra de Comiols, 
però a l’altre banda del barranc Gran, de manera que s’alça com un 
balcó sobre la vall del barranc. Cap a la banda occidental, el terreny 
es fa planer.  

El seu accés és a través d’una pista asfaltada que neix a la C-1412b, 
a l’alçada de Benavent.  

Està totalment rodejada de massa forestal, tot i que encara es 
conserven alguns camps cerealístics a la banda occidental. El bosc 
està format per rouredes de roures valencià i roure africà, però 
també alzinars i pinedes de pi roig, totes elles protegides (HIC 9240, 
HIC 9340, HIC 9530 respectivament). En alguna zona també hi ha 
vegetació rupícola sobre sòls calcaris a la vista (HIC 8210). 

A la banda oriental, el barranc Gran forma uns gorgs i cascades 
sobre la roca calcària, les denominades basses de Merea, just al 
límit del PEIN del Montsec. S’hi accedeix des del nord, a uns 120-
150 m, per un sender que surt des de la pista. 

PTP Alt Pirineu i Aran 
Enmig de SNU Protecció Territorial. 

Assentament no assenyalat pel Pla i que el POUM pot reconèixer 
amb estratègia de manteniment del caràcter rural dispers. 

MAPA 

12h. RESUM ASPECTES AMBIENTALS RELLEVANTS. 
MEREA 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Octubre 2021 

 

LLEGENDA 

 



 

ESCALA 
Xarxa de Referència 200 x 200 m 

 

TRETS RELLEVANTS 
Petit nucli situat a l’inici de la Valls de Barcedana i sota els cingles de 
la Serra de la Feixa. 

El seu accés és a través de la carretera L-913 que neix a la L-913. En 
aquest punt, la carretera passa just pel sud del nucli i forma part del 
GR 1-4. 

Entorn agrícola amb conreus de cereals d’alt valor paisatgístic, així 
com el caràcter agroforestal de la zona, combinant els camps 
cerealístics amb zones boscoses de roure valencià i africà, 
principalment, i : Les rouredes són d’interès comunitari (HIC 9240). 
Cap a les zones més elevades al nord del nucli hi predominen les 
Joncedes i timonedes. 

Hi destaca l’ermita de Sant Roc i l’Hostal Roig. 

Es distribueix lleugerament esglaonat cap a sud, on hi transcorre la 
carretera, amb pendents entre el 20-30% majoritàriament. 

Es subministra a través de fonts pròpies d’energia renovables.  

 

PTP Alt Pirineu i Aran 
Enmig de SNU Protecció Territorial. 

Assentament no assenyalat pel Pla i que el POUM pot reconèixer 
amb estratègia de manteniment del caràcter rural dispers. 

 

MAPA 

12i. RESUM ASPECTES AMBIENTALS RELLEVANTS. 
MATA SOLANA 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Octubre 2021 

 

LLEGENDA 



 

ESCALA 
Xarxa de Referència 250 x 250 m 

 

TRETS RELLEVANTS 
El Santuari de la Mare de Déu de Bon Repòs està situat dins del PEIN 
i Xarxa Natura 2000 del Montsec (SNU Protecció Especial) i forma 
part de les Forests Públiques de la Diputació de Lleida. 

Es localitza en una posició elevada, en el turó  del Serrat Gros. En 
l’entorn, a part de l’església, també hi ha el Centre de la Vaca Bruna, 
una casa de colònies i la font del Bon Repòs. En tots els entorns del 
santuari són visibles encara avui dia trinxeres i búnquers, així com 
cabanes per als soldats i altres elements defensius, de la Guerra Civil 
Espanyola. 

S’hi accedeix  a través de diferents camins, no asfaltats, que hi 
acaben confluint, com el camí vell de l’Hostal Roig o el camí vell de 
Bon Repòs, el qual forma part del GR-1. 

L’entorn és bàsicament forestal, amb alguns conreus de cereals de 
manera molt puntual. A la Zona de l’Obaga de Sota Casa, al nord del 
Santuari, s’hi estén un bosc de Boixos considerats Hàbitats d’Interès 
comunitari (HIC 5110). 

 

PROJECTE 

12j. RESUM ASPECTES AMBIENTALS RELLEVANTS. 
BON REPÒS 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Octubre 2021 

 

LLEGENDA 

 



 

LLEGENDA 

 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 

MAPA 

13a. ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ. 
FONTSAGRADA. 

 

 

ALTERNTAIVA 0 

ALTERNTAIVA 1 



PLÀNOL 
 

 

 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 

MAPA 

13b. ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ. 
GAVET DE LA CONCA. 

 

 

 

ALTERNTAIVA 0 

ALTERNTAIVA 1 

LLEGENDA 

 



  

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 

MAPA 

13c. ALTERNATIVES 
D’ORDENACIÓ. SANT 
SERNI. 

 

ALTERNTAIVA 0 ALTERNTAIVA 1 

LLEGENDA 

 



 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 

MAPA 

13d. ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ. ARANSÍS. 

 

 

LLEGENDA 

 

ALTERNTAIVA 0 ALTERNTAIVA 1 



 

PLÀNOL 
 

 

 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 

MAPA 

13e. ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ. 
SANT MIQUEL DE LA VALL. 

 

 

 

LLEGENDA 

 

 

 

ALTERNTAIVA 0 

ALTERNTAIVA 1 



 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 
MAPA 

13f. ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ. SANT 
MARTÍ DE BARCEDANA. 

 

 

LLEGENDA 

 

 

 

ALTERNTAIVA 0 ALTERNTAIVA 1 



 
PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 

MAPA 

13g. ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ. SANT SALVADOR DE TOLÓ. 

  

LLEGENDA 

 

 

ALTERNTAIVA 0 ALTERNTAIVA 1 



 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 
MAPA 

13h. ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ. MEREA. 

  

LLEGENDA 

 

ALTERNTAIVA 1 ALTERNTAIVA 0 



  

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 
MAPA 

13i. ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ. MATA SOLANA. 

  

LLEGENDA 

 

ALTERNTAIVA 1 ALTERNTAIVA 0 ALTERNTAIVA 1 



 

LLEGENDA 

 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 

MAPA 

14a. PROPOSTA D’ORDENACIÓ. 
FONTSAGRADA. 

XARXA DE 
REFERÈNCIA 
500 X 500 

 



PLÀNOL 
 

 

 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 
MAPA 

14b. PROPOSTA D’ORDENACIÓ. 
GAVET DE LA CONCA. 

 

XARXA DE 
REFERÈNCIA 
200 X 200 

  

LLEGENDA 

 



 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 
MAPA 

14c. PROPOSTA 
D’ORDENACIÓ. SANT 
SERNI. 

 

LLEGENDA 

 



PLÀNOL 
 

 

 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 
MAPA 

14d. PROPOSTA D’ORDENACIÓ. 
ARANSÍS. 

 

XARXA DE 
REFERÈNCIA 
200 X 200 

  

LLEGENDA 

 



 
PLÀNOL 
 

 

 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 

MAPA 

14e. PROPOSTA D’ORDENACIÓ. 
SANT CRISTÓFOL DE LA VALL I PEU 4-
APARCAMENT AUTOCARAVANES. 

 
XARXA DE 
REFERÈNCIA 
150 X 150 

  

LLEGENDA 

 

PEU 4: APARCAMENT AUTOCARAVANES 



PLÀNOL 
 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL 
ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 
MAPA 

14f. PROPOSTA D’ORDENACIÓ. 
SANT MIQUEL DE LA VALL, 
SANT MARTÍ DE BARCEDANA I 
PEU 1 CASTELL DE SANT 
GERVÀS 

 
XARXA DE 
REFERÈNCIA 
500 X 500 

 

SANT MIQUEL DE LA VALL LLEGENDA 

 

SANT MARTÍ DE BARCEDANA PEU 1: CASTELL DE SANT GERVÀS 



PLÀNOL 
 

 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL 
ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 

MAPA 

14g. PROPOSTA D’ORDENACIÓ. 
SANT SALVADÓ DE TOLÓ 

 
XARXA DE 
REFERÈNCIA 
500 X 500 

 

LLEGENDA 

 



 

PLÀNOL 
 

 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL 
ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 

MAPA 

14h. PROPOSTA D’ORDENACIÓ. 
MEREA, MATA SOLANA I PEU 2 

 
XARXA DE 
REFERÈNCIA 
200 X 200 

LLEGENDA 

 

MATA SOLANA 

MEREA 

PEU 2: BASSES DE MEREA 



 

PLÀNOL 
 

PROJECTE 
DOCUMENT INICIAL 
ESTRATÈGIC 

POUM GAVET DE LA CONCA 

Novembre 2021 

 
MAPA 

14i. PROPOSTA D’ORDENACIÓ. 
PEU 3 BON REPÒS 

 
XARXA DE 
REFERÈNCIA 
200 X 200 

 

LLEGENDA 
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