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Introducció 

1. INTRODUCCIÓ: EL MARC NORMATIU, L’ISA PRELIMINAR I EL DOCUMENT DE REFERÈNCIA  

 

1.1. EL MARC NORMATIU: EL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL COM A MARC DE REFERÈNCIA 

 

En l’Informe de Sotenibilitat Ambiental Preliminar (ISA Preliminar) de l’Avanç del POUM de la Coma i la Pedra, document 

que precedeix al present, ja es realitzava la referència a les principals disposicions del marc normatiu urbanístic i de 

planejament en què es tramita el nou POUM del municipi de la Coma i la Pedra i el procediment d’avaluació ambiental. 

Recordem aquestes normes: 

 

-Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 27 de juny de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de 

determinats plans i programes al medi ambient. 

-Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme amb les modificacions de la Llei 3/2012, 

del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme 

-Llei 6/2009 sobre l’avaluació ambiental de plans i programes 

 

En l’ISA Preliminar de l’Avanç del POUM de la Coma i la Pedra també es realitzava una descripció del procediment 

d’avaluació ambiental, que recordem que consta dels següents passos: 

 

1er pas. Presentació als Serveis Territorials de Lleida del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH)  de la 

Generalitat de Catalunya per part del promotor d’un Avanç de POUM i d’un Informe de Sostenibilitat Ambiental 

Preliminar, per a que aquest organisme que és l’òrgan ambiental competent, emeti Document de Referència, en què 

fixi l’abast d’un segon document ambiental, l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA). Els Serveis Territorials a Lleida del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya van emetre Document de referència U09-250 

signat amb data 19 de gener de 2010 sobre el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Coma i la Pedra.  

 

2on pas. Preparació, d’acord amb els continguts i disposicions del Document de Referència, d’un segon document 

ambiental, l’Informe de Sostenibilitat Ambiental. Presentació de l’ISA conjuntament amb la documentació de POUM 

per al tràmit d’aprovació inicial. El present document constitueix l’esmentat ISA, que dóna resposta als requeriments del 

Document de referència esmentat. 

 

3er pas. Elaboració d’un tercer document ambiental, la Memòria ambiental, que constitueix el document de la fase final 

del procés d’avaluació ambiental de plans i programes i que avalua la manera en què s’ha portat a terme el procés 

d’avaluació ambiental i analitza com s’han integrat els aspectes ambientals en el pla, d’acord amb la legislació vigent. 

 

4rt pas. Presentació de la Memòria ambiental, conjuntament amb la resta de la documentació de POUM, per què el 

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, realitzi una Resolució sobre la memòria 

ambiental, prèviament a l’aprovació provisional del pla. 
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Introducció 

1.2. L’INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR DEL POUM  DE LA COMA I LA PEDRA i EL 

DOCUMENT DE REFERÈNCIA 

 

L’ISA Preliminar de l’Avanç de POUM de la Coma i la Pedra, signat amb data 28 de setembre de 2008, presenta el 

següent índex: 

 
1. INTRODUCCIÓ: EL MARC NORMATIU, OBJECTIUS I ANTECEDENTS            1 
2. PRESENTACIÓ DEL PLANEJAMENT: L’AVANÇ DE POUM DE LA COMA I LA PEDRA                            5 
3. CRITERIS i OBJECTIUS AMBIENTALS DEL POUM DE LA COMA I LA PEDRA                          9 
4. SINTESI DELS ASPECTES AMBIENTALS RELLEVANTS DE LA COMA I LA PEDRA           21  
5. SÍNTESI DE L’ANÀLISI D’ALTERNATIVES               61 
6. PROPOSTA ADMINISTRACIONS AFECTADES I PÚBLIC INTERESSAT           79 
 

Com ja hem comentat amb data 19 de gener de 2010 els Serveis Territorials a Lleida del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya emeten sobre el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Coma i la Pedra el 

Document de referència amb referència U09-250. 

 

Els continguts i disposicions d’aquest Document de referència són tractats i incorporats en el contingut del present ISA, a 

efectes del què preveu la normativa vigent. Tot seguit en realitzem una síntesi de les principals disposicions i continguts 

(se segueix l’estructura del Document de Referència per a facilitar-ne la comprensió): 

 

3. Antecedents i consultes efectuades 
 
De les 8 administracions públiques afectades a les quals s’ha realitzat consulta, s’han rebut respostes de 2 d’elles 
(Agencia Catalana de l´Aigua i Direccio General de Qualitat Ambiental, del DMAH). 
 
També es fa referència i considera el contingut de l´informe urbanístic i territorial emès pels DPTOP en aquesta fase 
d´Avanc. 
 
4. Documentació aportada 
 
Fa referència als autors de la documentació urbanística de l´Avanç  i de l´ISA Preliminar. 
 
5. Descripció de l´Avanc 
 
Es fa una síntesi de les propostes del pla per als diferents nuclis i el fet que l´Avanc de Pla no incloïa un plànol de 
zonificació del sòl no urbanitzable. 
 
6. Descripció de l´ISA Preliminar 
 
Es fa una síntesi dels aspectes ambientals rellevants identificats en l´ISA Preliminar, dels criteris i objectius ambientals 
del pla i de les alternatives de desenvolupament valorades per a cadascun dels nuclis. 
 
7. Valoració ambiental de l´Avanc de POUM 
 
Es fa una valoració de l´adequació de les propostes del Pla a les determinacions del planejament territorial de referència 
per a cadascun dels nuclis i l´adequació als criteris ambientals per àmbits d´estudi (sostenibilitat del model d´implantació, 
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patrimoni natural, biodiversitat, connectivitat, paisatge, cicle de l´aigua,…), destacant els efectes i aspectes ambientals 
així com les consideracions més rellevants a tenir en compte. En resum: 
 

1. Necessitat d´adequació dels creixements als termes determinats pel planejament territorial de referència. 
2. Manteniment separador urbà entre els nuclis de la Coma i les Fonts del Cardener. 
3. Es considera prioritària l´eliminació del sector industrial previst al sud del nucli de la Pedra i la reducció del 

sector de creixement previst al nord del nucli. 
4. Preveure espais de transició (espais lliures) a l´entorn dels torrents i cursos fluvials en els àmbits urbans. 
5. Es destaca que les propostes del Pla en l´àmbit de l´Estació Hivernal de Port del Comte (EHPC) són les que 

comporten un major impacte ambiental, destacant el consum de sòl, la inclusió de terrenys amb pendents 
majors al 20% i amb cursos torrencials i l´afecció de terrenys forestals. Es realitzen diverses consideracions 
respecte la necessitat de suprimir diversos sectors de sòl urbanitzable, aixi com consideracions especifiques 
respecte el sistema d´espais lliures d´un sector determinat.  

6. Es recorda el fet que els projectes d´infrastructures viàries estan sotmeses al procediment d´avaluació 
d´impacte ambiental  

7. Es fan diverses consideracions sobre precisions de límits i regulació d’usos de l’espai del PEIN present al 
municipi, l’EIN de la Serra del Verd. 

8. Es fan diverses consideracions sobre precisions de límits i regulació d’usos dels espais qualificats de sòl de 
protecció especial pel planejament territorial de referència. 

9. Es relacionen les 6 forests d’utilitat pública del municipi i la necessitat de qualificar-les com a sòls no 
urbanitzable d’ especial protecció. 

10. Es recorda que el municipi disposa de la classificació dels camins ramaders i la necessitat de recollir-los 
cartogràficament i regular-los en la normativa del nou pla. Consultada la relació de camins ramaders classifcats 
del municipi es comprova que aquesta conté 1 camí reial i 5 carrerades. 

11. Diverses consideracions sobre el vector paisatge. 
12. Consideracions normatives sobre l’espai fluvial i el sistema hidrològic. 
13. Consideracions sobre la garantia de l´abastament i la contribució dels promotors de noves actuacions a 

finançar les infrastructures d’abastament i de sanejament.  
14. Recordar la normativa de preservació d’actuació urbanística dels terrenys sotmesos a riscos geològics i 

d’inundabilitat. 
15. Recordar normativa de contaminació acústica i de protecció de contaminació lluminosa. 
16. Consideracions de normativa de gestió de residus. 

 
 
8.Determinació de l’abast i nivell de detall de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) 
 
Es comenten els aspectes que l’ISA haurà de completar: 
 

1. Nivell ecològic de les masses d´aigua, tenint en compte el document IMPRESS. 
2. Anàlisi suficiència abastament aigua i completar informació sobre xarxes existent i prevista. 
3. Anàlisi àmbit de sanejament. 
4. Compliment directriu preservació desenvolupaments urbanístics en terrenys potencialment inundables. 
5. Explicar com s´han incorporat en la cartografia i normativa del POUM les consideracions de l’apartat 7 del 

Document de Referència. 
 
9. Identificació de les administracions públiques afectades i públic interessat en el procés d´informació pública 
 
Identifica les 7 administracions que hauran de ser consultades per l’Ajuntament sobre el document derivat de l’aprovació 
inicial: Agència Catalana de l’Aigua, Patrimoni Cultura, Direcció General d´Arquitectura i Paisatge, Consell Comarcal, 

DAAAR i DMAH. També caldrà remetre l’expedient a 12 entitats com a públic interessat. 
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Introducció 

1.3. ANTECEDENTS AMBIENTALS I DE PLANEJAMENT 

 

L’Ajuntament de la Coma i la Pedra ha posat a disposició de l’equip redactor de la documentació ambiental del nou 

POUM la següent informació de caire ambiental: 

 

 Informació del Pla Especial de l´Estació Hivernal de Port del Comte 

 Informació sobre bona part de la més de norantena de masies en sòl no urbanitzable 

 Informació del Pla Especial de Delimitació de la zona d´explotació minera al municipi veí de Guixers (amb una 

petita part inclosa en terme de la Coma i la Pedra) 

 

També s’han consultat, per part de l’equip redactor del present informe, les següents informacions proporcionades per 

les administracions que s’especifiquen: 

 

 Bases cartogràfiques ambientals del DMAH. 

 Normes Subsidiàries de Planejament de l’any 1992, elaborades per l´arquitecte Josep Maria Martínez i Tomàs. 

 Informe de Sostenibilitat Ambiental i Memòria Ambiental del Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, 

del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya 

 Informació cartogràfica sobre allaus i riscos geològics de l´Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 Informació del Pla Director d´Estacions de Muntanya. 

 Informació i cartografia de riscos geològics a les zones de muntanya, de la DGPAT i la UPC. 

 

En un context de planejament supramunicipal cal tenir en compte la documentació del Pla Territorial Parcial de les 

Comarques Centrals, que com s’ha comentat disposa del corresponent Informe de Sostenibilitat Ambiental i Memòria 

Ambiental. 
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Presentació del Pla 

2. PRESENTACIÓ DEL PLA 

2.1 ESTRUCTURA FORMAL DEL PLA, ÀMBIT D’APLICACIÓ I RELACIÓ AMB EL PLANEJAMENT DE REFERÈNCIA 

La documentació de referència del present ISA és constituïda pel POUM del municipi de la Coma i la Pedra (comarca del 

Solsonès) en la seva versió per a Aprovació Definitiva, constituïda per la següent documentació: 

 Memòria descriptiva i justificativa del Pla: amb l’anàlisi urbanística, la justificació de la conveniència i 

oportunitat del Pla, la descripció del territori i dels aspectes ambientals, socials i econòmics rellevants en el 

context del Pla, la descripció i resultat del programa de participació ciutadana, la definició d’objectius, criteris 

(icloent els ambientals defnits per la documentació dle Pla) i estratègies d’ordenació, l’anàlisi d’alternatives per 

nuclis, les consideracions del Document de Referència i de l’informe urbanístic de la Secretaria del Programa 

de Planejament Territorial del  Departament de Política Territorial sobre l’Avanç de Pla, les propostes 

urbanístiques específiques representades en el conjunt de 34 sectors d’actuació i el resum de dades 

numèriques. La memòria descriptiva i justificativa del Pla també incorpora el Document Resum de Canvis que 

és l’Informe sobre les modificacions introduïdes al document del POUM de La Coma i la Pedra per a la seva 

versió per a l’aprovació provisional, respecte el document aprovat inicialment. 

 Normes Urbanístiques i Annex corresponent a les Fitxes de sectors per al planejament derivat. 

 Plànols d’Informació urbanística: incloent els plànols més rellevants a nivell ambiental com els de usos del 

sòl, elements de paisatge i valors ambientals, àrees de risc i planejament territorial de referència. 

 Plànols d’Ordenació urbanística: classificació i qualificació del sòl. 

 Informe de Sostenibilitat Ambiental. 

 Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. 

 Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 

 Memòria social. 

 Agenda i avaluació econòmica i financera  

 Memòria Ambiental. 

 Informe de les Al·legacions. Amb els informes rebuts a l’aprovació inicial i la seva consideració 

 

El promotor del nou POUM de la Coma i la Pedra és l’Ajuntament del municipi. Administrativament i en termes de 

planejament territorial, el municipi de la Coma i la Pedra i el seu POUM estan subjectes a les disposicions i 

determinacions del Pla Territorial Parcial de Comarques Centrals (PTPCC), aprovat definitivament el setembre de 2008. 

El contingut i disposicions del PTPCC han estat tinguts en compte en la confecció del POUM de la Coma i la Pedra en la 

seva versió d’Avanç, tal i com esmenta i explica la documentació urbanística de referència. 
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Presentació del Pla 

2.2. SÍNTESI DEL CONTINGUT DEL PLA: JUSTIFICACIÓ, DIAGNOSI, CRITERIS I OBJECTIUS I DADES 

NUMÈRIQUES 

La Memòria descriptiva i justificativa del POUM de la Coma i la Pedra en la seva versió per a l’aprovació definitiva (abril 

2012) conté la descripció i justificació detallada dels criteris, objectius i resta d’informacions urbanístiques de referència 

de la present Memòria Ambiental, conjuntament amb la resta de documentació integrant del Pla (normativa, 

cartografia,...). A tall de síntesi de la informació que conté la Memòria descriptiva i justificativa del Pla destaquem el 

següent:  

 Justificació de la conveniència i oportunitat del Pla 

El principal objectiu del present POUM és la revisió del planejament general vigent (Normes Subsidiàries de 

Planejament) i l’adaptació tant a la Llei d’Urbanisme com a la planificació del futur del municipi. Segons esmenta la 

documentació urbanística de referència, la revisió es justifica amb els següents aspectes: 

-Necessitat d’adequar el model edificatori en el nucli històric de La Coma i de l’àmbit de les Fonts del Cardener per 

garantir una dotació de sistemes i habitatge de protecció oficial no existents avui en dia. 

-Necessitat de dotar el nucli històric de la Pedra d’equipaments per a ús públic. 

-Necessitat de consolidar el teixit urbà del Port del Comte, d’aportar-hi espai públic i de revisar el model d’habitatge 

proposat per aconseguir una major diversificació. 

 Planejament urbanístic vigent i règim de sòl 

El planejament vigent al municipi són les Normes Subsidiàries de Planejament, aprovades l’any 1996. Des de la seva 

entrada en vigor s’han realitzat diverses modificacions puntuals. El règim de sòl del municipi de la Coma i la Pedra, 

d’acord amb les determinacions de les NNSS es recull en el següent quadre: 

Taula. Règim de sòl del municipi de la Coma i la Pedra segons NNSS 

Classe de sòl Superfície (ha) Percentatge (%) 

Sòl urbà 94,87 1,56 

Sòl apte per urbanitzar 161,13 2,65 

Sòl no urbanitzable 5.814,00 95,78 

Total 6.070,00 100 

 Font:  NNSS de la Coma i la Pedra, 1996 

 Planejament territorial i legislació principal amb incidència en l’àmbit del Pla: 

Sense perjudici de legislació sectorial no llistada, cal tenir en consideració les disposicions principals següents: 
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-Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya amb les modificacions de la 

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme 

-Documentació del Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals. 

-Llei 6/2009 d´avaluació ambiental de plans i programes en el medi ambient. 

-Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl. 

-Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) 

-Pla Comarcal de Muntanya del Solsonès 

-Pla Director d´Estacions de Muntanya. 

-Plans Estratègics Comarcals del Solsonès 

 Característiques del territori: el medi físic, el medi natural i els riscos ambientals 

La informació recollida en aquest punt es desenvolupa específicament en l’apartat d’Aspectes Ambientals Rellevants de 

l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) del Pla. 

 La població 

La població censada oficial a l’any 2009 representava un total de 278 habitants. Segons consta en la documentació 

urbanística, aproximadament un 50% de la població resident està al nucli de la Coma, i els 25% restants a la Pedra i a 

Port del Comte. 

L’estructura urbana dins del municipi de La Coma i La Pedra es caracteritza per l’existència de dos nuclis de població 

situats al llarg de la vall del riu Cardener i els seus afluents, el complex turístic i residencial de la urbanització del Port del 

Comte i l’Estació hivernal del Port del Comte, així com per l’existència d’una gran quantitat de construccions en sòl 

urbanitzable, masies, ermites i d’altres edificacions, que es troben disseminades o agrupades en veïnats arreu del terme. 

La urbanització i l’Estació hivernal del Port del Comte es troben situades a 600 metres per sobre dels nuclis de la vall del 

riu Cardener i a només 1500 metres a l’oest. 

Els nuclis de La Coma i La Pedra representen aproximadament només 1/3 part de la superfície de sòl urbà del municipi, i 

la resta correspon al Port del Comte. 

Mentre que als nuclis tradicionals als nuclis tradicionals de La Coma i La Pedra es localitzen diverses tipologies 

edificatòries, ressaltant-hi el nucli històric, les cases tradicionals i les masies i cases tradicionals al nucli històric de La 

Coma, les masies i cases tradicionals al nucli de La Pedra, i els habitatges unifamiliars aïllats a l’àmbit de Les Fonts del 

Cardener. En canvi, al nucli del Port del Comte la Clau 5 per a habitatge unifamiliar aïllat esdevé la tipologia majoritària, i 

en segon terme es localitza la Clau 7 de volumetria específica, que bàsicament es tracta d’apartaments i dotació 

hotelera. 
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El parc d’habitatges existent a La Coma i La Pedra disposa d’una considerable dotació d’habitatges destinats a segones 

residències que, d’acord amb les xifres proporcionades per l’IDESCAT donen una proporció de gairebé el 83% 

d’habitatges destinats a segones residències. El conjunt del sòl urbà del Port del Comte representa la major part del parc 

d’habitatges existents. 

 Xarxa viària bàsica: 

El curs del riu Cardener al llarg de la vall des de el coll de Port estructura la carretera principal per accedir als nuclis 

urbans de La Coma i La Pedra, representant la via de comunicació per al trànsit rodat entre els municipis de Tuixén al 

nord i de Sant Llorenç de Morunys al sud a través de la Coma i la Pedra. Una destacada xarxa de camins que 

estructuren i articulen el territori permeten accedir a la gran quantitat de masies disseminades arreu del territori. 

 Diagnosi: 

La documentació del POUM descriu el model de desenvolupament representat per les NNSS de planejament vigents, 

amb especial referència a l’estat de tramitació dels àmbits de creixement i propostes de les mateixes, per posar de 

manifest les mancances i potencials a nivell urbanístic, en el context ja explicat de la justificació i necessitat del pla. 

Aquesta diagnosi també permet definir els criteris, objectius i estratègies d’ordenació del pla, que s’expliquen tot seguit. 

 Els criteris, objectius i estratègies d’ordenació 

La documentació del Pla descriu en primer lloc les determinacions del planejament territorial de referència, el PTP de les 

Comarques Centrals, per passar a fer un repàs dels instruments urbanístics de planejament en el context del POUM i del 

seu planejament derivat. Es defineixen els criteris i objectius de partença i els objectius en sòl urbanitzable, en sòl urbà 

no consolidat i en sòl no urbanitzable.També es recullen els criteris i objectius ambientals que s’enuncien i expliquen en 

el punt 3 de l’ISA del Pla. 

 Anàlisi d’alternatives:  

La valoració de les diferents alternatives analitzades en la redacció del POUM es descriu de forma sintètica en l’apartat 

de presentació i anàlisi d’alternatives de l’ISA del Pla. La seva descripció detallada es fa en la Memòria Descriptiva i 

Justificativa del Pla. 

 Descripció de les propostes d’actuació específiques:  

El POUM presenta, a partir de la definició dels criteris i objectius, una sèrie de propostes que es detallen en la 

documentació urbanística de referència, tant en la Memòria descriptiva i justificativa com en la cartografia, d’una forma 

molt clara i comprensible, i per tant ens remetem a aquesta documentació per a la seva valoració. 

 Resum propostes numèriques del POUM: 

Tot seguit es presenten els quadres resum de les propostes numèriques del POUM. 



POUM de la Coma i la Pedra 

Informe de Sostenibilitat Ambiental-Text Refós 

9 

 

 

 

Presentació del Pla 

 

Taula. Classificació del sòl segons NNSS vigents. Valors absoluts 

      

 
La Coma La Pedra 

Urbanització 

Port del Comte 

Estació 

Hivernal Port 

del Comte 

TOTAL 

Sòl urbà 202.869,63 101.197,12 1.022.065,78 38.120,98 1.364.253,51 

Sòl urbanitzable en fase d'execució 0,00 0,00 0,00 898.884,65 898.884,65 

Sòl urbanitzable 81.954,67 17.384,75 55.748,13 41.259,13 196.346,68 

Sòl no urbanitzable 58.156.788,16 58.156.788,16 

     
60.616.273,00 

Taula. Classificació del sòl segons NNSS vigents. Percentatges 

      

 
La Coma La Pedra 

Urbanització 

Port del Comte 

Estació 

Hivernal Port 

del Comte 

TOTAL 

Sòl urbà 0,33% 0,17% 1,69% 0,06% 2,25% 

Sòl urbanitzable en fase d'execució 0,00% 0,00% 0,00% 1,48% 1,48% 

 
0,14% 0,03% 0,09% 0,07% 0,32% 

Sòl no urbanitzable 95,94% 95,94% 

     
100,00% 

 

Font: Documentació Urbanística POUM de la Coma i la Pedra (aprovació definitiva, abril 2012) 
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Criteris i objectius ambientals 

3. CRITERIS i OBJECTIUS AMBIENTALS DEL POUM DE LA COMA I LA PEDRA 

 
3.1 RELACIÓ DE CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLA 
 

El present punt presenta els criteris i objectius ambientals del pla proposats pels redactors de la documentació ambiental 

del nou POUM de la Coma i la Pedra d’acord amb la contextualització del planejament en el municipi i considerant les 

voluntats municipals i el plantejament de l’equip redactor del planejament, amb l'objecte de poder realitzar una avaluació 

ambiental continuada al llarg de les diverses fases d'elaboració del nou POUM i del seu procés d’avaluació ambiental.  

 

També cal apuntar que els criteris i objectius que s'exposen a continuació s'han realitzat per estudi i contextualització en 

el municipi de la Coma i la Pedra de disposicions normatives vigents (Annex I de la Directiva 2001/42/CE que estableix 

que caldrà definir els fixats en els àmbits internacional, comunitari o de l’Estat que guardin relació amb el pla o programa; 

article 70 del Decret 305/2006 i contingut de la Llei 6/2009 catalana d’avaluació ambiental de plans i programes) així com 

altres referències sobre urbanisme i planejament, com per exemple els criteris del Programa de Planejament Territorial 

del DPTOP de la Generalitat de Catalunya, i de diversa bibliografia específica generada sobre la matèria i de 

l’experiència (com les Guies Metodològiques sobre avaluació ambiental estratègica de plans i programes editades pel 

DMAH) i pels coneixements propis de l’equip redactor del present informe ambiental en matèria urbanística i ambiental i 

l’aplicació d’aquesta experiència en el context del terme municipal de la Coma i la Pedra, amb el treball de camp 

específic i reunions amb els màxims representants del consistori municipal per part dels autors d’aquest informe.  

 

És pertinent recordar, en primer lloc, que el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (PTPCC), àmbit de 

planjeament on està integrat el municipi de la Coma i la Pedra, assumeix com a marc de referència el document 

“Criteris per al desenvolupament del Programa de Planejament Territorial” que determina els criteris d’ordenació 

del territori que responen als objectius del Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la gestió d’aquest, i que 

consisteix essencialment en promoure’n la sostenibilitat ambiental, l’eficiència funcional i la cohesió social. El PTPCC 

reagrupa els criteris per al desenvolupament del PPT temàticament sobre 3 grans sistemes o àmbits que articulen el Pla: 

els espais oberts, els assentaments urbans i les infrastructures de mobilitat. A nivell general proposa per cada un dels 

sistemes, els següents objectius: 

 

 Sistema d’espais oberts: Afavorir la diversitat del territori i mantenir la seva matriu biofísica, Protegir espais 

naturals, agraris i el SNU com a components de l’ordenació del territori, Preservar el paisatge com un valor 

social i un actiu econòmic, Moderar el consum de sòl 

 Sistema d’assentaments urbans: Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les 

àrees urbanes, Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori, Facilitar una política 

d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada, Propiciar la convivència activitats-habitatges i racionalitzar la 

implantació de polígons industrials, Mesures de regulació i orientació espacial de la 2ª residència, Nous 

creixements compactes i en continuïtat, Creixement urbà reforçant l’estructura nodal del territori 
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 Sistema d’infrastructures de mobilitat: Facilitar transport públic per polarització i compactació dels 

assentaments, Mobilitat com a dret i no com a obligació, Atendre la vialitat que estructura territorialment els 

desenvolupaments urbans, Integrar espais de transport i de logística en la matriu territorial local i general 

 

Entenem que els criteris i objectius ambientals que s’exposaran tot seguit, que constitueixen el conjunt de criteris i 

objectius ambientals del nou POUM de la Coma i la Pedra, integren aquests objectius i criteris ambientals presentats 

anteriorment del planejament superior de referència, i els amplien i concreten amb major detall. Aquests criteris i 

objectius ambientals es presenten jerarquitzats, tal i com demana la legislació vigent. Així els àmbits sobre els quals es 

defineixen aquests criteris i objectius ambientals del POUM de la Coma i la Pedra són els següents: Model territorial i 

d’ocupació del sòl i riscos ambientals; Gestió del cicle de l'aigua; Gestió de l’energia, qualitat de l’ambient atmosfèric, 

contaminació acústica i lluminosa; Gestió de residus; Patrimoni natural, biodiversitat, permeabilitat ecològica, qualitat del 

paisatge i del patrimoni històric, cultural i etnològic 

 

Model territorial i d’ocupació del sòl i riscos ambientals 

 

1. Preservar la matriu biofísica no urbanitzada del conjunt del territori municipal, en especial a l’entorn de l’àrea 

especialitzada singular de Port del Comte i en l’àmbit territorial entre de les Fonts del Cardener i el nucli de la Coma 

(manteniment separador urbà).  

2. Promoció i ubicació dels nous desenvolupaments a l’entorn de teixits urbans ja consolidats. 

3. Estudi de la possibilitat de desqualificació de sòl urbanitzable previst per l’actual planejament  

 

4. Identificar les zones amb riscos en el context dels desenvolupaments urbanístics proposats i establiment de mesures 

pertinents de minimització d’aquests  

5. Preservació dels entorns fluvials de la xarxa hidrogràfica del terme i garantia de manteniment de les seves funcions 

ecològiques. 

6. Garantia de planificació, ordenació i adaptació “orgànica” dels nous creixements a les preexistències topogràfiques i 

estructura parcel·lària existent. 

7. Establir instruments urbanístics per a millorar la situació urbanística i de gestió de serveis d’àmbits específics o 

l’adequació d’àmbits o activitats en sòl no urbanitzable. 

8. Optimitzar i millorar l’eficiència i funcionalitat de la xarxa viària ja existent, minimitzant la creació de nous traçats 

d’infrastructures viàries. 

9. Intervenir “en l’interior” dels teixits urbans preexistents a nivell de millores urbanes, rehabilitacions i el 

desenvolupament de solars.  

10. Promoure un desenvolupament sostenible i integrat en el territori i paisatge dels nous sectors d’activitat econòmica o 

de serveis previstos i de les actuacions associades  

11. Identificar els camins més rellevants del terme i reconèixer i protegir les seves funcions com a elements vertebradors 

del territori i de reconeixement de les seves funcions ambientals i socials  
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Gestió del cicle de l'aigua 

 

1.Adequació a la disponibilitat de recursos hídrics per al desenvolupament previst derivat del POUM i que aquesta 

disponibilitat es garanteixi en un marc de sostenibilitat 

2. Establir mesures urbanístiques de protecció de les fonts i pous, orígens de les extraccions d’aigua al municipi 

3. Vetllar pel potenciament de mesures d’estalvi i de major eficiència en l’ús dels recursos hidrològics en el 

desenvolupament del pla. 

4. Identificar les necessitats i localització o delimitació dels sòls per a la ubicació de noves infrastructures i equipaments 

de servei ambiental (subministre en alta d’aigua, tractament d’aigües residuals,…) o ampliació o adequació de les 

existents associades als nous desenvolupaments urbanístics 

5. Identificar la xarxa hidrogràfica del municipi i els ecosistemes més directament associats a la mateixa i garantir-ne la 

seva conservació física, estructural i funcional i la prevenció i minimització dels riscos hidrològics associats en relació els 

nous desenvolupaments urbanístics en base el principi de precaució i les normatives vigents. 

 

Gestió de l’energia, qualitat de l’ambient atmosfèric, contaminació acústica i lluminosa 

 

1. Adequació a la disponibilitat de recursos energètics per al desenvolupament previst derivat del POUM 

2. Vetllar pel potenciament de mesures d’estalvi i de major eficiència dels recursos energètics en el desenvolupament del 

pla. 

3. Garantir la preservació enfront la contaminació acústica, lluminosa i de radiacions electromagnètiques dels nous 

desenvolupaments. 

 

Gestió de residus 

 

1. Identificar, delimitar i qualificar en la cartografia del pla de sistema de serveis tècnics aquelles instal·lacions de servei 

de tractament i gestió de residus existents o previstes. 

2. Vetllar per la promoció de mesures normatives en els edificis i en els espais públics quant a la previsió d’espais i 

instal·lacions que facil·litin la recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió dels mateixos. 

3. Vetllar per la promoció de mesures per a fomentar, en el desenvolupament urbanístic derivat del POUM, la utilització 

de materials amb algun tipus de certificació ambiental o de baix impacte ambiental . 

 

Patrimoni natural, biodiversitat, permeabilitat ecològica, qualitat del paisatge i del patrimoni històric, cultural i 

etnològic 

 

1. Identificació i caracterització cartogràfica i normativa de tipificació del sòl no urbanitzable i dels seus elements, amb 

reconeixement i potenciació dels seus valors i de les seves funcions en l'estructuració orgànica del territori i de 

preservació dels processos ecològics i naturals (connectivitat, de recàrrega hidrològica per a garantir una bona qualitat 

de les aigües, de conservació d’hàbitats amb especial interès per la fauna,....etc), agraris i/o ramaders. 
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2. Preservar de la urbanització o transformació urbanística paisatges i espais singulars o amb especial vàlua (natural, 

patrimonial, ecològica, social) i amb especial rellevància en el context territorial del municipi.  

3.  Garantir la integració paisatgística i territorial de les actuacions del pla 

4. Vetllar per la preservació d’elements naturals preexistents d’interès en el context de la delimitació, planificació i 

ordenació dels nous àmbits de creixement. 

5. Identificació de camins singulars d’interès històric i reconeixement del seu valor 

 

3.2. OBLIGACIONS JURÍDIQUES EN MATÈRIA AMBIENTAL 

 

Marc general de la Unió Europea 

 

El marc de referència d’actuació en termes ambientals a nivell de la Unió Europea ve establert pel “VIIè Programa Marc 

d’Investigació i Desenvolupament” per al període 2007-2013, que dóna continuïtat al “VIè Programa Marc”. El marc 

legislatiu a nivell de la Unió Europea ve establert pel conjunt de Directives Comunitàries i el seu desenvolupament; en 

l’àmbit general destaca la Directiva 2001/42/CE relativa als efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, 

d’on es deriven les diverses normatives catalanes i espanyoles de referencia en l’avaluació ambiental de planejament. 

Tot seguit relacionarem les obligacions i responsabilitats que el POUM de la Coma i la Pedra entenem que té en els 

diversos àmbits en què te capacitat d’incidència, apuntant els diversos nivells –europeu,estatal, autonòmic, regional o 

municipal - en què es recullen aquestes obligacions. Cal tenir en compte que aquest és un llistat orientatiu i no exhaustiu, 

i que contínuament apareixen modificacions, pel qual cal referir-se al compliment del marc normatiu vigent en cada 

moment. 

 

Marc legislatiu en matèria d’urbanisme i territori 

 

Sense detriment d’altra existent o que aparegui novament, les principals disposicions en aquest àmbit són les següents: 

Decret legislatiu 1/2010 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya amb les modificacions de la Llei 3/2012, del 

22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme 

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

Llei 8/2007 de 28 de maig, del sòl. 

Llei 9/2006, de 28 d’ abril, sobre l’avaluació ambiental dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. 

Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (PTPCC) 

Decret Llei 1/2007, de 16 d’Octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. 

Llei 9/2003, de 13 de Juny de la mobilitat. 

 

Marc legislatiu en matèria de patrimoni natural i biodiversitat 

 

L’Estratègia de la Unió Europea per a la biodiversitat o l’Estratègia espanyola per a la conservació de la biodiversitat, 

basada en els principis rectors de la lluita global contra la pèrdua de la diversitat biològica estan recollits, concretats i 
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adequats a la situació i les especificitats pròpies de Catalunya l’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible 

de la diversitat biològica elaborat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya amb la 

col·laboració de la Institució Catalana d’Història Natural. La proposta que vol ser d’aplicació al conjunt de la matriu física i 

territorial (aquest concepte es defineix en la proposta del sistema d’espais oberts del PTPCC) i no només als espais 

naturals protegits i pretén integrar les consideracions en matèria de biodiversitat al conjunt de les polítiques de 

desenvolupament territorial i econòmic. Dels 12 eixos d’actuació prioritaris en els que s’estructura l’Estratègia catalana 

per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica, els objectius on el POUM de la Coma i la Pedra pot incidir-

hi en positiu o negatiu, amb major o menor grau són els següents: 

 

 La integració dels condicionaments de la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica en el pla. 

 Garantir les connexions biològiques entre els espais no urbanitzats ni urbanitzables del pla 

 Garantir l’existència d’una xarxa d’espais oberts no urbanitzats o àrees naturals. 

 Garantir la permeabilitat ecològica del territori per tal de facilitar o no alterar significativament els processos de 

desplaçament i dispersió de les espècies. 

 Mantenir globalment la conservació dels tipus d’hàbitats, amb especial atenció als endèmics, rars o amenaçats 

 

Altres disposicions i normatives estatals i autonòmiques que cal tenir presents i observar sobre biodiversitat són, sense 

detriment d’altres que no estiguin llistades, les següents: 

 

- Llei 12/1985 d’Espais Naturals, incloent plans derivats com el Pla d’Espais d’Interès Natural i l’Inventari de 

Zones Humides de Catalunya i l’Inventari de geòtops i geozones. Decret 328/92 de 30 de juliol pel qual 

s’aprova el PEIN 

- Llei 6/1998 forestal de Catalunya i Llei 43/2003 forestal (estatal) de 21 de novembre 

- Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE del Consell d’Europa, de 21 de maig de 1992) 

- Directiva Aus (Directiva del Consell de 2 d’abril de 1979, 79/409/CEE) 

- Llei de Protecció dels Animals (Llei 22/2003 de 4 de juliol, DOGC nº3926, de 16-7-2003) 

- Ordre de 5 de novembre de 1984, de la Generalitat de Catalunya, de protecció de plantes de la flora autòctona 

de Catalunya (DOGC nº493, de 12-12-84) i Decret 214/1987 de 9 de juny sobre declaració d’arbres 

monumentals, i ordres posteriors de declaració d’arbres monumentals 

- Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per contribuir a garantir la  

biodiversitat mitjançant la conservació dels hábitats naturals i de la fauna i flora silvestres 

- Normativa del PTPCC 

 

Marc legislatiu en matèria d’aigües 

 

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

Marc de l’Aigua (DMA), per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, la que 

marca els objectius ambientals on el planejament territorial pot tenir incidència i que són, especialment els següents: 
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 Prevenir el deteriorament addicional i protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i dels ecosistemes 

terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes aquàtics. 

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

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

 Reduir de forma significativa la contaminació de les aigües subterrànies i evitar noves contaminacions. 

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

 Protegir les aigües territorials. 

 

Bona part d’aquests objectius ambientals són els què es van discutir i debatre en el marc dels processos participatius de 

la Directiva Marc de l’Aigua que fa uns anys va impulsar el govern de la Generalitat de Catalunya en el conjunt de les 

conques catalanes per a disposar d’informació complementària per a elaborar el Pla de Gestió de Conca, com a 

instrument de referència per a la gestió del cicle de l’aigua en els propers anys. Altres disposicions i normatives europees 

a tenir en compte en aquest àmbit són les següents: 

 

-Directiva 2006/11 relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades al medi aquàtic 

de la Comunitat Europea. 

-Directiva 91/271/CEE de tractament de les aigües residuals urbanes. 

-Directiva 91/676/CEE, de 12 de desembre, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per 

nitrats en l’agricultura. 

-Directiva 2006/118/CE relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. 

-Directiva 80/68/CEE relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació causada per determinades 

substàncies perilloses. 

-Directiva 91/271 CEE de maig 1991 sobre la qualitat de l’aigua. 

 

Altres disposicions i normatives estatals i autonòmiques que cal tenir presents en aquest punt sobre el cicle de l’aigua 

són, sense detriment d’altres que no estiguin llistades, les següents: 

 

-Llei d’Aigües Estatal (Ley 29/1985) i Reial Decret Legislatiu 1/2001 del 20 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la llei 

d’aigües. 

-Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) 

-PSARU i PSARI (Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes i Industrials, respectivament) 

-Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 

-Normatives sobre abocaments de l’Agència Catalana de l’Aigua 

- Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de 

nitrats procedents de fonts agràries. 

- Decret 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya  

-Llei 14/1986 de 25 d’abril general de sanitat. 
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-Decret 130/2003 de 13 de maig pel qual s’aprova el reglament dels Serveis Públics de Sanejament. 

-Decret 103/2000, de 6 de març, d’aprovació del Reglament de tributació per part de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

-Decret 205/2000, de 13 de juny, d’aprovació del programa de mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables 

en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

 

Marc legislatiu en matèria d’energia 

 

Sense detriment d’altra existent o que aparegui novament, les principals disposicions en aquest àmbit són les següents: 

 

Directiva 2002/91/CE de 16 de desembre relativa a l’eficiència energètica dels edificis. 

Reial Decret 1371/2007 que modifica el Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el Codi Tècnic d’Edificació. 

Reial Decret 47/2007 de 19 de gener pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la Certificació de l’Eficiència 

Energètica d’Edificis de Nova Construcció. 

Decret 21/2006 de 14 de febrer pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

 

Marc legislatiu en matèria de medi ambient atmosfèric (qualitat atmosfèrica, lumínica i acústica) 

 

El Protocol de Kyoto i l’Estratègia Europea sobre Canvi Climàtic representen els 2 principals elements de referència a 

nivell mundial i europeu respectivament en aquesta matèria.A nivell europeu existeixen nombroses Directives 

reguladores, entre les quals podem esmentar les següents: 

 

-Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre l’avaluació i gestió del soroll 

ambiental. 

-Directiva 2000/14/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de maig de 2000, sobre emissions sonores a l’entorn 

causades per les màquines d’ús a l’aire lliure. 

-Directiva 96/61/CE de la prevenció i control integrats de la contaminació. 

-Directiva 99/30/CE relativa als valors límit de SO2, NO2, NO, partícules i plom a l’aire. 

-Directiva 96/62/CE sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient 

 

La Directiva 96/62/CE del Consell, de 27 de setembre de 1996, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient té 

com a objectiu general definir els principis bàsics d’una estratègia comuna dirigida a definir i establir els objectius de 

qualitat de l’aire ambient a la Comunitat per evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i per al medi 

ambient en el seu conjunt; per avaluar, basant-se en mètodes i criteris comuns, la qualitat de l’aire ambient als estats 

membres; per disposar adequadament sobre la qualitat de l’aire ambient i procurar que el públic tingui coneixement de la 

mateixa, entre d’altres coses amb llindars d’alerta; i, finalment, per mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-

la quan sigui necessari.  
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Criteris i objectius ambientals 

Entre els objectius de la Directiva, assenyalats pel PTPCCcom aquells sobre els quals el planejament territorial sembla 

tenir major capacitat d’incidència, en positiu o en negatiu, són els següents: Evitar, prevenir o reduir els efectes nocius 

per a la salut humana i pel medi ambient de la contaminació de l’aire; i Mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i 

millorar-la quan sigui necessari. 

 

Altres informacions, normatives i disposicions que cal apuntar en aquest punt sobre el medi ambient atmosfèric són, 

sense detriment d’altres que no estiguin llistades, les següents: 

 

-Mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori als contaminants atmosfèrics  

-Informació proporcionada per la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica a Catalunya  

-Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica  

-Mapes de capacitat acústica local/cadastre sònic/ordenances municipals reguladores de soroll 

-Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i Decret 82/2005, de 3 de maig, pel 

qual s’aprova el Reglament del seu desenvolupament 

- Recomanació del Consell de la Unió Europea de 12 de juliol de 1999 relativa a l’exposició del públic en general a 

camps electromagnètics 

-Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de 

protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 

sanitari frente a emisiones radioeléctricas 

- Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de 

radiocomunicació. 

 

Marc legislatiu en matèria de residus 

 

La principal disposició europea a tenir en compte en aquest àmbit és la Directiva 2004/12/CE del Parlament Europeu i del 

Consell, d’11 de febrer de 2004,per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus d’envasos. 

 
En l’àmbit estatal tenim la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residu i la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus 

d’envasos. En l’àmbit autonòmic català, comarcal i municipal: 

 
 
- Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 

- Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes. 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i Decret 161/2001, de 12 de 

juny, de modificació del decret 201/1994, regulador de runa i altres residus de la construcció. 

- Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus 

de Catalunya. 
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Criteris i objectius ambientals 

- Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la 

deposició de residus. 

- Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre general de gestors de residus de Catalunya. 

-Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 

-Disposicions i normatives del Consell Comarcal i de l’Ajuntament. 

-Pla Territorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals (2006-2012)  

 

Marc legislatiu en matèria de sòl 

 

Destaquem una Comunicació de la Comissió al Consell, el Parlament Europeu, el Comitè econòmic i social i el Comitè 

de les regions (COM/2002/0179) titulada “Cap a una estratègia temàtica per a la protecció del sòl”, detecta determinats 

objectius sobre els quals el planejament territorial podria tenir capacitat d’incidència, en positiu o en negatiu, i que són els 

següents: 

• Protegir el sòl dels processos de degradació: erosió, desertificació, pèrdua de matèria orgànica, contaminació, segellat, 

compactació, reducció de la seva biodiversitat, salinització i inundació i esllavissament. 

• Gestionar de forma sostenible els recursos del sòl. 

• Aplicar restriccions a les zones amb problemes relacionats amb l’erosió, la salinització, les inundacions i 

l’esllavissament de terres. 

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

 

Aquesta comunicació destaca a més el paper de protecció dels recursos edàfics, que pot tenir l’ordenació del territori, 

fent que en les decisions relatives a l’ús del sòl es tinguin en compte les seves característiques. A nivell estatal podem 

destacar el Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del 

sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. 

 

Marc legislatiu en matèria de canvi climàtic 

 

Existeixen, en aquesta matèria, nombrosos convenis i protocols internacionals i europeus entre els quals el Conveni 

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

el canvi climàtic que marquen els objectius en la lluita contra el canvi climàtic i en la prevenció dels seus efectes 

adversos. També el Llibre Blanc del Transport i els Principis per al Desenvolupament Sostenible del Consell d’Europa fan 

èmfasi en la importància del reequilibri dels modes de transport per a un desenvolupament més sostenible. A nivell de la 

Unió Europea destaca l’Estratègia en l’horitzó 2013-2020. 

 

En base a l’Estratègia catalana sobre el canvi climàtic promoguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya i el Pla 

Marc de Mitigració del Canvi Climàtic 2008-2012, les línies d’actuació en les quals el planejament urbanístic i territorial 

poden tenir capacitat d’incidència de major o menor abast, són les següents: 

 



POUM de la Coma i la Pedra 

Informe de Sostenibilitat Ambiental-Text Refós 

 

      

              
22 

 

 

Criteris i objectius ambientals 

• Foment de la mobilitat sostenible en base un model de creixement compacte en base nuclis preexistents 

• Incorporar en els projectes edificatoris i de noves activitats mesures per prevenir o reduir al mínim les causes del canvi 

climàtic i mitigar-ne els efectes negatius.De nou el Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris 

ambientals i d'ecoeficiència en els edificis entenem que el pla hi té un referent clar i ineludible per a desenvolupar un 

paper significatiu en matèria de canvi climàtic.  

 

Marc legislatiu en matèria de paisatge 

 

A Catalunya la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge (i el Reglament que la 

desenvolupa), promou el reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge per tal d’harmonitzar la 

preservació dels seus valors patrimonials, culturals i econòmics amb un desenvolupament sostenible com a dret dels 

ciutadans i ciutadanes a viure en un entorn saludable i culturalment significatiu. Els objectius que es deriven del principis 

d’actuació de la llei que poden ser integrats com a tals al planejament urbanístic, són els següents: 

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

• La consideració dels efectes sobre el paisatge de qualsevol actuació d’ordenació i gestió del territori i de l’edificació. 

• Integrar el paisatge com a instrument d’anàlisi, diagnòstic i presa de decisions en el planejament. 

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

 

Altres disposicions i normatives estatals i autonòmiques que cal tenir presents en aquest punt sobre paisatge són, sense 

detriment d’altres que no estiguin llistades, les següents: 

-Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i 

ordenació del paisatge i es regulen els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística. 

-Catàleg Paisatge de les Comarques Centrals 

-Disposicions del PTPCC en matèria de snu i protecció del paisatge. 

 

Altra legislació aplicable 
 
 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de  les activitats, modificada per la Llei 9/2011, del 29 

de desembre, de  promoció de l’activitat econòmica 

- Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 

immediata amb la trama urbana i Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, d’aprovació de les mesures sobre prevenció d’incendis forestals 

- Decret 130/1998, de 12 de maig, sobre prevenció d’incendis forestals. 

- Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, desenvolupada pel Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre 

Seguretat i Salut en obres de construcció. 

- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural. 

- Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
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4. SÍNTESI DELS ASPECTES AMBIENTALS RELLEVANTS  
 
4.1. SÍNTESI DEL MEDI FÍSIC I GEOGRÀFIC  
 
4.1.1. Context territorial: territori muntanyenc de la capçalera del riu Cardener, a l’extrem nord de la comarca 
del Solsonès 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SOLSONÈS 

LA COMA i LA PEDRA 

El municipi de La Coma i la Pedra se situa al límit nord de la 

comarca del Solsonès (a la província de Lleida). Destaca per la 

seva topografia  marcada pel naixement i la vall del riu Cardener. 

Aquest riu creua el municipi de nord a sud tot marcant un relleu 

escarpat, un paisatge muntanyós dominat per la Serra del Verd a 

l’est i per  la Serra de el Port del Comte a l’oest. Limita amb els 7 

municipis següents: Guixers, Sant Llorenç de Morunys, Odèn – 

tots tres pertanyents al Solsonès – Fígols i Alinyà, La Vansa i 

Fòrnols, Josa i Tuixèn – aquests pertanyents a l’Alt Urgell -  i Gòsol  

- comarca del Berguedà (província de Barcelona).  

 

L O C A  L I T Z A  C I Ó     

SOLSONÈS 

Font: a partir bases DMAH 
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N U C L I S    U R B A N S I ASSENTAMENTS    

L´extensió del terme municipal és d´uns 60,66 Km2.  El municipi té dos nuclis urbans tradicionals que aporten el nom 

al municipi: La Coma (950 msnm) i La Pedra (950 msnm). La Coma, situat al bell mig del terme, acull la major part 

dels 267 habitants  censats al municipi (any 2008). La Pedra constitueix un nucli urbà força més petit. Cal destacar 

l’àmbit de el Port del Comte, conformat per una urbanització (Urbanització Port del Comte, 1650 msnm) –amb fins a 

4 sectors residencials- i les instal·lacions d’una estació d’esquí. El terme compta amb més de 90 masies i cases 

pairals (algunes agrupades en veïnats) disseminades arreu del terme municipal, que són el viu testimoni de la forma 

de colonització dels territoris de muntanya d’acord amb les característiques físiques i naturals del territori, amb una 

destacada integració al medi. 

 

LA COMA 

EL PORT DEL COMTE 

LA PEDRA 

Font: Bases ICC 
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Síntesi dels aspectes ambientals rellevants 

4.1.2. Xarxa d’infraestructures viàries, camins i senders: dues carreteres i una extensa xarxa de camins i 
senders 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Travessant de nord a sud el municipi de La Coma i La Pedra i seguint el riu Cardener hi trobem la LV-4012. Aquesta 
carretera uneix els municipis de Sant Llorenç de Morunys (al sud del municipi de la Coma i la Pedra) i Josa i Tuixèn 
(situat al nord), ja a la comarca de l’Alt Urgell. L´accés a l´àmbit  del Port del Comte es fa a través d´una altra carretera, la 
LV-4241. 
Cal destacar l´extensa xarxa de camins del terme que, entre altres, permeten l´accessibilitat al gairebé centenar de 
masies que hi ha disperses per l’abrupta geografia municipal. Cal mencionar el pas de dos Senders de Gran 
Recorregut (GR) pel terme: el GR-1 que creua longitudinalment pel sud del municipi i el GR-7 que ressegueix les vores 

de la carretera LV4012. 

X A R X A   D ’  I N F R A E S T R U C T U R E S   V I À R I E S,  C A M I N S  I  S E N D E R S    

GR-1

LV-4012

L
V
-4
0
1
2

GR-1

G
R-7

G
R
-7

LV-4012 

Límit Terme Municipal 

Límit Terme Municipal 

Infraestructures viàries 

Xarxa de Camins 

Corriols 

Sender de Gran Recorregut 

Font: Base ICC 
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I T I N E R A R I S    T U R I S T I C S ,    D ’ E S P O R  T    I    L L E U R E 

L’Ajuntament de la Coma i la Pedra disposa d’un estudi en el context de l’adequació i la promoció dels recursos 
turístics del municipi on es defineixen fins a 7 rutes d’interès turístic promogudes al municipi: la ruta de la Serra, 
la ruta del Mirador de Querol, l’ascens al Pedró (Bassies), l’ascens al Pedró (Estivella),  Mirador del Querol 
(per la font de la Rata), Itinerari de la Serra del Verd i Itinerari de les Ermites.  

 
Font: Geosilva Projectes S.L (2009) 

Al mateix temps també es defineixen una sèrie d’actuacions de 
senyalització de rutes pedestres en l’àmbit de l’EIN de la Serra 
del Verd (imatge superior) i diverses rutes BTT (imatge de la 
dreta) 
 
 
Al terme tenim classificats* 6 camins ramaders: Camí de Prat Berlà i Querol, de 7,5 kms de longitud, Camí ral de la 
Coma, de 8,9 kms de longitud, Camí de Pratformiu i Cap de Balç, de 7,3 kms de longitud, Camí de Pratformiu al 
Collet Blanc, de 11,15 kms de longitud, Camí de la Coma de 4,95 kms de longitud, Carrerada del Bosc de Pasqual, 
de 725 metres de longitud. *Nota: segons RESOLUCIÓ MAH/3117/2007, de 25 de juliol, per la qual s'aprova la 
classificació de camins ramaders del terme municipal de la Coma i la Pedra. 
 

Font: Consell Comarcal del Solsonès 
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Síntesi dels aspectes ambientals rellevants 

 
Foto: panoràmica des d’un dels camins de la ruta de les Ermites on s’observa l’embassament de la Llosa del Cavall 
i les interessants formacions geològiques les discordances progressives de Sant Llorenç de Morunys, al sud del 
terme de la Coma i la Pedra 
  
 

 
Fotos: ruta de les Ermites en terme de la Coma i la Pedra, una de les 7 rutes d’interès turístic promogudes al 
municipi; en el terme també tenen destacada importància els senders excursionistes i les rutes per BTT 
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Síntesi dels aspectes ambientals rellevants 

4.1.3. Característiques geomorfològiques, edafològiques i hidrogràfiques: terreny muntanyenc a la conca 
alta del Cardener, amb presència d’inestabilitats de tipus geològic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipi destaca per la seva xarxa hídrica de la conca alta d’un dels 
afluents més importants del riu Llobregat: el Cardener. Aquest riu 
discorre transversalment de nord a sud tant la comarca com el municipi. 
Els colors de la imatge es degraden de marró a verd fosc segons 
l’altitud de la zona. Així doncs, es pot observar com, el municipi de La 
Coma i La Pedra, es troba situat a l´extrem nord de la comarca del 
Solsonès, en plenes muntanyes del Prepirineu català i en la zona de 
capçalera del riu Cardener. Al seu pas pel municipi, el Cardener rep 
diverses aportacions d’aigua per part d’un nombre considerable de 
rieres, rierols, rases i torrents. Aquests cursos hídrics tenen el seu inici 
en les carenes de les dues principals formacions muntanyoses del 
terme: la serra de Querol – Port del Comte (ponent municipal) i la 
serra del Verd (nord-est municipal).  
 
Al municipi s’hi poden identificar diversos tipus de sòls, com a resultat 
del gradient altitudinal, de la configuració topogràfica i xarxa 
hidrogràfica: des de sòls pedregosos mancats d’horitzons “orgànics” 
fins a sòls més profunds de l’entorn immediat de la llera del 
Cardener.Els litosòls, les rendzines alpines sobre substrat calcari, els 
sòls rics en humus o els feozems calcaris són algunes de les 
denominacions tècniques d’aquests sòls presents al terme. 

G E O M O R F O  L O G I A ,      E D A F O L O G I A    I     H I D R O G R A F I A      
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La xarxa hidrogràfica del terme es fonamenta en el riu Cardener que rep en la seva marge esquerra com a 
aportacions més significatives de les aigües del riu Mosoll i del riuet de la Pedra, mentre que la marge dreta, no 
es tan rica en recursos hidrològics superficials i presenta una major carstificació. Cal destacar, precisament 

com a conseqüència d’aquest fenomen de la carstificació, la presència de nombroses fonts al terme. 
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U N I T A T S    D E    R E L L E U    C A R A C T E R Í S T I Q U E S     

 
A la geografia del terme municipal de la Coma i la Pedra podem diferenciar un destacat gradient altitudinal 
que dóna lloc a les unitats de relleu. Aquestes unitats venen marcades per la topografia municipal, així com 
també influenciades per la presència de nombrosos cursos hídrics. La unitat de relleu de muntanya es 
caracteritza per comprendre la majoria de les masses forestals i trobar-se en les zones de més altitud. La unitat 
de vall principal correspon a les immediacions de la llera en la conca alta del Cardener; bona part d’aquesta 
unitat es caracteritza per la seva utilització com a zona de prats i de conreu.  
 
Els estatges mitjos fan de nexe de les dues unitats; el gradient altitudinal condiciona, entre altres, les condicions 
climàciques i comunitats florístiques i faunístiques. Cal tenir en compte que el gradient altitudinal al municipi és 
molt destacat, de l’ordre dels 1500 metres, anant des dels 850 metres snm a la sortida del Cardener del terme 
municipal als 2379 metres snm de la Tossa Pelada, l’indret més alt del municipi. 
 
A nivell municipal cal destacar com a fenomen geològic destacat el de la carstificació , que dóna lloc a 
nombroses cavitats en forma de coves i avencs; a la part superior de la Serra del Port del Comte han estat 
explorades nombroses cavitats: la bòfia del Port del Comte és la més popular, coneguda com una gelera 
natural i el document de les NNSS de planejament municipal recull un catàleg de coves, bòfies, avencs i altres 
cavitats amb fins a 15 elements catalogats: graller d’Urdet, la bòfia de la Grallera, la cova de la Guineu, el forat 
de la Borda, la cova de les cabres, Espluga de la perdiu, la cova dels lladres, la cova de les roques d’en 
Minguell, la cova de les Mesquites, l’Espluga Negra, la bòfia del Port del Comte, l’Avenc C1, el forat de 

l’Escarabat, l’avenca de la Cosineta, l’avenc del bosc del Serrat. 
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Unitat de MUNTANYA 

 

Estatges mitjos 

 

Unitat de VALL 
PRINCIPAL 
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Llegenda 
Material 
predominant 

Materials 
secundaris 

Datació 

Era Període 

 Margues 
Gresos, 
conglomerats 

Cenozoic Paleogen 

 Lutites 
Gresos, 
conglomerats 

Cenozoic Paleogen 

 Calcàries 
Dolomies, lutites, 
margocalcàries 

Cenozoic Paleogen 

 Graves Sorres, llims, argiles Cenozoic Quaternari 

 
Calcàries 
micròtiques 

 Cenozoic Paleogen 

 Conglomerats Gresos, lutites Cenozoic Paleogen 

 
Dipòsits 
col·luvials 

 Cenozoic Quaternari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INVENTARI D’ESPAIS D’INTERÈS GEOLÒGIC DE CATALUNYA 

L’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya és una selecció 

d’afloraments i llocs d’interès geològic que testimonien l’evolució geològica 

del territori català, i que cal preservar com a patrimoni geològic. Tal i com 

podem observar en la imatge, segons el Departament de Medi Ambient i 

Habitatge, dins del terme municipal de la Coma i la Pedra, no s’hi troba cap 

zona catalogada com a geòtop o geozona d’interès. Dins el context 

comarcal si que n’hi ha de zones catalogades com a tals: una d’elles, 

corresponent a la Geozona 152, les discordances progressives de Sant 

Llorenç de Mornuys, de formacions sedimentàries, es troba situada a tocar 

del límit sud-est municipal. Com a punts d’especial interès geològic al 

municipi destaquen els roquissars, les cingleres, les coves i els avencs. 

 

G E O L O G I A     
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A C T I V I T A T S       E X T R A C T I V E S    

Nom de la Explotació: Port del Compte 

Codi: 254 - 304 

Recurs explotat: Argiles 

Volum en m3: 44.633 

Grau d’autorecuperació: Baix 

Ús anterior: Bosc natural de coníferes 

Incidències i comentaris: Xaragalls en tota la seva extensió 

Nom de la Explotació: Cal Pere Marquès 

Codi: 254 - 303 

Recurs explotat: Argiles 

Volum en m3: 3.005 

Grau d’autorecuperació: Baix 

Ús anterior: Bosc natural mixt 

Incidències i comentaris: Partida per carretera Port del Compte 

Nom de la Explotació: La Coma 

Codi: 254 - 301 

Recurs explotat: Graves 

Volum en m3: 2.041 

Grau d’autorecuperació: Baix 

Ús anterior: Bosc natural mixt 

Incidències i comentaris: - 

Nom de la Explotació: Pont de La Pedra 

Codi: 292 - 310 

Recurs explotat: Graves 

Volum en m3: 13.150 

Grau d’autorecuperació: Baix 

Ús anterior: Bosc natural mixt 

Incidències i comentaris: Camí d’accés tancat a vehicles 

E X T R A C T I V E S    A B A N D O N A D E S 

Nom de la Explotació: Coll de Port 

Expedient: 91/1645 

Normativa reguladora: Llei 12/1981 

Recurs explotat: Calcàries  

Codi de l’estat de restauració: 03 

Àrea en m3: 33.186 

X,Y: 382137, 4671780 

E X T R A C T I V E S    A C T I V E S 

Nom de la Explotació: CD Eduardo LA20070235 (2) 

Expedient: 96/2468 

Normativa reguladora: Llei 12/1981 

Recurs explotat: Guix  

Codi de l’estat de restauració: 01 

Àrea en m3: 2.924 

X,Y: 386403, 4666536 

Nom de la Explotació: CD Sant Feliu LA20070235 (1) 

Expedient: 89/1447 

Normativa reguladora: Llei 12/1981 

Recurs explotat: Guix  

Codi de l’estat de restauració: 03 

Àrea en m3: 406.167 

X,Y: 388216, 4666066 

1 

2 

5 

3 

4 

6 
7 

1 2 

3 4 

5 6 

7 
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Fotos: sorgències i torrent a l’àmbit de les Fonts del Cardener 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A I G Ü E S     S U B T E R R À N I E S  

El municipi de la Coma i la Pedra es pot considerar d’una riquesa extraordinària pel que fa a les seves aigües 

subterrànies, gràcies a la seva localització i naturalesa dels seus materials. Es coneixen un gran nombre de 

fonts. En la documentació urbanística de planejament de les NNSS es localitzen cartogràficament les principals 

fonts conegudes del municipi. Es poden localitzar, en el terme, un conjunt de 17 fonts escampades arreu: font 

Arderich, font Casanova, font d’Arç, font de Cal Cameta, font de la borda d’en Pujol, font de la Puda, font de les 

Saines, font de l’Esquerrana, font del Duc, font d’Urdet, font Estivella, font Llevador, font Martinegra, font 

Mesquita, font Palanca, font Ribereta, fonts del Cardener. 

 

Hi ha àmbits, com la vessant oriental de la Serra de Port del Comte, que a causa de la seva naturalesa calcària 

presenten un major risc de contaminació dels aqüifers i per tant cal estar especialment atent a 

fenòmens de contaminació, com per exemple l’abocament d’aigües residuals no depurades. 

 

El municipi de la Coma i la Pedra no es troba en àmbit d’aqüífers protegits ni d’aqüífers afectats per 

contaminació de nitrats 

 

Consultada la informació de l’Agència Catalana de l’Aigua sobre punts de control de qualitat de les aigües 

subterrànies cal dir que en el municipi de la Coma i la Pedra no s’hi troba cap punt i el més proper és aigües 

avall, al terme de Sant Llorenç de Morunys. 
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4.1.4. Climatologia 

Tal i com es pot observar, a més altitud (corresponent a 
l’extrem oest del municipi) temperatures més fredes, per tant, 
l’amplitud tèrmica es mourà en uns rangs inferiors que en les 

zones de menys pendent (part de la plana municipal). 

Aquest paràmetre fa referència a la relació entre l’evapotranspiració 
potencial durant estival i el seu valor anual. Així, s’observa els 
diferents graus de continentalitat. Així doncs, com era d’esperar, els 
percentatges per al nostre municipi són intermitjos al trobar-se en 

plena muntanya 

Les zones més altes i menys poblades són les que disposen de 
menor quantitat d’evapotranspiració. Així doncs, mig municipi 
gaudeix de la catalogació de regió Mesotèrmica I. Mentre, l’altre 
meitat (est) la catalogació és de regió Microtèrmica II. 

Tal i com era d’esperar trobem les temperatures mínimes en 

les cotes més altes. 

Al igual que trobem graduació de temperatures i pluviometria a 
mesura que guanyem altitud, els tipus de clima també variaran de la 
mateixa manera anant d’un Prehumit en les zones altes a un Humit 
grau II en les més baixes. 

Veient la figura, es pot observar que la diferència de 
precipitacions depèn de l’altitud, donant-se en els punts més 
alts les màximes precipitacions i en les zones de la plana, 

precipitacions d’entre 750 i 800 m3. 

AMPLITUD TÈRMICA ANUAl CONCENTRACIÓ ESTIVAL DE L’EFICÀCIA TÈRMICA 

DÈFICIT HÍDRIC ANUAL EVAPOTRANSPIRACIÓ POTENCIAL I REGIONS TÈRMIQUES 

PRECIPITACIÓ MITJANA ANUAL RÈGIM PLUVIOMÈTRIC ESTACIONAL 

TEMPERATURA MITJANA ANUAL TIPUS DE CLIMA (ÍNDEX HUMITAT THORNTHWAITE) 

P R I N C I P A L S    C A R A C T E R Í S T I Q U E S    C L I M À T I Q U E S    A L    M U N I C I P I  

Representació de la diferència entre l’evapotranspiració 
potencial (ETP), o capacitat evaporant del sòl cobert de 
vegetació, i la real. A mesura que aquesta diferència és 
superior, menys garantides estan les necessitats hídriques de 
les plantes. 

Com es pot observar en la imatge, es divideix el territori en tres 
categories per a aquest paràmetre. Així doncs, diferenciarem les 
categories EPTH (nord), PTEH (sud) i PETH (quasi la totalitat 
municipal). 

A la Coma i la Pedra els estius són frescos i els hiverns són freds i més secs i el clima està condicionat pel gradient 
altitudinal existent, de forma que es diferencien diversos tipus climàtics i de règims d’humitat en funció de l’indret: així, per 
exemple, a la Coma es parla d’un règim d’humitat mediterrani humit mentre a Port del Comte d’un règim humit; el tipus 
climàtic a la Coma es defineix com a mediterrani temperat fresc i a Port del Comte de patagonià humit. Al Port del Comte, 
a una altitud de 1830 msnm, hi ha una estació meteorològica que registra dades pluviomètriques i termomètriques. A 
continuació s’exposen les característiques dels principals paràmetres climàtics al municipi La Coma i la Pedra. 
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4.2. SÍNTESI DEL MEDI NATURAL I DEL PAISATGE 
 
4.2.1. Usos del sòl i paisatge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

U S O S     D E L    S Ò L   I  COBERTES VEGETALS 

Tal i com es pot observar en la imatge, l’ús de sòl majoritari a la Coma i la Pedra és el constituït pels boscos, el qual s’ha 

anomenat ús forestal, ocupant quasi la totalitat de la superfície municipal. A continuació, tenim l’ús referit a sòls 

deforestats, situats quasi la seva totalitat en la zona de Port del Compte i comprèn una extensió aproximada del 5% del 

total del municipi. Per últim, la superfície restant està ocupada pels nuclis urbans, així com també les masies 

disseminades i per espais agrícoles. El plànol anterior representa una visió global dels usos del sòl al terme (cal tenir en 

compte que les dades són del 2002). 

 

El paisatge i el territori són elements fonamentals del patrimoni del municipi.El terme municipal de la Coma i la Pedra 

està enclavat en la regió de la Vall de Lord, conjuntament amb els municipis de Sant Llorenç de Morunys i de Guixers. El 

Catàleg de paisatge de les comarques centrals està actualment en elaboració, tot i que el Pla Territorial Parcial de les 

Comarques Centrals ja està aprovat definitivament. En el terme de la Coma i la Pedra, com ja s’ha comentat 

anteriorment, podem distingir les unitats geogràfiques de les muntanyes que s’erigeixen a l’entorn de la vall del Cardener. 

 

 

Usos FORESTALS 

Usos AGRÍCOLES 

Usos URBANITZATS 

Sòls DESFORESTATS 

Llegenda 
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4.2.2. Principals unitats de vegetació 
 

En el terme de la Coma i la Pedra hi trobem representades una relativa riquesa de comunitats vegetals. La seva 

distribució i localització ve donada per la topografia de la zona, el substrat geològic, la intervenció antròpica secular i 

la influència dels diversos cursos hídrics que circulen pel municipi. Es poden diferenciar 8 grans grups d’agrupacions 

vegetals amb característiques diferents segons la seva ubicació:  

 

→ Boscos d’Aciculifolis 

→ Boscos d’Escleròfil·les 

→ Boscos de Caducifolis 

→ Prats supraforestals 

→ Bosquines i Matollars mediterranis i submediterranis 

→ Camps de conreu 

→ Formacions herbàcies sobre substrat rocó 

→ Vegetació associada a cursos hídrics 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B O S C O S       D ’ A C I C U  L I F O L I S 

D’entre les comunitats vegetals en destaca la formada per boscos  

d’aciculifolis. La ubicació d’aquestes pinedes es mostra en la figura 

superior i, tal i com es pot observar, es situen de manera dispersa pel 

territori.  
Aquesta comunitat vegetal, dominada per pineda i que origina un paisatge 

verd característic de les zones de muntanya prepirinenques, es pot dividir 

segons l’espècie vegetal que la composa. Així doncs, s’hi poden trobar 

masses forestals formades per diferents tipus de pins. El més abundant i 

que alhora, representant l’insignia del què està catalogat segons les bases 

cartogràfiques del DMAH com a hàbitat d’interès comunitari: el pi negre 

(Pinus uncinata).  

Aquest, es troba principalment en les zones altes municipals formant boscos densos o bé, en alguns indrets, barrejat amb pi roig 

(Pinus sylvestris). Aquesta segona espècie de pi, característica també del paisatge subalpí, la trobem seguint la pauta de l’anterior: o 

bé formant masses forestals denses sense barreja d’altres espècies arbòries i amb un sotabosc característic d’arbustos de port baix i 

preferentment escleròfils, o bé barrejades en les parts de transició entre diferents comunitats d’aciculifolis com també de caducifolis. 

Tot i això, en alguns indrets de fondalada humida és substituïda per un bosc caducifoli mixt on predominen l’avellaner (Corylus 

avellana), el freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior) i el bedoll (Betula pendula). La pineda de pi roig es troba en zones no massa 

humides a altituds compreses entre els 1200-1300 i els 1600-1700 m. Formen un cinturó continu a les muntanyes de l’obaga. Cal 

destacar, que en algunes de les zones de transició hi trobem agrupacions de coníferes que a vegades també estan barrejades amb 

aciculifolis. Una altra comunitat vegetal a remarcar, é la situada en zones més baixes però no planeres; es localitza formant masses 

forestals conjuntes (preferentment amb pi roig) i és la formada per pinassa (Pinus nigra subsp. Salzmannii). 

 

 

 

LA PEDRA 

LA COMA 

EL PORT DEL COMTE 

LA PEDRA 
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BOSCOS D’ESCLERÒFIL·LES 

Una altra comunitat vegetal del municipi de La Coma i la Pedra, és la de boscos d’esclerofil·les (extensió reduïda). Aquests boscos, 

barrejats la majoria també amb masses forestals d’aciculifolis, es caracteritzen per estar formats per peus arboris amb fulles petites i dures, 

adaptats a condicions hídriques desfavorables. En el cas de la Coma i la Pedra, aquestes masses forestals estan composades principalment 

per boscos d’alzina carrasca (Quercus ilex ssp. rotundifolia). En la zona sud-oriental del terme municipal, s’hi situa aquesta comunitat 

vegetal barrejada amb roure martinenc (Buxo-Quercenion pubescentis). 

 

 
BOSCOS DE CADUCIFOLIS 

Una comunitat remarcable és la composada per boscos mixtos de roure martinenc (Quercus pubescens) i pi roig (ja comentat en l’apartat 

d’aciculifolis). La comunitat caducifòlia és característica per trobar-se formant grans masses forestals riques en sotabosc divers força 

desenvolupat constituït per boixedes (on predomina el boix (Buxus sempervirens)) i altres comunitats arbustives i herbàcies. 

Aquest tipus de roure, presenta les fulles densament peludes, de joves per totes dues cares, però després mantenen els pèls només al 

revers. De dimensions mitjanes i gruixudes, les fulles tenen els marges profundament lobats. 

LA COMA 

EL PORT DEL COMTE 
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PRATS SUPRAFORESTALS 

Aquesta agrupació de comunitats herbàcies, es troba situada en les parts més altes del municipi, en aquelles en què la presència d’estrat 

arbori no és possible donades les condicions climàtiques existents. Es poden diferenciar diferents comunitats composades per espècies 

teròfites diverses.  

 

× Prats calcícoles i mesòfils, amb Festuca nigrescens, Plantago media (plantatge), Galium verum (espunyidella groga), 

Cirsium acaule..., de la muntanya mitjana i de l’estatge subalpí dels Pirineus i de les terres properes: Característics per la 

seva densitat i l’equitat entre estrat graminoide i no graminoide (plantatge). 

× Prats basòfils i xeròfils, amb Festuca ovina, Avenula iberica, Bromus erectus, Brachypodium phoenicoides, Seseli 

montanum, Teucrium pyrenaicum (angelins)..., de l’estatge montà dels Pirineus: Sòls procedents de pastures intensives 

recobers de gran diversitat d’estrat herbaci graminoide. En èpoques desfavorables, no recobreixen tota la superfície, deixant a la 

vista sovint estrat rocós barrejat amb extensions de terra. 

× Prats dalladors amb fromental (Arrhenatherum elatius), dels estatges submontà i montà, principalment dels Pirineus: 

Prats que formen un paisatge diferent segons l’estació de l’any en què s’observin. D’aquesta manera, en èpoques fredes i 

desfavorables, el seu aspecte és pobre, mentre que en èpoques primaverenques, mostren una gran frondositat i diversitat de 

colors donada la floració generalitzada. 

× Prats d’ussona (Festuca gautieri) i comunitats anàlogues, calcícoles i mesoxeròfils, de l’alta muntanya pirinenca: 

Pastures obertes dominades per estrat graminoide (principalment ussona) d’entre les quals s’hi situen plantes teròfites no 

graminoides. 

× Prats de pèl caní (Nardus stricta) o de Bellardiochloa variegata, acidòfils i mesòfils, de l’alta muntanya pirinenca: Prats 

pràcticament rasos amb proliferació d’herbes cespitoses adaptades a la pastura i al trepig. 

× Joncedes i prats, sovint emmatats, d’Aphyllanthes monspeliensis –i timonedes associades–, calcícoles, de la muntanya 

mitjana  poc plujosa i de terra baixa: Brolla baixa aprofitada per la pastura. La principal característica d’aquesta comunitat, és el 

color blau que adquireix un cop floreix la jonça. 
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BOSQUINES I MATOLLARS 

 

Sota la denominació de bosquines i matollars s’hi engloben aquelles comunitats amb espècies vegetals de port baix, amb principis d’evolució 

cap a comunitats superiors dominades per estrat arbori. La principal comunitat que representa a les anomenades anteriorment, és la 

formada per la boixeda (matollar de Buxus sempervirens), de la muntanya mitjana (i de les contrades mediterrànies).  

 

 

CAMPS DE CONREU 

D’una representació en superfície més minoritària, en el municipi de La Coma i la Pedra s’hi situen algunes àrees amb conreus herbacis 

extensius de secà. En aquests camps, en l’actualitat la majoria en actiu, s’hi conreen cereals de forma majoritària. Es troben ubicats en les 

zones més planeres del municipi, aquelles corresponents a l’entorn immediat de les lleres dels diferents barrancs i cursos fluvials que creuen 

el municipi. Sovint, associats als camps en actiu, hi ha proliferació de les anomenades males herbes. En aquests conreus s’hi troben 

diverses comunitats vegetals amb proliferació d’espècies típiques de prats mesòfils i fins i tot, de peus arboris de pi roig. 
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FORMACIONS HERBÀCIES SOBRE SUBSTRAT ROCÓS 

En aquest apartat cal remarcar la presència de plantes vasculars (prioritàriament teròfites) sorgides a les escletxes i a les petites 

acumulacions de terra que es situen entre les roques. D’altra banda, també cal remarcar l’existència de líquens i molses que recobreixen 

aquelles zones de roques lliures de plantes vasculars. Aquestes comunitats vegetals es troben representades als cingles i penyals. 

 

En zones més seques i sobre de les pedrusques calcàries, s’hi situen comunitats herbàcies dominades per gramínies. 

 

Per últim, cal destacar que les tarteres presenten unes comunitats singulars: s’hi situa vegetació típica d’indrets rocosos adaptada en quant 

forma als indrets on es subjecten, trobant-hi espècies caracterísiques com  l’”Orobanche” (Petasites paradoxus).   

 

 

 

VEGETACIÓ ASSOCIADA A CURSOS HÍDRICS 

Tal i com indica el títol de l’apartat, es tracta de comunitats vegetals característiques d’indrets molt humits quasi sempre lligats a cursos 

hídrics com per exemple barrancs o rius. En el cas de la Coma i la Pedra, aquestes comunitats vegetals queden ben representades pels 

sargars. Aquestes agrupacions de peus arboris de port considerable (normalment altura superior a 5m), estan representats per diverses 

espècies de salzes. La vegetació associada a aquesta comunitat, és poc rellevant en quant al nombre d’espècies donada la seva relativa 

pobra estructuració. 
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4.2.3. Hàbitats d’interès comunitari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boscos d’Esclerofil·les Mediterranis 

ALZINARS I CARRASCARS 

CODI: 9340 
És prioritari? NO 
EXTENSIÓ: 33 ha 

ESPÈCIE DOMINANT: Quercus rotundifolia 
LOCALITZACIÓ: r epresentació minoritària en el 

terme, i localitzada en entorn de la vessant 
esquerra del Cardener a l’entorn de la Coma i 
al marge dret aigües avall. 

 

 

Boscos de Coníferes de Muntanyes Mediterrànies 

BOSCOS DE PI NEGRE SOBRE SUBSTRAT SILÍCIC 

CODI: 9430 
És Prioritari? NO 
ESPÈCIE DOMINANT: Pinus uncinata 

LOCALITZACIÓ:  més comú en la zona oest del 
municipi, a les vessants del marge dret del 
Cardener, per sobre de la cota de la 
urbanització del Port del Comte. També té 
representació en les cotes més altes de 

l’extrem nordoriental del municipi. 
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Hàbitats rupícoles 

COSTERS ROCOSOS CALCARIS AMB VEGETACIÓ RUPÍCOLA 

CODI: 8210 
És Prioritari? NO 
EXTENSIÓ: 191,87ha 

ESPÈCIE DOMINANT: Vegetació rupícola diversa 

LOCALITZACIÓ:  dispersos pel territori del terme, 
normalment a mitja vessant o en cotes 

elevades.  

TARTERES DE L’EUROPA MERIDIONAL 

CODI: 8130 
És Prioritari? NO 
EXTENSIÓ: 102 ha 

ESPÈCIE DOMINANT: Vegetació poc o molt termòfila 

LOCALITZACIÓ:  disperses pel territori a la vessant 
dreta del Cardener, per sobre i per sota de cota 

de Port del Comte. 
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Prats supraforestals     

PRATS DE DALL DE TERRA BAIXA I DE LA MUNTANYA MITJANA (prats mesòfils) 

CODI: 6510 
És prioritari? NO 
EXTENSIÓ: 25 ha 

COMUNITAT DOMINANT: Arrenatherion  

CODI: 6210 
És prioritari? NO 
EXTENSIÓ: 406 ha 

COMUNITAT DOMINANT: Festuco-Brometea 

PRATS MEDIOEUROPEUS, SEMINATURALS, SOBRE SUBSTRAT CALCARI 

CODI: 6170 
És prioritari? NO 
EXTENSIÓ: 574 ha 

 

PRATS CALCÍCOLES ALPINS I SUBALPINS 
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Aigües corrents 

Matollars submediterranis i de zones temperades 

RIUS DE TIPUS ALPÍ AMB BOSQUINES DE MUNTANYA 

CODI: 3240 
EXTENSIÓ: 3,5ha 
És prioritari? NO 
ESPÈCIE DOMINANT: salze 

LOCALITZACIÓ:  a l’entorn de la llera del riu 

Cardener 

BOIXEDES XEROTERMÒFILES DELS VESSANTS ROCOSOS 

CODI: 5110 
EXTENSIÓ: 190 ha 
És prioritari? NO 
ESPÈCIE DOMINANT: Buxus sempervirens 

LOCALITZACIÓ:  prioritàriament localitzat a la zona 
central de l’entorn del Cardener i en cotes altes 

del terme 
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4.2.4. Espais naturals protegits 
 

El municipi se situa just al límit nord comarcal i llindant amb dues 
comarques més (Alt Urgell i Berguedà), en un espai geogràfic on 
part dels espais catalogats amb interès natural són de caràcter 
fins a supracomarcal. 
 
El primer fet a destacar, i que influeix enormement en la 
connectivitat ecològica i en el manteniment de la biodiversitat 
entre els diferents espais, és l’espai situat al nord del municipi i 
que correspon a la Serra del Cadí-Moixeró, catalogada com a 
Parc Natural i Paratge Natural d’Interès Nacional. És important ja 
no només per la diversitat d’espècies vegetals que acull, sinó 
també com a connector faunístic entre el Pirineu, el Prepirineu 
català i la terra baixa. Per altra banda, cal remarcar el fet de la 
presència entre l’espai mencionat i el municipi d’estudi, de la 
Serra del verd, inclòs dins el  PEIN i que juga un paper clau com 
a connector biològic entre el Cadí i els espais situats al sud del 
municipi, com per exemple, les Serres de Busa – Els Bastets – 
Lord. 
 
Cal remarcar l’existència d’un altre espai catalogat, aquest cop, 
com a Xarxa natura 2000 i PEIN, situat a l’oest del terme 
municipal i que correspon a les Serres d’Odèn i Port del 
Compte. 

 

Un espai natural protegit es pot definir com una superfície terrestre i/o marina dedicada especialment a la protecció i manteniment de la 

diversitat biològica i dels recursos naturals i culturals associats, i gestionada seguint procediments legals (Unió Internacional per a la 

Conservació de la Natura, UICN).  A Catalunya els espais naturals protegits poden tenir diverses categories, segons diversos criteris: 

espais PEIN, zones de la Xarxa Natura 2000, Zones Humides i altres espais de protecció especial.  

Al Solsonès hi ha nombrosos espais naturals d’interès catalogats pel DMAH de la Generalitat de Catalunya en les seves bases 

cartogràfiques; dins del terme municipal de la Coma i la Pedra n’hi ha un: la Serra del Verd 

 

E S P A I S    N A T U R A L S    P R O T E G I T S 

SERRA DEL VERD       SERRES D’ODÈN I PORT DEL COMPTE 
 

Categoria: PEIN       Categoria: PEIN i XARXA NATURA 2000 
Àrea (Ha): 2.267,39       Zona ZEPA: Sí 
 
A les fotos que s’exposen tot seguit s’observa un dels plafons explicatius de l’EIN de la Serra del Verd i una panoràmica de les estribacions de les 

Serres del Cadí Moixeró, al nord del terme, des de l’extrem septentrional del mateix. 

E S P A I S    N A T U R A L S    P R O T E G I T S    D E    L ’ E N T  O R N      M U N I C I P A L    

Serres de Queralt 

Serres del Cadí - Moixeró 

Serra del Verd 

Serres d’Odèn – 
 Port del Comte 

Serres de Busa – 

Els Bastets - Lord 

Serres d’Ensija – 

Rasos de Peguera 

 XarxaNatura2000 
+ PEIN PEIN 

Xarxa 
Natura 2000 
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Núm Municipi  Codi de  
la forest 

Titular Propietari Nom de la forest Superfície 

1 La Josa i 
Tuixén 

63 Ajuntament de Josa i 
Tuixén 

Municipi LA PLANA, FENERALS I CLOTS 
DE L’ARP 

43 ha al TM 
Pedra i la Coma 

2 La Coma i la 
Pedra 

826 Ajuntament de la 
Coma i la Pedra 

Municipi COLL DE PORT 1070 ha 

3 La Coma i la 
Pedra 

1254 Ajuntament de la 
Coma i la Pedra 

Municipi BOSC PÚBLIC DE LA COMA 327 ha 

4 La Coma i la 
Pedra 

1253 Ajuntament de la 
Coma i la Pedra 

Municipi MUNTANYA PEDRA 517 ha 

5 La Coma i la 
Pedra 

828 Ajuntament de la 
Coma i la Pedra 

Municipi OBAGA NEGRA 401 ha 

6 La Coma i la 
Pedra 

827 Ajuntament de la 
Coma i la Pedra 

Municipi LES COMARQUES 81 ha 

FORESTS PÚBLIQUES 

Al terme de la Coma i la Pedra hi ha identificades 6 forests públiques, 5 de propietat de l’Ajuntament de la Coma i la 
Pedra i una de propietat de l’Ajuntament de Josa i Tuixén. Les característiques bàsiques d’aquestes forests i la seva 
localització es defineixen a la figura i taula següents: 
 
 

 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
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4.2.5. Fauna protegida 
 

Per tal d’analitzar la informació rellevant sobre la fauna protegida que habita en els diferents espais del municipi, 

s’han analitzat les informacions presents en el Banc de dades de biodiversitat de Catalunya del Departament de 

Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Aquesta base de dades recull aquelles espècies animals 

vertebrades que s’han observat algun cop en terme municipal. El sistema d’ordenació d’informació que utilitza 

aquest suport informàtic, és mitjançant quadrícules UTM. Per al municipi de La Coma i La Pedra, s’han utilitzat les 

quadrícules 31T_CG_76, 31T_CG_77, 31T_CG_86 i 31T_CG_87. Exposem tot seguit la relació d’espècies dels 

principals grups de vertebrats presents al municipi segons aquest banc de dades. 

 Amfibis: les 9 espècies següents: 

 

 

 

 

 

 

 Rèptils: les 14 espècies següents: 

Nom comú Nom científic Nom comú Nom científic 

Vidriol Anguis fragilis Sargantana Podarcis sp. 

Colobra llisa europea Coronella austriaca Sargantana ibèrica Podarcis hispanica 

Colobra llisa meridional Coronella girondica 
Sargantana de 
paret 

Podarcis muralis 

Lluert Lacerta  bilineata  Sargantaner gros Psammodromus algirus 

Llargandaix oscel·lat Lacerta lepidus Serp blanca Rhinechis scalaris 

Serp verda Malpolon monspessulanus Escurçó Vipera aspis 

Colobra escurçonera Natrix maura  Serp negra Zamenis longissimus 

 

 Mamífers: les 27 espècies següents (no hi ha relació de quiròpters): 

Nom comú Nom cietífic Nom comú Nom cietífic 

Tòtil Alytes obstetricans Granota verda Pelophylax perezi 

Gripau comú Bufo bufo subsp. spinosus Salamandra Salamandra salamandra 

Tritó pirinenc Calotriton asper Tritó verd Triturus marmoratus 

 Reineta Hyla meridionalis 
Granota roja Rana temporaria 

 Gripauet Pelodytes punctatus 

Nom comú Nom científic Nom comú Nom científic 

Rata d’aigua Arvicola sapidus Talpó muntanyec Microtus agrestis 

Llop Canis lupus Ratolí casolà Mus musculus 

Cèrvol comú Cervus elaphus Ratolí de camp Mus spretus 

Mussaranya Crocidura russula Mostela Mustela nivalis 

Rata Cellarda Eliomys quercinus Turó Mustela putorius 

Gat salvatge Felis silvestris Visò americà Mustela vison 

Daina Té Trencalòs Dama dama Musaranya aquàtica pirinenca Neomys fodiens 

Gat mesquer Genetta genetta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Isard Rupicapra pyrenaica 

Rata adormidora grisa Glis glis Esquirol Sciurus vulgaris 

Llebre Lepus europaeus Mussaranya menuda Sorex minutus 

Llúdriga Lutra lutra Mussaranya nana Suncus etruscus 

Gorja blanc Martes foina Porc senglar Sus scrofa 

Marta Martes martes Guilla Vulpes vulpes 

Toixó Meles meles   
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 Peixos: 1 espècie, la truita de riu (Salmo trutta subsp. fario). 

 Aus: centenars d’espècies. Tot seguit s’esmenten aquelles per les quals hi ha programes de 

conservació específics. 

 

A continuació es mostren una sèrie de fitxes corresponents a aquelles espècies presents al municipi i sobre les 

quals hi ha algun Programa de Conservació per part del DMAH. En el cas de la Coma i la Pedra en tenim les 

següents espècies, totes elles corresponents al grup de les aus: 

 

TRENCALÒS 

Nom científic: Gypaaetus barbatus 

Classe: Aus 

Ordre: Falconiformes 

Família: Falconidae 

Gènere: Falco 

Hàbitat i costums: 

Grans sistemes muntanyencs abruptes i amb abundància de cingleres.  

Normativa associada: 

CITES  Annex A 
Conveni Berna  Annex II 
Directiva Bonn Annex II 
Directiva d’ocells Annex I 
RD 439/1990  En perill d’extinció 
Llei 3/1988  Espècie protegida 
D 148/1992  Espècie molt sensible 

 

Distribució 

Zones afectades pel pla de 
recuperació del trencalòs 

VOLTOR 

Nom científic: Gyps fulvus 

Classe: Aus 

Ordre: Accipitriformes 

Família: Accipitridae 

Gènere: Gyps 

Hàbitat i costums: 

El voltor pot ocupar una gran diversitat d'ambients, sempre que trobi menjar suficient i penya-segats o cingleres on poder instal·lar el 

niu. 

Normativa associada: 

CITES  Annex A 
Conveni Berna  Annex II 
Directiva Bonn Annex II 
Directiva d’ocells Annex I 
RD 439/1990  D’interès especial 
Llei 3/1988  Espècie protegida categoria B 
D 148/1992  Espècie sensible 

 

Distribució 
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PERDIU BLANCA 

Nom científic: Lagopus mutus 

Classe: Aus 

Ordre: Galliformes 

Família: Tetraonidae 

Gènere: Lagopus 

Hàbitat i costums: 

Ocupa el medi subnival i nival, l'anomenat estatge alpí, per damunt del límit de l'arbrat. 

Normativa associada: 

Conveni Berna  Annex III 
Directiva d’ocells Annex I 
Llei 3/1988  Espècie protegida 
D 148/1992  Espècie molt sensible 

 

Distribució: 

A la resta de l'Estat tan sols és present en els Pirineus. 
Tampoc no es coneixen amb exactitud els seus 
efectius, però s'observen en general densitats inferiors 
a les que hi ha en altres zones d'Europa: Alps, Escòcia, 
Islàndia. A principis de segle, va desaparèixer de les 

muntanyes cantàbriques. 

MUSSOL PIRINENC 

Nom científic: Aegolius funereus 

Classe: Aus 

Ordre: Strigiformes 

Família: Strigidae 

Gènere: Aegolius 

Hàbitat i costums: 

Als Pirineus viu a tots els boscos vells de coníferes subalpins amb pi negre i/o avet entre els 1650 i 2200 metres d'altitud. 

Normativa associada: 

CITES  Annex A 
Conveni Berna  Annex II 
Directiva d’ocells Annex I 
RD 439/1990  D’interès especial 
Llei 3/1988  Espècie protegida categoria B 
D 148/1992  Espècie sensible 

 

Distribució: 

Tot i no ser una espècie abundant - es 
calcula que actualment hi ha unes 50 

parelles-, es troba àmpliament distribuïda. 
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4.2.6. Connectivitat ecològica 

 

Per tal d’analitzar aquest concepte, és interessant fer referència a una sèrie de conceptes que s’exposen tot seguit. 

 

Taula i figura. Conceptes i connectivitat ecològica a la Coma i la Pedra en el context municipal i regional 

Connectivitat ecològica Connectivitat biològica 

Qualitat del medi natural i dels espais semitransformats que, 

a més del moviment i la dispersió dels organismes, permet el 

manteniment dels processos ecològics i dels fluxos (aigua, 

matèria, energia, informació) que els caracteritzen. 

Circulació d’éssers vius. Existeix una progressiva 

fragmentació i conseqüentment el major aïllament dels 

hàbitats naturals (entre les causes principals: extensió de la 

urbanització i l’increment de la presència d’infraestructures 

diverses en el territori). Originen pèrdua de biodiversitat. 

Connector ecològic Connector biològic 

Element territorial d’una amplada física variable (de l’ordre 

de quilòmetres) amb una composició heterogènia d’ambients 

naturals, seminaturals o poc antropitzats, diferenciada del 

voltant, i que permet la circulació de les espècies i dels fluxos 

abiòtics i dels processos ecològics. 

Els connectors biològics típics són els rius o cursos fluvials, 

de diferent efectivitat d’acord amb l’estat del seu medi i 

continuïtat natural del mateix, com també respecte les 

diverses espècies. S'ha constatat que diverses espècies de 

mamífers tenen especial habilitat per utilitzar els cursos 

fluvials per als seus desplaçaments entre espais protegits i en 

el cas dels ocells migradors és clau la presència de zones 

humides amb entitat relativament properes per a permetre’n el 

repòs i l’alimentació entre d’altres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal i com es pot observar en la figura anterior, destaquen com a factors de conservació de biodiversitat els espais 

PEIN i de Xarxa Natura 2000 que es situen envoltant el municipi.Aquests espais es poden considerar que estan 

connectats per una sèrie de connectors terrestres fonamentats en gran part per l’existència dels diferents cursos 

fluvials que discorren en sentit nord-sud en el terme municipal, així com dels espais no urbanitzats ni transformats 

del terme municipal. 

Font: Elaboració pròpia a partir de bases DMAH 

Serres d’Odèn – 
Port del Compte 

Serres del Cadí - Moixernó 

Serres del Verd 

Serres de Busa – Els Bastets – Lord  
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4.3. SÍNTESI DELS VECTORS AMBIENTALS 

 

4.3.1. El cicle de l’aigua 
 

La síntesi de la caracterització de la xarxa d’abastament del municipi de la Coma i la Pedra que s’exposa en aquest 

apartat s’ha realitzat a partir de la informació continguda en l’Informe Final del Pla d’Abastament i Distribució d’aigua 

en alta a Catalunya de la Coma i la Pedra realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua (any 2005). 

 

Estructura de la xarxa 

 

El municipi de La Coma i la Pedra disposa de 3 xarxes d’abastament per al seu abastament: xarxa la Coma, xarxa 

Port del Comte i xarxa la Pedra. 

 

A continuació es mostra un esquema interpretatiu de la xarxa de subministrament d’aigua per als diferents nuclis 

presents dins del terme municipal. Cal destacar un global de 5 captacions i 6 dipòsits que abasteixen d’aigua a tota 

la població. 

 

Figura. Esquema lineal de la xarxa de subministrament d’aigua municipal 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’informació facilitada pels serveis tècnics de l’Ajuntament 

CAPTACIONS DIPÒSITS 

Dipòsit La Part:  
     Cota: 1.072 m 
     Capacitat: 130 m3 

  

Nucli:   L A   C O M A   I    L A    P E D R A 

Font del Torrent: 
     Captació estacional 
     Cota: 1.100 m 

  
  

ESTACIONS TRACTAMENT 

 
 

NUCLIS 

Font de La Coma 1: 
     Cota: 1.045 m 

  

Font de La Coma 2: 
     Cota: 1.030 m 

  

Dipòsit: 
     Cota: 1.037 m. 
     Capacitat: 50 m3 

  

Dipòsit:  
     Cota: 1.029 m. 
     Capacitat: 160 m3 

  

Dipòsit de la Riba:  
     Cota: 1.077 m 
     Capacitat: 500 m3 

  

Urbanització 

LA PART 

(La Coma) 

 

LA COMA  

(zona baixa) 

 

LA COMA  

(zona alta) 

 

BOMBES 

 
 

Pou 2: 
     Cota: 1.325 m 
     Profunditat: 340 m 

  

Dipòsit:  
     Cota: 1.820 m 
     Capacitat: 500 m3 

  

PORT DEL 

COMTE 

 

Font Les Mesquines: 
     Cota: 1.045 m 

  

Dipòsit:  
     Cota: 975 m 
     Capacitat: 50 m3 

  

LA PEDRA 
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Tal i com s’ha avançat i es pot observar en la figura superior, per a subministrar d’aigua la xarxa de la Coma i la 

Pedra, el municipi utilitza 5 punts o àrees de captació. Segons el destí final de l’aigua extreta formen part d’una de 

les tres xarxes d’abastament enumerades anteriorment. 

 

XARXA LA COMA 

 

Aquesta xarxa s’abasta de les 3 captacions sgüents: 

 

 Font de La Coma 1: abasteix al dipòsit 50 m3 que distribueix aigua a la zona baixa de La Coma i al dipòsit de 

160 m3. 

 Font de La Coma 2: abasteix al dipòsit 160 m3 que, mitjançant l’ajuda de bombes, subministra aigua al dipòsit 

de la Riba que s’encarrega primer d’abastar d’aigua la zona alta de La Coma i , posteriorment, amb l’ajuda de 

bombes, també omple el dipòsit de la Part. 

 Font del Torrent: abasteix d’aigua el dipòsit de La Part que subministra a la urbanització que porta el mateix 

nom. És una font complementària a les altres dues principals degut al seu caràcter estacional. 

 

Les estacions de desinfecció van associades al dipòsit La Part i al dipòsit 50 m3 en els quals es realitza la cloració 

amb hipoclorit. El funcionament de la xarxa de distribució des dels dipòsits cap a les vivendes es realitza per 

gravetat en càrrega en trobar-se a cotes superiors a les zones urbanes. 

 

La gestió de la xarxa La Coma va a càrrec de l’Ajuntament del municipi. 

 

XARXA LA PEDRA 

 

Aquesta xarxa s’abasta d’una única captació, la Font de Les Mesquines: abasteix d’aigua un dipòsit petit (50 m3) 

que subministra aigua a La Pedra 

 

La xarxa de distribució és de propietat municipal i funciona per gravetat de càrrega. La seva gestió va a càrrec de 

l’Associació Veïns “La Pedra”. 

 

En tractar-se d’una xarxa de reduïdes dimensions i que abasta menys de 50 persones, no està controlada per 

sanitat. Es controla de forma manual. 

 

XARXA PORT DEL COMTE 

 

Aquesta xarxa s’abasta també d’una única captació, el Pou 2: D’ell s’extreu l’aigua que abasta la urbanització Port 

del Compte passant prèviament per dues impulsions que eleven l’aigua des de 1.325 m a 1.820 m on es situa el 

dipòsit general. És en aquest dipòsit on es realitza la cloració. 

 

La xarxa de distribució és propietat municipal i funciona per gravetat de càrrega. De la seva gestió se n’encarrega 

l’empresa gestora Guimaru. 

 

CONSUMS 

 

Actualment en la xarxa La Coma i la xarxa La Pedra no es controlen els cabals abastats i consumits ja que el 

municipi no cobra l’aigua als consumidors. En el cas de la xarxa Port del Comte, el 100% del cabal abastat es 

destina a consum domèstic. 
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Per a l’any 2003, les estimacions de consum que es van realitzar per a les tres xarxes d’abastament queden 

recollides a la taula següent. Es va establir una dotació en alta de 300 l/hab·dia per  a les xarxes la Pedra i la Coma 

en no disposar de dades reals de consum. 

 

XARXA 
CABALS EN ALTA TOTAL 

QHIVERN (m3/d) QESTIU (m3/d) QANUAl (m3/any) 

Xarxa La Coma 64 238 24.504 

Xarxa Port del Comte 15 420 13.575 

Xarxa La Pedra 2 8 1.236 

 

Estat actual de la xarxa i previsions futures 

 

L’Informe Final del Pla d’Abastament i Distribució d’aigua en alta a Catalunya de la Coma i la Pedra (Agència 

Catalana de l’Aigua, 2005), després d’haver analitzat el funcionament i la dotació de les xarxes de distribució del 

municipi, conclou les següents observacions: 

 

QUANTITAT DE RECURS 

 

 De les tres xarxes que disposa el terme municipal, la Xarxa La Coma i la Xarxa Port del Comte donen 

abastament a poblacions molt estacionals, concentrant la demanda punta en els caps de setmana 

hivernals. Aquestes demandes punta es quantifiquen en el cas de la xarxa la Coma en més de 10 vegades 

l’habitual i en el cas de la Xarxa Port del Comte la relació entre població habitual (50 persones) i estacional 

(fins a 3000) encara és més exagerada. 

 A les xarxes La Coma i La Pedra no hi ha indicis que existeixin problemes de quantitat de recurs 

 La Xarxa Port del Comte, tot i que no té problemes de quantitat de recurs en l’escenari actual, es preveu 

una possible mancança de recurs en les èpoques de demanda punta en cas de complir-se les previsions 

de creixement futur. 

QUALITAT DE RECURS 

 

 Únicament han tingut lloc incompliments esporàdics dels paràmetres de bacteris coliformes i enterococ en 

la Xarxa La Coma, paràmetres recollits en el Bloc A del RD 240/2003 que inclou els paràmetres 

microbiològics que determinen la bona qualitat microbiològica de l’aigua per al seu consum. Es preveu 

solucionar el problema millorant la gestió del sistema de desinfecció. 

ELEMENTS DE LA XARXA 

 

 La Xarxa Port del Comte necessita disposar de més capacitat de dipòsit per assumir el creixement 

poblacional. Es contempla la construcció d’un dipòsit regulador de 850 m3 al costat de l’actual. També és 

necessari disposar d’un segon pou per a reserva, proposat al costat del Pou 2. 

 A la Xarxa La Coma, l’Ajuntament estudia la possibilitat de disposar d’una captació més, Fonts del 

Cardener, de cara a millorar la garantia i la gestió de la xarxa. Aquesta actuació no es considera 

necessària en l’Informe Final del Pla d’Abastament i Distribució d’aigua en alta a Catalunya de la Coma i la 

Pedra. 

Respecte les depuradores n’hi ha una que depura les aigües de la Coma, les aigües residuals de la Pedra no són 

tractades i en la resta d’àmbits tenim la següent situació, segons han informat els serveis tècnics municipals: 
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 Urbanització Port del Comte. En tràmit dues depuradores, una pel polígon III i l’altra al Polígon II, que recollirà 

les aigües del Polígon II i del Querol (EHPC). Al Polígon IV es preveu una futura depuradora vinculada al 

desenvolupament del sector Adell. 

 EHPC. Les edificacions del Querol es depuraran amb la nova depuradora del Polígon II. Les del golf i 

apartaments annexos amb la urbanització del Pla Parcial aprovat al Prat de Botons. 

 

4.3.2. Subministrament elèctric i enllumenat municipal 
 
La companyia elèctrica FECSA subministra l’energia elèctrica al municipi en l’actualitat. Una primera línia d’alta 

tensió creua pel mig del terme municipal d’est a oest provenint de Gòsol i dóna servei a la urbanització de Port del 

Comte. Una segona línia creua de sud a nord tota la Vall del Cardener i dóna servei a la Pedra, la Coma i als veïnats 

de muntanya situats a la part nord i est del municipi. D’aquesta darrera línia en surten dues més, una de nord-est a 

sud-oest i l’altre de sud-oest a nordest que també donen subministre elèctric al Domini Esquiable i a la urbanització 

de Port del Comte. La xarxa complementària de subministre elèctric de baixa tensió és soterrada tant a l’Estació 

Hivernal com a la urbanització de Port del Comte i és aèria en els nuclis urbans de la Pedra i la Coma. 

 

Els serveis tècnics del Consell Comarcal del Solsonès van realitzar un estudi de l’enllumenat municipal amb les 

mesures a adoptar per a millorar-ne l’eficiència. Segons han informat fonts de l’Ajuntament aquestes mesures es 

van adoptant progressivament i hi ha intenció d’adoptar-les sistemàticament en el context dels nous 

desenvolupaments derivats del POUM. 

 
4.3.3. Residus municipals        
 
Segons han informat els serveis tècnics del Consell Comarcal del Solsonès, la comarca compta amb un Pla Director 

en matèria de residus (elaborat per l’Agència de Residus de Catalunya en col·laboració amb de les institucions de la 

comarca) que defineix els aspectes relacionats amb la recollida de residus tant en els àmbits municipals i urbans 

com en l'àmbit rural. També estableix les necessitats en infraestructures, com plantes de compostatge i de triatge, si 

són necessàries, i si cal ampliar i en quina dimensió l'abocador de Clariana de Cardener.  

 

D’altra banda, el Ple del Consell Comarcal del Solsonès, va concretar l’aprovació definitiva de l’Ordenança 

reguladora del servei de recollida selectiva i rural de la comarca a data de 7 d’Agost de 2007. A data 3 de febrer de 

2009 es va consensuar l’aprovació definitiva de l’Ordenança comarcal reguladora de la gestió de residus de la 

construcció.  

 

Entendrem per residus domèstics o municipals aquells residus procedents dels domicilis particulars, dels comerços, 

d’oficines i serveis, i tots aquells que per la seva naturalesa o composició poden assimilar-se als residus domèstics, i 

es recullen en els llocs habilitats per aquests. 

 

La Coma i la Pedra, en aquest moment, té implantat el model clàssic de recollida selectiva amb contenidors aeris de 

les tres fraccions principals (vidre, paper i cartró, i envasos lleugers), acompanyats dels contenidors de rebuig. En 

aquest municipi no es realitza la recollida selectiva de fracció orgànica. Segons informació facilitada pels serveis 

tècnics de l’ajuntament, no hi ha previsió de la instal·lació de contenidors soterrats per a substituir l’actual sistema de 

recollida. En la taula següent  tenim detallades les dades de les quantitats de residus recollits separats en fraccions 

tant en el poble objecte d’estudi com en tot el conjunt comarcal. 

 

Àmbit Padró Vidre 
Paper i 
Cartró 

Envasos 
Lleugers 

Altres 
Total 
recollida 
selectiva 

% rec. 
Sel./Total 

Total 
fracció 
resta 

% fracció 
resta/Total 

TOTAL 
Kg/hab·
dia 

COMA I LA 
PEDRA 

267 12,74 11,95 3,02 2,32 30,03 15,46 164,24 84,54 194,26 1,99 

SOLSONÈS 13.685 358,24 869,76 206,51 267,02 1.701,53 23,3 5.602,28 76,7 7.303,82 1,46 

Font: Agència de Residus de Catalunya (ARC). Dades 2008 
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Tot seguit podem veure un detall de l’evolució de les tres fraccions de la recollida selectiva que s’han realitzat en el 

municipi durant el període 2000 – 2007. Per tal d’analitzar correctament el gràfic, cal tenir en compte que la 

informació recopilada (a partir de la base de dades de l’ARC), està expressada segons el pes (tones), és a dir, no 

segons el volum de fracció recollida. Així doncs, es pot observar una evolució positiva pel què fa a la conscienciació 

dels habitants donat l’augment progressiu (tret d’alguna davallada puntual) de cada fracció de recollida selectiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Font: Agència de Residus de Catalunya (ARC). Dades 2008 

 
4.3.4. Qualitat de l’aire          
 
L’encara relativa baixa industrialització del terme de la Coma i la Pedra i el pas de vies de comunicació relativament 

secundàries, determinen, segurament, nivells de contaminació atmosfèrica relativament baixos. Quant al control de 

contaminants atmosfèrics, no hi ha instal·lacions de mesura al municipi de La Coma i la Pedra. Per altra banda, pel 

què fa a les estacions fixes de control de la contaminació atmosfèrica dins la xarxa de vigilància i previsió de la 

contaminació atmosfèrica de Catalunya (XVPCA), es troben allunyades del municipi. 

  

Segons els Mapes de Capacitat i Vulnerabilitat del Territori elaborats per la Direcció General de Qualitat Ambiental 

del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Zona nº 8, a la zona de La Coma i la Pedra se li assigna una 

capacitat entre moderada i baixa per a l’establiment de nous focus emissors en funció de la zona del terme 

municipal de que es tracti i del tipus de contaminant; i una vulnerabilitat entre baixa i molt baixa en funció del tipus 

de contaminant. 

 
Quant a les valoracions referents a contaminació acústica derivada de la presència d’infraestructures viàries, el 

municipi objecte d’estudi, no disposa de cap punt de control acústic de nivells de soroll de referència inclòs dins del 

plànol corresponent a la informació de la base de dades de la Campanya de control acústic del Departament de 

Medi Ambient i Habitatge. 

Paper i Cartró 

Envasos 

Vidre 
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Figura. Mapa de vulnerabilitat a la contaminació atmosfèrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Direcció General de Qualitat Ambiental 

 
Contaminació lluminosa i acústica 

 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el 19 de desembre de 2007, 

el Mapa que estableix les zones de protecció del medi ambient envers la contaminació lluminosa a Catalunya, 

seguint els criteris que estableix la Llei 6/2001 i el Decret 82/2005. El Mapa contempla 4 zones de protecció, 

atenent, d'una banda, la necessitat de mantenir una correcta il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa 

l'activitat humana, i, de l'altra, la protecció, tant com sigui 

possible, dels espais naturals i la visió del cel a la nit. En 

aquest mapa s’estableixen 4 categories de protecció envers 

la contaminació lumínica:  

 Zona E4.Protecció menor. Zona urbana d'ús intensiu a la 

nit que es troba a més de 2km d'una zona E1. 

 Zona E3. Protecció moderada. Zona E3 és la zona urbana 

o urbanitzable del planejament urbanístic. 

 Zona E2. Protecció alta. Zona E2 és la zona no 

urbanitzable del planejament urbanístic que no pertany al 

grup de zones protegides E1. 

 Zona E1. Protecció màxima. Són les àrees incloses en la 

Xarxa Natura 2000, el Pla d'Espais d'Interès Natural, els 

Espais Naturals de Protecció Especial. 

 

Font: DMAH 

El municipi disposa d’un mapa de capacitat acústica. 

La finalitat d’aquest plànol es diferenciar les zones del 

terme segons la seva sensibilitat acústica.. Els criteris, 

doncs, que determinen una categoría o una altra, están 

estretament relacionats amb la presencia d’espais 

naturals així com també cursos fluvials (marcats en 

blau), en l’entorn dels nuclis urbans així com també a la 

presencia de infraestructures viàries (marcades en 

gris). Pel que respecte al municipi en qüestió, donat l’alt 

grau de patrimoni natural que s’hi ubica, s’han marcat 

tres zones principals corresponents als nuclis urbans 

(La Coma, La Pedra i Port del Compte) i quasi en la 

totalitat d’elles, la categoría adjudicada en quant al grau 

de sensibilitat acústica és la més elevada. 
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4.3.5. Riscos ambientals  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En relació la sismicitat tenim que el municipi se situa 

en una zona geològica on els terràtremols i sismes que 

s’hi poden produir poden tenir intensitat mitja, mitigable 

si s’apliquen les Normes Sismoresistents reguladores 

en les construccions i les obres civils. Segons el mapa 

de zones sísmiques de Catalunya (ICC, Generalitat de 

Catalunya) La Coma i la Pedra se situa en zona amb 

risc relatiu bastant alt. 

 

Risc sísmic 

 

Font: IGC 

 

Segons el mapa de perill bàsic d’incendi forestal (mapa estàtic 

que defineix un estat del territori estimatiu de la freqüència i la 

intensitat en que si pot produir el perill d'incendi) de les bases 

oficials cartogràfiques del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge, tota la part de muntanya alta del municipi, que 

inclou els diversos hàbitats d’interès comunitari detallats en 

l’apartat corresponent, està considerat amb els rangs de risc 

d’incendi moderat. Pel què fa referència a la zona més planera, 

gaudeix de la categoria de risc d’incendi forestal baix. 

Risc d’incendi forestal 

 

Font: DMAH 

 

Límit TM Avià

Superfície urbanitzada

Tipus de risc

Risc baix

Risc moderat

Risc alt

Risc molt alt
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A nivell de riscos geològics, en la documentació de les NNSS de planejament de l’any 1992 i d’acord amb el mapa 

de riscos geològics de Catalunya, s’identifiquen 4 zones de risc geològic al terme: 

× Vessant oriental de Port del Comte (per sota dels 1650 msnm): zona amb risc alt; predomini de moviments 

rotacionals i fluxes sobre la vessant, afavorits per l’existència d’esbaldregalls sobre un substracte argilós de 

margues lutecianes. Com s’observa a la figura anterior de materials geològics la naturalesa calcària d’aquest 

àmbit afavoreix els fenòmens de karstificació.  

× Zona nord de Pratformiu: zona amb risc (però sense qualificar); processos erosius sobre materials tous. 

× Nord del veïnat de Can Maçanes i de Sant Marc: processos erosius a favor de torrenteres. 

× Coll de Port i Roca del Migdia: zona amb esllavissades potencials per processos antròpics. 

 

Risc geològic: esfondraments: col·lapses i subsidiències 

 

El plànol inferior  presenta les àrees on és preceptiu, en el context del desenvolupament urbanístic, l’estudi del 

risc d’esfondraments.  

 

En el municipi de la Coma i la Pedra l’Institut Geològic de Catalunya disposa d’un Informe geològic de l’esllavissament 

de la Coma (codi AI-002-82) i del document Fenòmens d’esllavissament esdevinguts durant els aiguats del novembre 

de 1982 al Solsonès i l’Alt Berguedà: la Coma i Maçaners, realitzats pel Servei Geològic de Catalunya els anys 1982 i  

1983 respectivament. Ambdós expliquen fenòmens d’esllavissaments succeïts a la vessant dreta del riu Cardener, 

apunten el risc de noves esllavissades i concloent que una part de la vessant dreta del Cardener no és 

aconsellable per a la construcció de vivendes (en la figura de l’esquerra es representa l’àmbit d’estudi) 
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El plànol de sota a l’esquerra presenta (en color carbassa) les àrees on és preceptiu, en el context del 

desenvolupament urbanístic, l’estudi del risc de lliscaments, despreniments, fluxos i altres moviments del 

terreny en vessants per efecte de la gravetat.  

 

En l’informe del Servei Geològic de Catalunya sobre l’esllavissament de la Coma de novembre de 1982 es 

destaca que es va destruir completament les obres de captació i els dipòsits d’aigua dels habitatges situats a la 

vessant dreta del Cardener, amenaçant directament 3 habitatges unifamiliars i arribant el front de l’esllavissament 

a una àrea d’ús residencial, en una zona de la qual s’apunta que ja ha patit diversos fenòmens d’esllavissament; 

la causa principal d’aquests esllavissaments és la presència de materials argilosos de plasticitat elevada, que en 

períodes de destacades precipitacions (que provoquen, entre altres, el fenomen de saturació dels aqüífers 

superficials) veuen afavorida la seva “activació”. 

 

Risc geològic:  lliscaments, despreniments, fluxos i altres moviments del terreny 

 

Font: IGC 

 

Pel que respecta al plànol situat a la dreta, hi ha representades les zones que poden ser afectades per allaus. 

S'entén com a zona d'allau l'àrea dins la qual al llarg del temps s'han produït desencadenaments d'allaus de 

diferents dimensions. El seu límit ve donat a partir de la màxima allau que els indicis existents actualment permeten 

determinar (geomorfològics, de vegetació i històrics). 
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Figura: delimitació de zones inundables als àmbits del Pla de l’Estany i del Sector Adell 

  

 
 
 

En la documentació de les NNSS de planejament del municipi s’apunta que el Mapa de riscos geològics de 

Catalunya indica com a zona amb risc d’inundacions les marges del riu Cardener aigües avall de la confluència amb 

el Mosoll. 

 

Es disposen d’estudis d’inundabilitat de sectors concrets en els quals s’han plantejat desenvolupaments, com el 

sector Adell, el nou pont sobre el riu Cardener aigües amunt del nucli de la Coma o a l’àmbit del Pla de l’Estany. 

 

Segons han informat fonts de l’Ajuntament s’han realitzat diverses actuacions de minimització del risc d’inundabilitat 

a l’entorn del riu Cardener, concretament: 

 

-Àmbit de l’Estany (les fonts del Cardener), sobre l’afluent del Cardener que creua l’Estany i que actualment està 

canalitzat amb unes esculleres de pedra. Fruit d’una important riuada, que va provocar importants danys, es va optar 

per fer les obres de canalització actuals transformant el seu curs, que fins aleshores era amb zig-zag, per un traçat 

recte. No es té constància d’estudis d’inundabilitat al respecte. 

 

 - Àmbit del riu Cardener a l’alçada de Les Fonts del Cardener, camí a La Coma. Escullera fins el peu de La Coma 

amb l’objecte de contenir les terres dels seus marges i millorar la seva resposta amb les riuades. 
 

En l’informe del Servei Geològic de Catalunya també es destaca un altre fenomen d’aquest tipus succeït com a 

conseqüència dels forts aiguats de l’any 1907: la formació d’un con de dejecció a la sortida del Torrent 

d’Odriguers 

 

 

 

 

 

 

 

Risc hidràulic 
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4.3.6. Activitats i usos del territori amb incidència ambiental      
 

En el terme de la Coma i la Pedra s’hi desenvolupen diverses activitats que comporten una sèrie d’impactes 

potencials i reals sobre el medi i els seus recursos. Entre aquestes activitats podem apuntar les següents: 

 

× Explotacions extractives: les activitats extractives en el terme de la Coma i la Pedra van comportar en un 

passat no molt llunyà diversos impactes ambientals sobre la geologia i l’atmosfera, tal i com recollia el text 

urbanístic de les NNSS de planejament. Actualment resten 3 explotacions en actiu, segons consta en la 

cartografia i bases de dades del DAMH, destacant l’explotació de guix a l’extrem sudoriental del terme, pels 

seus impactes ambientals. 

 

 
 

× Estació Hivernal i Urbanització de Port del Comte: diversos impactes sobre l’entorn natural, a nivell 

paisatgístic, sobre els sòls, la fauna, sobre el cicle de l’aigua (extraccions, aigües residuals, contaminació 

aqüifers, modificació condicions escolament aigües superficials), increment risc d’incendi forestal. 

 

× Abocaments d’aigües residuals sense depurar provinents de diversos nuclis 

 

× Activitats de freqüentació del medi natural: especialment les motoritzades. Entre altres efectes d’aquestes 

activitats de freqüentació de medi natural hi ha el increment del risc d’incendi forestal i l’afecció de biòtops 

sensibles per la fauna. 

 

 

  



 

      

                                    
61 

POUM de la Coma i la Pedra 
Informe de Sostenibilitat Ambiental-Text Refós 

 

 

Anàlisi d’alternatives 

 

5. ANÀLISI D’ALTERNATIVES  
 
5.1. PRESENTACIÓ DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES    
 

D’acord amb els criteris i els objectius del pla, entre els quals hi ha els de caràcter ambiental, i les estratègies d’ordenació 

proposades, en el context del nou POUM de la Coma i la Pedra s’han realitzat una sèrie de plantejaments per a 

cadascuna de les entitats urbanístiques del municipi d’una banda i de l’altra alguna proposta en el context del sòl no 

urbanitzable, que tot seguit es comenten: 

 

 Nucli de la Coma 

 Nucli de la Pedra 

 Entorn de les Fonts del Cardener 

 Urbanització de Port del Comte 

 Domini esquiable EHPC 

 Plans Especials en sòl no urbanitzable 

 

En el present punt, i per cada cas, s’exposen les alternatives considerades pels redactors del planejament. Les propostes 

han estat generades a partir de l’estudi dels diversos temes o aspectes bàsics que, a l’entendre de l’equip redactor del 

planejament i d’acord amb el parer del consistori municipal, han de definir el nou POUM.  Aquelles actuacions amb major 

rellevància ambiental també són analitzades en el present apartat. 

 

Nucli de la Coma 

 

Cal esmentar que les actuacions preferents en aquest àmbit, segons esmenta la documentació urbanística, fan especial 

incís en la preservació dels entorns immediats de la llera del riu Cardener i de la resta de torrents, així com la garantia de 

la correcta adaptació dels nous desenvolupaments (o reordenació d´existents) a la topografia existent i una preservació 

dels elements naturals d’interès existents. En el context de les propostes d´actuació urbanístiques en aquest àmbit tenim 

les següents alternatives: 

 

 Alternativa 1: Unir el teixit urbà del Nucli històric de la Coma amb Les Fonts del Cardener.  

 Alternativa 2: Establir un verd de separació entre el Nucli històric de La Coma i l’àmbit de Les Fonts del 

Cardener. 

 

L’alternativa triada és la 2. 
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Figura: Criteris, objectius i actuacions específiques pel nucli de la Coma   

  

 

Font: Avanç de POUM de la Coma i la Pedra, Setembre 2009 
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Nucli de la Pedra 

 

Per aquest àmbit les actuacions preferents que cal destacar a nivell ambiental, segons esmenta la documentació 

urbanística, són: 

 

 la preservació dels valors naturals i paisatgístics de l´àmbit i del seu entorn. 

 Incorporar l’actual rectoria com a equipament comunitari i destinar-lo a refugi per la promoció turística del Nucli 

històric de La Pedra i els seus entorns.  

 Millora i preservació del Castell de La Pedra i els seus accessos. 

 Ampliació i reordenació de l’actual Unitat d’Actuació “El pont de La Pedra” per incorporar al sòl urbà una 

dotació d’espais lliures i equipaments a l’esplanada contígua del riu El Mosoll, garantint els valors paisatgístics i 

de connexió ecològica actuals, d’acord amb el planejament territorial vigent. 

 

En el context de les propostes d´actuació urbanístiques en aquest àmbit tenim les següents alternatives: 

 

 Alternativa 1: Desenvolupar com a sòl per a ús industrial l’àmbit dels prats de Les Insoles, situats entre el riu El 

Mosoll i la carretera de Tuixén, desvinculant els usos habitatge i residencial i incorporant l’actuació del nou 

accés rodat fins a l’explotació de l’aigua al Pujol del Racó previst amb el traçat paral.lel al riu El Mosoll. Aquesta 

actuació incorporarà les mesures d’integració paisatgística necessàries tant a les edificacions com als seus 

entorns, així com garantir el compliment dels valors de connexió ecològica establerts al planejament territorial i 

la protecció i preservació de les lleres dels cursos fluvials.  

 Alternativa 2: Establir localitzacions alternatives a les proposades per a l’ús industrial, preservant la identitat 

dels elements naturals i antròpics del nucli.  

 

Es plantejava en la documentació d’aprovació inicial el PPLC1 de Sector d’Activitats Econòmiques de la Pedra d’una 

extensió de 1,74 Ha en els terrenys situats al peu de la carretera de Tuixent a Sant Llorenç de Morunys que es troben al 

sud del pont de La Pedra. Com s’ha comentat finalment l’àmbit territorial d’aquest sector, tal i com estableix la Proposta 

de Resolució dels Serveis Tècnics de la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de data 11 de juliol de 2011, s’ha qualificat com a sòl no urbanitzable de 

protecció especial (clau 24). 
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Figura: Criteris, objectius i actuacions específiques pel nucli de la Pedra  

 

 

Font: Avanç de POUM de la Coma i la Pedra, Setembre 2009 

 

Entorn de les Fonts del Cardener (Urbanització “La Part” i àmbit de l’Estany) 

 

Cal esmentar que les actuacions preferents en aquest àmbit, segons esmenta la documentació urbanística, fan especial 

incís en la garantia de la preservació dels valors naturals i paisatgístics de l´àmbit i la reserva de sòl per a espais lliures 

al voltant de la confluència entre el Riu Cardener i la Ribereta de Cal Ramon. En el context de les propostes d´actuació 

urbanístiques en aquest àmbit tenim les següents alternatives: 

 

 Alternativa 1: Unir el teixit urbà del Nucli històric de la Coma amb Les Fonts del Cardener.  

 Alternativa 2: Establir un verd de separació entre el Nucli històric de La Coma i l’àmbit de Les Fonts del 

Cardener. Aquesta és l’opció que es considera per part del Pla. 
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Figura: Criteris, objectius i actuacions específiques per l´entorn de les Fonts del Cardener  

 

 

Font: Avanç de POUM de la Coma i la Pedra, Setembre 2009 

 

Urbanització de Port del Comte 

 

En aquest àmbit es distingeixen els diferents polígons d´actuació urbanística i se´n descriuen les actuacions, d´acord 

amb el seu grau de consolidació.  

 

Per al conjunt dels 5 polígons d´aquest àmbit es planteja com a única proposta alternativa el desenvolupament dels 

terrenys contigus al sòl urbà actual en el context del Polígon IV. La normatitva urbanística del Pla recull les condicions 

(entre elles les ambientals) de desenvolupament dels sectors, entre d’altres, l´actuació d´una nova EDAR en el cas del 

Polígon III (en tràmit segons la documentació urbanística) i una altra EDAR en el cas del Polígon IV. 
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Figura: Criteris, objectius i actuacions específiques per la Urbanització Port del Comte 

 

Font: Avanç de POUM de la Coma i la Pedra, Setembre 2009 

 

Domini esquiable EHPC 

 

En el context de l´extens domini esquiable de l´Estació Hivernal de Port del Comte (EHPC) es plantegen diverses 

actuacions, algunes de les quals són susceptibles d´haver-se de sotmetre de forma específica i individualitzada als 

tràmits ambientals corresponents que estableixi la legislació vigent (elaboració d´estudis ambientals específics com 

Estudis d´Impacte i d´Integració Paisatgística o Estudis d´Impacte Ambiental, i a les tramitacions administratives 

corresponents). De les actuacions que la documentació del Pla recull per a l´àmbit del domini esquiable destaquem les 

següents: 

 

 Ajust dels límits actuals del domini esquiable a les propostes de millora i tractament del sistema viari 

 Promoure el desenvolupament de la zona dels Carbassers  

 Promoure l’esquí nòrdic i proposar la connexió amb l’Estació d’esquí nòrdic de Tuixén. 

 Promoure el desenvolupament d’un nou node d’accés a l’Estació des del Prat de la Bòfia. 

 Estudiar el potencial desenvolupament turístic per aquells àmbits amb major potencial en sòl no urbanitzable. 

 Regulació d’activitats en el medi natural. 

 Establir una reserva de sòl per a sistema d’equipament esportiu per a la pràctica del parapent i altres esports 

d’aventura similars. 
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 Establir una reserva per a l’execució d’una nova carretera d’accés a la zona nord de l’Estació, Carbassers, per 

millorar la seguretat de l’estació i accés dels equips d’emergència de la zona, i alhora potenciar-ne el seu 

desenvolupament. 

 Importants reserves per aparcaments  en els nous sectors de desenvolupament, de manera especial al nucli 

del Port del Compte, on la infraestructura de les instal.lacions de la neu obliga a fer reserves importants de sòl.  

 

Per a les actuacions a l´EHPC no es plantegen alternatives. Recordem que aquest àmbit s’està desenvolupant amb una 

figura de planejament ja aprovada definitivament.  

 

Figura: Criteris, objectius i actuacions específiques per l´àmbit del domini esquiable de l’EHPC 

 

Font: Avanç de POUM de la Coma i la Pedra, Setembre 2009 

 

La documentació del Pla també recull el P.P.U. EH.2 “Estació Hivernal del Centre d’Interès Turístic Port del Comte”. 
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Plans Especials en sòl no urbanitzable: 

 

 PEU1 Pujol del Racó: Promoure el desenvolupament turístic del Pujol del Racó, integrant l’opció de 

promoure la comercialització d’aigua embotellada. 

 

-Alternativa 1: Promoure el desenvolupament de l’explotació de l’aigua mitjançant la implantació d’una 

planta per l’embotellament als prats del Pujol del Racó, garantint el menor impacte visual i paisatgístic, 

incorporant les mesures d’integració paisatgística necessàries tant a les edificacions com als seus 

entorns, així com garantint el compliment dels valors de connexió ecològica establerts al planejament 

territorial i la protecció i preservació de les lleres dels cursos fluvials. També recollirà la restitució del 

paisatge un cop finalitzada l’explotació de l’aigua..Aquesta actuació requereix l’arranjament de l’actual 

pista d’accés per al transport de les mercaderies, amb el corresponent estudi d’impacte i integració 

paisatgística. 

 

-Alternativa 2: Promoure l’explotació de l’aigua al prat de Les Insoles, contigu al riu El Mosoll. Aquesta 

actuació incorporarà les mesures d’integració paisatgística necessàries tant a les edificacions com als 

seus entorns, així com garantir el compliment dels valors de connexió ecològica establerts al planejament 

territorial i la protecció i preservació de les lleres dels cursos fluvials. També recollirà la restitució del 

paisatge un cop finalitzada l’explotació de l’aigua. 

 

-Alternativa 3: no promoure la implantació de la planta embotelladora. 

 

 PEU4 Camí del Cardener: Pla especial de millora i protecció del camí que uneix les Fonts del Cardener 

amb la Font de La Puda, passant pel nucli de la Coma. 

 

 PEU 5 Estacionament Font de la Puda: Adequació de l’entorn de La Font de La Puda per a regular la 

implantació de la pernoctació de persones en vehicles disseminats pel territori i habilitar un àmbit indicat 

per aquest ús. 

 
 

La normatitva urbanística del Pla recull el detall d’aquestes actuacions i les condicions (entre elles les ambientals) de 

desenvolupament de les mateixes per part del planejament derivat. 
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5.2. ANÀLISI AMBIENTAL DE LES ALTERNATIVES  

 

Actuacions amb incidència territorial i ambiental més significativa 

 

A la taula que es presenta tot seguit es descriuen els principals aspectes a considerar a nivell d´incidència territorial i 

ambiental en el context de les propostes plantejades per a cadascun dels nuclis. 

 

Taula. Síntesi dels principals aspectes amb incidència territorial i ambiental del POUM de la Coma i la Pedra 

AMBIT 

PROPOSTA 

PRINCIPALS IMPACTES TERRITORIALS 

I AMBIENTALS 

VALORACIO I OBSERVACIONS 

NUCLI URBÀ DE LA COMA 

Verd de separació entre 

la Coma i les Fonts del 

Cardener 

Impactes positius per preservació de la 

compacitat dels desenvolupaments urbans, 

de preservació de la permeabilitat territorial 

i la connectivitat ecològica i de preservació 

de l´entorn no urbanitzat del marge 

esquerre del Cardener entre les Fonts del 

Cardener i el nucli de la Coma i permetre´n 

la valorització i aprofitament sostenible del 

seu patrimoni natural 

La preservació de l´espai no urbanitzat 

entre el nucli tradicional de la Coma i les 

implantacions urbanes de l´entorn de les 

Fonts del Cardener es considera com a 

una acció positiva i absolutament 

necessària per a garantir el bon 

compliment dels objectius i criteris 

ambientals exposats pel nou POUM en els 

àmbits de model territorial i d´ocupació del 

sòl i de preservació del patrimoni natural, la 

biodiversitat, la permeabilitat ecològica i la 

qualitat del paisatge 

Nous àmbits de 

desenvolupament per 

sobre de la carretera de 

Tuixén 

 

Principals criteris a considerar:  

 

 preservació d´àmbits forestals 

existents i altres elements arbrats 

aïllats o naturals d´interès 

 adaptació topogràfica  

 preservació d´urbanització en 

zones de pendents destacats. 

 Garantir subministrament d’aigua 

i sistema de sanejament. 

 

La realitat orogràfica accidentada i amb 

presència de destacats pendents de 

l´entorn del nucli de la Coma dificulta la 

disponibilitat de zones per a nous àmbits de 

creixement en el seu entorn immediat. 

 

L´opció del nou POUM de mantenir els sòls 

urbanitzables previstos en el planejament 

vigent haurà de considerar un 

desenvolupament en profunditat dels 

criteris ambientals exposats anteriorment: 

aspectes recollits en la normativa 

urbanística. 

 

La documentació urbanística destaca que 

els creixements futurs de  l´àmbit es 

plantegin de mitja densitat (versus el model 

de baixa densitat constituit pels habitatges 

unifamiliars existents en aquests àmbits) 



 

      

                                    
70 

POUM de la Coma i la Pedra 
Informe de Sostenibilitat Ambiental-Text Refós 

 

 

Anàlisi d’alternatives 

 

 
AMBIT 

PROPOSTA 

PRINCIPALS IMPACTES TERRITORIALS 

I AMBIENTALS 

VALORACIO I OBSERVACIONS 

NUCLI URBÀ DE LA PEDRA 

Pla Especial Pujol del 

Racó 

En les alternatives considerades es 

produeixen impactes visuals, paisatgístics i 

d´altra naturalesa ambiental. 

En les alternatives plantejades per a fer 

l´actuació es produeixen impactes 

potencialment destacats a considerar.  

En el cas de la ubicació al Prat de les 

Insoles els principals són l´impacte visual 

des de la carretera de Sant Llorenç a la 

Coma, la integració de les masies existents 

de les Insoles i Cal Borrec i la relativa 

proximitat a vivendes unifamiliars aïllades 

(en sòl urbà) 

En el cas de la ubicació al Pujol del Racó 

els principals són l´impacte visual, la 

necessitat d´adequació del vial d´accés i el 

conseqüent trànsit futur associat al llarg 

d´un àmbit no urbanitzat del terme i la 

implantació d´una nova activitat en un 

entorn rural no urbanitzat més allunyat de 

la carretera i dels assentaments urbans 

existents (major impacte sobre la fauna 

silvestre). 

ENTORN DE LES FONTS DEL CARDENER (URBANITZACIÓ “LA PART” I ÀMBIT DE L’ESTANY) 

Nou desenvolupament de 

l´àmbit del Pla de 

l´Estany 

 Consideració, per part de la 

proposta d´ordenació i zonificació 

del nou àmbit, dels períodes de 

retorn i de les cotes 

d´inundabilitat associades (estudi 

d´inundabilitat específic)  

Aspectes recollits en la normativa 

urbanística. 

Ja existeix un endegament del curs de la 

ribereta de Cal Ramon en aquest àmbit 

Garantir subministrament d’aigua i sistema 

de sanejament. 

Verd de separació entre 

la Coma i les Fonts del 

Cardener 

Ja comentat anteriorment Ja comentat anteriorment 
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AMBIT 

PROPOSTA 

PRINCIPALS IMPACTES TERRITORIALS 

I AMBIENTALS 

VALORACIO I OBSERVACIONS 

URBANITZACIO PORT DEL COMTE 

Pla parcial en execució Destacada extensió de l´àmbit en un entorn 

rural d´alta muntanya  

En execució la primera de les 3 fases de 

què consta el Pla Parcial 

Proposta de 

redordenació de l´àmbit 

potencial de 

desenvolupament de les 

NNSS 

La proposta hauria de permetre reduir el 

nombre d´habitatges i extensió afectada i 

permetre´n una millora dels serveis; com ja 

s´ha comentat la urbanització es troba en 

un entorn rural d´alta muntanya 

La proposta de reordenar l´àmbit potencial 

de desenvolupament de sòl urbanitzable 

establert a les NNSS permet reduir la 

superficie de sòl urbà prevista per part 

d´aquestes, adoptar la construccio d´una 

nova EDAR i la recuperacio paisatgistica de 

l´indret per eliminacio de fonaments de 

construccions iniciades 

Garantir la completa 

dotació dels serveis 

urbanístics (entre 

aquestes els dipòsits 

reguladors i nous pous 

per al subministre i 

l’habilitació d’EDARs per 

a la depuració d’aigües 

residuals) 

Necessitat d’adequació de serveis i 

d’adopció de les mesures pertinents per al 

compliment de la normativa sectorial 

reguladora en matèria ambiental (dotació 

en alta d’aigua, tractament aigües 

residuals, prevenció contaminació 

lluminosa,...etc)  

 

La valoració dependrà del grau d’integració 

de criteris ambientals en les actuacions, 

aspectes que es poden recollir via Conveni 

Urbanístic o instrument similar (Normativa 

Urbanística) 

Construcció d’un dipòsit regulador de 850 

m3 al sistema de Port del Compte i 

consturcció d’un segon pou per a reserva al 

sistema de Port del Compte 

DOMINI ESQUIABLE ESTACIÓ HIVERNAL PORT DEL COMTE 

Increment afectacions 

territorials per noves 

actuacions  

 

A valorar en el context de cada afectació i 

d’acord amb les normatives vigents i 

sectorials reguladores, sempre tenint molt 

present quins són aquells aspectes 

competència del POUM i quins no; entre 

aquestes accions hi ha precisar limits del 

domini esquiable, desenvolupament de la 

zona de Carbassers, connexió amb 

l’estació d’esquí nòrdic de Tuixén, node 

accés des del Prat de la Bòfia, noves 

activitats en l’àmbit del domini esquiable, 

regulació d’activitats en el medi natural, 

reserva de sòl per a equipament pràctica 

del parapent i altres esports d’aventura, 

noves reserves aparcament 

 

Compliment de les determinacions de les 

administracions competents respecte 

l’expedient de Pla Parcial: el PP EH.1 

“Estació Hivernal del Port del Comte” està 

aprovat i en execució 
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Anàlisi ambiental en el context dels criteris del Programa de Planejament Territorial del DPTOP  

 

Recordem que el planejament municipal ha d’integrar i desenvolupar les disposicions del planejament superior de 

referència, en el cas de la Coma i la Pedra la documentació del Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals. Com ja 

s’ha comentat en l’apartat 3 del present ISA, aquest PTPCC es fonamenta en el conjunt de criteris del Programa de 

Planejament Territorial. Tot seguit es realitza l’avaluació del grau de compliment del POUM de la Coma i la Pedra 

d’aquests criteris. 

 

Taula. Avaluació ambiental del grau de compliment dels criteris del Programa de Planejament Territorial per part del 

POUM de la Coma i la Pedra 

Àmbit/ Criteri Grau de 

compliment 

Observacions 

Sistema d’espais oberts 

Afavorir la diversitat del territori i 

mantenir la seva matriu biofísica 

ALT en termes 

generals per la 

globalitat del 

municipi 

 

PARCIAL  

en l’àmbit territorial 

de l’entorn Port del 

Comte 

El POUM ha incorporat les determinacions establertes al PTPCC referents a 

les estratègies de creixement i els objectius respecte al sistema d’espais 

oberts, regulant el sòl no urbanitzable d’acord amb els requeriments donats 

per les Normes d’ordenació territorial del PTPCC. 

L’execució del Pla Parcial  de Port del Comte (en execució la 1ª de les 3 

fases) així com les actuacions que cal concretar en l’àmbit del Domini 

Esquiable de l’Estació de Port del Comte són aspectes que cal avaluar en el 

context de les disposicions del planejament superior de referència, tant de la 

zonificació del sòl no urbanitzable com de la normativa urbanística associada 

al PTP de les Comarques Centrals. 

Protegir espais naturals, agraris i el 

sòl no urbanitzable com a 

components de l’ordenació del 

territori 

ALT en el conjunt 

del territori 

Cal alertar sobre la potencial afecció de terrenys forestals i del medi natural 

en el context de les actuacions previstes en el PP del Port del Comte i en 

l’àmbit del Domini Esquiable del Port del Comte; la normativa del pla 

(Normativa Urbanística i fitxes amb les condicions per al desenvolupament 

dels sectors) recull aspectes reguladors al respecte. 

Preservar el paisatge com un valor 

social i un actiu econòmic 

ALT en el conjunt 

del territori 

Aspecte genèric que és recollit per la normativa del pla en un capítol 

específic (Normativa Urbanística) i de forma particular per a determinats 

sectors (fitxes amb les condicions per al desenvolupament dels sectors)  
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Moderar el consum de sòl PARCIAL  

en l’àmbit territorial 

de l’entorn Port del 

Comte 

S’han garantit les estratègies creixement de millora i compleció per al nucli 

de La Pedra, així com l’estratègia de creixement moderat per al nucli de La 

Coma, on bona part d’aquest creixement té lloc en el sòl urbà no consolidat 

existent. Al Port del Comte la realitat és diferent. Els antecedents del Pla 

Parcial aprovat l’any 1975 generaven una ocupació del sòl 

sobredimensionades. Tanmateix, el Pla Parcial aprovat l’any 2006 que el 

subtituí, reduí considerablement la seva extensió, si bé mantingué el seu 

àmbit en la major part com a sòl susceptible de futurs creixements si el 

desenvolupament de l’Estació Hivernal ho justificava. El fet és que el grau de 

consolidació del nucli del Port del Comte és baix, però el ritme de 

desenvolupament i millora de les dotacions és alt. Les propostes del POUM 

desqualifiquen la major part de l’anterior Pla parcial urbanístic del Polígon III 

de la urbanització del Port del Comte, i la resta d’actuacions es centra en 

completar les urbanitzacions existents i dotar de sistemes urbanístics, 

aparcament i nous serveis el node del Querol, el més important i en canvi 

dotat només d’un gran hotel i apartaments. 

Sistema d’assentaments urbans 

Afavorir la cohesió social del 

territori i evitar la segregació 

espacial de les àrees urbanes 

ALT El POUM dota al sòl urbà i urbanitzable de noves dotacions de sistemes per 

a equipaments comunitaris, espais lliures, que estructuren el teixit urbà i 

faciliten l’activitat social i econòmica. Les alternatives al model d’edificació 

existent i l’HPP permeten diversificar l’oferta d’habitatge i facilitar-hi l’accés. 

Protegir i potenciar el patrimoni 

urbanístic que vertebra el territori 

 

ALT El Catàleg de béns protegits, que estableix els graus de protecció i les 

intervencions permeses, així com el Catàleg de masies i cases rurals, 

permeten garantir una protecció urbanística al patrimoni cultural del municipi 

Facilitar una política d’habitatge 

eficaç i urbanísticament integrada 

ALT Les noves alternatives al model d’edificació existent i l’HPP proposat, 

integrat i repartit al llarg de la totalitat del sòl urbà, permeten i facilitar l’accés 

a l’habitatge i integrar-la a una política eficaç des de la gestió urbanística. 

Propiciar la convivència activitats-

habitatges i racionalitzar la 

implantació de polígons industrials 

ALT El POUM ja tracta i presenta instruments i accions per a propiciar la 

convivència d’usos residencials i no residencials; es preveu únicament la 

delimitació d’un àmbit específic per a les activitats econòmiques. 

Mesures de regulació i orientació 

espacial de la 2ª residència 

MIG La diversificació tipològica dels nous habitatges potencials, així com l’HPP, 

permet establir mesures que equilibrin la forta descompensació entre la 

primera i la segona residència 

Nous creixements compactes i en 

continuïtat 

ALT Totes les actuacions plantejades es realitzen en un marc de continuítat amb 

sòl urbà del planejament vigent i d’acord amb expedients aprovats 

urbanísticament (cas del Pla Parcial de la urbanització Port del Comte) 

Creixement urbà reforçant 

l’estructura nodal del territori 

ALT Els plantejaments del nou POUM en els àmbits residencials permeten el 

compliment d’aquest criteri 
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Taula. Avaluació ambiental grau compliment dels criteris del PPT per part del POUM de la Coma i la Pedra (continuació) 

Àmbit/ Criteri Grau de 

compliment 

Observacions 

Sistema d’infrastructures de mobilitat 

Facilitar transport públic per 

polarització i compactació dels 

assentaments 

MIG La demanda de transport públic en un municipi amb nuclis tant dispersos al 

territori, amb només 300 habitants residents i allunyat d’assentaments i 

zones urbanes més rellevants, és realment baixa. L’estudi de mobilitat 

generada preveu que s’estudïi l’evolució de la població i l’ús dels nous 

habitatges en la mesura que es desenvolupi el POUM i adoptar les mesures 

necessàries en el cas que aquesta demanda es vegi ampliada 

significativament 

Mobilitat com a dret i no com a 

obligació 

MIG Idem. S’ha previst una correcta dotació d’aparcaments i l’ampliació dels vials 

respecte a les antigues nsp, adaptant-les a la normativa vigent 

Atendre la vialitat que estructura 

territorialment els 

desenvolupaments urbans. 

MIG Actualment les carreteres existents només presenten mancances durant la 

temporada alta de l’estació d’esquí afectant principalment a la carretera que 

hi dóna accés des del Coll de Jou. A l’Estudi de mobilitat generada es 

reflecteix aquesta realitat i s’insta a actuar-hi. 

Integrar espais de transport i de 

logística en la matriu territorial local 

i general 

MIG El nou sector d’activitats econòmiques es proposa dinamitzar l’activitat 

econòmica d’àmbit local i territorial amb l’establiment d’una nova ubicacó 

més vinculada a la carretera i desvinculada del teixit urbà d’ús d’habitatge 

del nucli de la Pedra 

 

Anàlisi ambiental en el context dels criteris i objectius ambientals del nou POUM  

 

D’acord amb els criteris i objectius ambientals establerts en el context de la tramitació del nou POUM (capítol 3 present 

ISA), tot seguit es realitza la valoració dels efectes globals de les alternatives de creixement i de la resta de propostes 

plantejades pel Pla. La proposta d’ordenació del sòl no urbanitzable i la nova normativa del POUM han de permetre una 

gestió més efectiva del sòl no urbanitzable i del patrimoni natural del municipi. D’altra banda i en el context de la taula 

que es presenta tot seguit cal comentar que lògicament el nou planejament, desenvolupat en un context normatiu més 

exigent que les actuals NNSS vigents, ha de permetre un desenvolupament dels nous sectors i àmbits residencials i 

d’activitats econòmiques més sostenible i de major eficiència en l’ús i preservació de recursos.  
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Taula. Valoració global del grau d’integració dels criteris i objectius ambientals per part del POUM de la Coma i la Pedra 

Àmbit/ Criteri Grau de 

compliment 

Observacions 

Model territorial i d’ocupació del sòl i 
riscos ambientals 

ALT en termes globals; destaquen, no 
obstant, les actuacions en l’àmbit de Port 
del Comte i del domini esquiable 

Destaca l’extensió en superfície del pla 
parcial de Port del Comte (aprovat 
defintitivament i en execució la 1ª de les 3 
fases) i per la destacada superfície de sòl 
urbà no consolidat existent en aquest 
àmbit. Dificultats importants per a la 
desqualificació urbanística d’aquests 
terrenys. 

Estalvi i eficiència en l’ús de l’aigua ALT La normativa del POUM  incorpora articulat 
específic regulador dels criteris en aquest 
àmbit. Augment del consum global 
proporcional al nombre d’habitatges i a l a 
magnitud i tipologia d’activitats implantades 

Estalvi i eficiència en el consum 
energètic 

ALT La normativa del POUM  incorpora articulat 
específic regulador dels criteris en aquest 
àmbit. Augment del consum global 
proporcional al nombre d’habitatges i a l a 
magnitud i tipologia d’activitats implantades 

Protecció de l’ambient atmosfèric ALT La normativa del POUM  incorpora articulat 
específic regulador dels criteris en aquest 
àmbit. 

Minimització de la producció de residus 
i correcta gestió 

ALT La normativa del POUM  incorpora articulat 
específic regulador dels criteris en aquest 
àmbit.  

Potenciació i preservació de la 
biodiversitat, el paisatge, el patrimoni 
històric, etnològic i natural 

ALT Recollit en la proposta de zonificació del 
snu i la normativa del POUM incorpora 
articulat específic regulador dels criteris en 
aquest àmbit Efectes proporcionals als 
nous territoris consumits i a la magnitud i 
naturalesa de les actuacions proposades 
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6. SINTESI DE LA INCIDÈNCIA TERRITORIAL DEL POUM DE LA COMA I LA PEDRA   
 

El POUM de la Coma i la Pedra contempla, en la seva versió per a l’aprovació definitiva, un total de 34 àmbits de 

desenvolupament i gestió, d’una heterogeneïtat força diversa en quant a superfícies territorials, característiques 

territorials i ambientals i idiosincràsies, i que tenen per objecte la consecució dels criteris i objectius que defineix el 

propi pla, i que en termes residencials comptabilitzen un potencial de 1347 nous habitatges. En aquest valor no s’hi 

comptabilitzen els 261  habitatges que es troben en els diversos nuclis del terme i que el pla calcula que es poden 

realitzar per llicència directa (i que per tant no estan associats a cap àmbit de nou creixement). Dels 34 àmbits que 

recull el nou POUM de la Coma i la Pedra tenim en síntesi el següent: 

 

 17 PAUs: els més destacables dels quals són el PAU Ur.PC.2 "Polígon III. Urb. Port del Comte" amb unes 

37 Ha i un potencial de 182 habitatges i el PAU Ur.PC.1 "Polígon II Sud. Urb. Port del Compte" amb unes 

4,5 Ha i un potencial de 29 habitatges. El total de potencial d’habitatges en PAUs és de 337. 

 5 PMUs: amb un potencial de 60 habitatges. 

 7 PPUs. D’aquests destaquen el Pla Parcial PC.1 "L'Adell" d’unes 5,5 Ha i un potencial de 151 habitatges, 

el Pla Parcial en execució (recollit pel POUM) EH.1 “Estació Hivernal del Port del Comte” amb unes 26,34 

Ha i un potencial de 405 habitatges i el Pla Parcial EH.2 “Estació Hivernal del Port del Comte” de 3,89 Ha i 

un potencial de 40 habitatges. El total de potencial d’habitatges en PPUs és de 694. 

 5 PEUs en sòl no urbanitzable, dels qual destaca el PEU-1 “Pujol del Racó”. 

 
De les actuacions territorials del POUM de la Coma i la Pedra apuntariem, com les que potencialment tenen una 

major significació o rellevància territorial i ambiental, les següents: 

 

 El potencial total d’habitatges i les demandes associades de recursos i serveis ambientals 

(subministrament aigua, tractament d’aigües residuals, subministrament energètic i gestió de residus). 

 Una actuació en forma de PAU en l’àmbit de la urbanització de Port del Comte: el PAU Ur2 Polígon III amb 

un potencial de 182 habitatges i una extensió d’unes 37 Ha. 

 El PPU del Sector Adell (amb un potencial d’uns 150 habitatges) i el Pla Parcial de l’Estació Hivernal del 

Port del Comte, en execució; aquest darrer amb una extensió d’unes 26,34 Ha i un potencial de més de 

400 habitatges. 

 

Amb la proposta del nou POUM el sòl urbanitzable proposat comptabilitza una superficie d’unes 43,44 Ha i el sòl 

urbà 136,54 Ha que corresponen a un 0,72% i un 2,25% de la superficie del terme municipal respectivament. 

 

Les regulacions normatives adoptades per part del Pla en la seva versió per a aprovació definitiva (en el document 

de Normes Urbanístiques) fixen directrius i normes a considerar en el desplegament del Pla i de forma específica 

(per part de l’Annex de Normes Urbanístiques referents a les Fitxes dels Instruments de desenvolupament del 

planejament/Convenis Urbanístics) per part dels sectors de desenvolupament proposats; els treballs específics de 

desenvolupament dels sectors mitjançant el planejament derivat, amb els corresponents estudis ambientals tal i com 

estableix la legislació vigent i amb les tramitacions pertinents, hauran de precisar les informacions sobre aquests 
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aspectes i permetre la integració en les propostes d’ordenació dels aspectes ambientals més destacats en cada 

àmbit. 

 

Les demandes de recursos (aigua, energia, materials) i de gestió de residus (sòlids, aigües residuals,...), l’impacte 

sobre altres vectors ambientals específics com el soroll, la prevenció de la contaminació lluminosa o la mobilitat 

generada, i en definitiva la incidència a nivell territorial i ambiental òbviament és força diferent depenent de la 

localització, característiques i dimensió de cada àmbit. 

 

En el capítol següent es realitza una primera aproximació a les principals demandes addicionals de serveis o 

recursos ambientals asociades a les previsions del nou POUM, que hauran de ser precisades per part dels projectes 

d’urbanització que desenvolupin els planejaments proposats. 

 
El Document de Referència emès sobre l’Avanç de POUM de la Coma i la Pedra relaciona com a aspectes més 

rellevants a nivell d’incidència territorial i ambiental de la proposta de Pla, els següents: 

 

 Necessitat d´adequació dels creixements als termes determinats pel planejament territorial de 

referència.  

 

Tal i com explica detalladament la documentació urbanística, el Pla ha incorporat les determinacions 

establertes al PTPCC referents a les estratègies de creixement i els objectius respecte al sistema d’espais 

oberts, regulant el sòl no urbanitzable d’acord amb els requeriments donats per les Normes d’ordenació 

territorial del PTPCC. 

 

 Manteniment separador urbà entre els nuclis de la Coma i les Fonts del Cardener.  

 

La proposta del planejament permet el seu compliment. S’ha garantit l’espai de separador urbà entre el 

nucli històric de la Coma i Les Fonts del Cardener, facilitant així la preservació de la compacitat dels 

desenvolupaments urbans, de preservació de la permeabilitat territorial i la connectivitat ecològica i de 

preservació de l´entorn no urbanitzat del marge esquerre del Cardener entre les Fonts del Cardener i el 

nucli de la Coma i permetre´n la valorització i aprofitament sostenible del seu patrimoni natural. 

 

 Es considera prioritària l´eliminació del sector industrial previst al sud del nucli de la Pedra i la 

reducció del sector de creixement previst al nord del nucli.  

 

Aquest sector, tal i com estableix la Proposta de Resolució dels Serveis Tècnics de la Direcció General de 

Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de data 

11 de juliol de 2011, s’ha qualificat com a sòl no urbanitzable de protecció especial (clau 24). 

 

 Preveure espais de transició (espais lliures) a l´entorn dels torrents i cursos fluvials en els àmbits 

urbans.  
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La proposta del planejament permet el seu compliment, tant mitjançant les ordenacions proposades com 

mitjançant la normativa del Pla. 

 

 Es destaca que les propostes del Pla en l´àmbit de l´Estació Hivernal de Port del Comte (EHPC) són 

les que comporten un major impacte ambiental, destacant el consum de sòl, la inclusió de terrenys 

amb pendents majors al 20% i amb cursos torrencials i l´afecció de terrenys forestals. Es realitzen 

diverses consideracions respecte la necessitat de suprimir diversos sectors de sòl urbanitzable, aixi com 

consideracions especifiques respecte el sistema d´espais lliures d´un sector determinat. 

 

El POUM incorpora aquests requeriments, desclassificant la major part de les 15 hectàrees previstes com 

a sòl amb aprofitament privat per a reduir-les a 2,5 Ha, centrant l’actuació en l’àmbit amb menors 

pendents, que tot i així es situen al voltant del 20%. 

 

El POUM no manté la Clau 8 de Jardins privats del P.P.U. EH.1, aprovat a l’any 2006, i la seva superfície 

ha passat a considerar-se Clau 24 en sòl no urbanitzable . 

 

El POUM incorpora també els requeriments normatius, tant a les Normes com a les respectives fitxes 

normatives, respecte als requeriments de minimitzar l’enllumenat nocturn. 

 

 Es recorda el fet que els projectes d´infrastructures viàries estan sotmeses al procediment 

d´avaluació d´impacte ambiental.  

 

La proposta del planejament permet el seu compliment, recordant-ho a la normativa. 

 

En el Document de Referència emès pels serveis tècnics territorials del DMAH també es recorden diversos aspectes 

relatius a la prevenció i minimització dels riscos ambientals en nous àmbits urbanitzables (riscos d’inundabilitat i 

geològics fonamentalment) i aspectes relatius a les demandes de vectors ambientals i a la seva gestió (garantir el 

subministrament de recursos hídrics, en garantir les infrastructures per al tractament de les aigües residuals, en el 

compliment de normativa sectorial diversa).  Aquests aspectes s’han resolt a nivell de normativa del Pla, incloent les 

prescripcions necessàries al respecte. Així mateix, les corresponents fitxes de l’annex de la normativa, referent als 

sectors específics de desenvolupament, contenen prescripcions específiques com la construcció d’un dipòsit 

regulador de 850 m3 al sistema del Port del Compte, la construcció d’un segon pou per a reserva al sistema de Port 

del Compte i la nova captació d’aigua al sistema de la Coma. 

 

Les qüestions sobre mobilitat són analitzades i treballades per part d’un estudi específic, tal  i com estableix la 

legislació vigent : l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, que acompanya la documentació del POUM. 

 
La incidència territorial i ambiental del nou POUM de la Coma i la Pedra se segueix caracteritzant i avaluant en els 

següents apartats del present document, tant en el capítol 7, amb una primera aproximació a les demandes de 

recursos, com en el 8, via l’avaluació del grau d’integració per part del Pla dels criteris i objectius ambientals.  
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7.2. DEMANDES DE RECURSOS AMBIENTALS  

 

En aquest apartat es pretén realitzar una primera aproximació a nivell de macromagnituds dels principals 

requeriments ambientals relacionats amb les demandes de recursos que comporta la proposta urbanística del 

POUM de la Coma i la Pedra que es presenta per a la seva aprovació inicial a nivell de sectors residencials. S’inclou 

un càlcul de la població que fixarà els requeriments de recursos energètics i hídrics, la producció de brossa i 

finalment  la producció de residus de construcció derivats de l’actuació urbanística proposada. Aquests valors 

provenen de resultats de càlcul realitzats pel municipi a partir de dades de les agències gestores corresponents, 

d’entitats de referència o de les dades facilitades per l’Ajuntament.  

 

Els sectors on s’hi preveuen activitats també requeriran de les demandes d’aigua i d’energia, i generaran residus; no 

obstant la insuficient definició dels paràmetres d’aquests sectors i de la tipologia de les activitats que en ells s’hi 

poden implantar, fa que no es puguin establir valoracions d’aquests demandes.  

 

Recordem que l’Informe Final del Pla d’Abastament i Distribució d’aigua en alta a Catalunya de la Coma i la Pedra 

(Agència Catalana de l’Aigua, 2005), després d’haver analitzat el funcionament i la dotació de les xarxes de 

distribució del municipi, conclou les següents observacions: 

 

 De les tres xarxes que disposa el terme municipal, la Xarxa La Coma i la Xarxa Port del Comte donen 

abastament a poblacions molt estacionals, concentrant la demanda punta en els caps de setmana 

hivernals. Aquestes demandes punta es quantifiquen en el cas de la xarxa la Coma en més de 10 vegades 

l’habitual i en el cas de la Xarxa Port del Comte la relació entre població habitual (50 persones) i estacional 

(fins a 3000) encara és més exagerada. 

 A les xarxes La Coma i La Pedra no hi ha indicis que existeixin problemes de quantitat de recurs 

 La Xarxa Port del Comte, tot i que no té problemes de quantitat de recurs en l’escenari actual, es preveu 

una possible mancança de recurs en les èpoques de demanda punta en cas de complir-se les previsions 

de creixement futur. 

 

A continuació s’exposen les bases de l’aproximació de càlcul utilitzades per el tractament de dades dels sectors 

urbanístics residencials de la Coma i la Pedra. En el cas de l’aigua cal apuntar que un valor de consum sostenible 

s’estableix en els 150 litres/habitant diaris, valor que estableix l’ITEC (Institut de Tecnologia i Construcció de 

Catalunya) i que com s’observa és exactament la meitat de l’estimació que presenta el Pla Director d’Abastament de 

l’Aigua de la Coma i la Pedra.  
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Taula. Bases de les aproximacions de càlcul utilitzades pel tractament de dades en els sectors i aproximacions de 

l’efecte ambiental previsible.  

Paràmetre i base de càlcul 

 

Font o procedència de la base de 

càlcul 

 

Valor 

Residents 

2,23 residents/habitatge 

Memòria Social POUM.  

Estimació més actualitzada (any 2008) 

de persones per llar realitzada per al 

municipi de la Coma i la Pedra per 

part de l’IDESCAT 

 

1347 nous habitatges potencials (3004 

residents) 

Brossa produïda per habitant 

2,04 kg/habitant·dia 

Mitjana del 2009 al municipi 

(Agència de Residus de Catalunya) 

6128 kg de brossa domèstica diaris a 

afegir als actuals en l’horitzó de plena 

ocupació 

Consum energètic per habitatge 

11.600 Kwh·habitatge/any 

Mitjana de per habitatge tipus de 90m2 

(ICAEN- Institut Català de l’Energia) 

15625 Mwh any suplementaris de 

consum energètic en habitatges en 

l’horitzó de plena ocupació i ple 

desenvolupament urbanístic  

Aigua consumida per habitant 

 
150 litres/habitant/ dia i  
200 litres/habitant/dia 

 

Es realitzen els càlculs en base 2 

valors: 150 litres/habitant/ dia i 200 

litres/habitant/dia, tot i que l’estimació 

(*no es disposen de dades de 

consums) de dotació de consum 

efectuada pel Pla Director 

d’Abastament d’Aigua al municipi 

(2005) és de 300 l/habitant*dia 

 

 

450 m3 d’aigua diaris (en el cas de la 

dotació de 150 l/habitant/dia) i 601 m3 

d’aigua diaris (en el cas de la dotació 

de 200 l/habitant/dia) a afegir als 

actuals de consum domèstic en 

l’horitzó de plena ocupació i ple 

desenvolupament urbanístic 

Font: a partir de fonts diverses especificades 
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8. AVALUACIÓ AMBIENTAL GLOBAL DEL POUM DE LA COMA I LA PEDRA I GRAU D’INTEGRACIÓ DELS 

CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS 

 
En el present capítol s’exposa l’anàlisi del grau d’integració i de compliment dels objectius i criteris ambientals per 

part de la versió del POUM de la Coma i la Pedra en la seva versió per aprovació definitiva i que han estat exposats 

en el capítol 3 del present ISA. Primerament es fa una explicació de l’avaluació del grau d’integració i de compliment 

un per un dels criteris i objectius ambientals, seguidament es presenta una taula resum i finalment es fa un apartat 

síntesi-resum. 

 

8.1. DESCRIPCIÓ DELS CRITERIS AMBIENTALS I DEL SEU GRAU D’INTEGRACIÓ 

 

8.1.1. Model territorial i d’ocupació del sòl i riscos ambientals 

 

1. Preservar la matriu biofísica no urbanitzada del conjunt del territori municipal, en especial a l’entorn de 

l’àrea especialitzada singular de Port del Comte i en l’àmbit territorial entre de les Fonts del Cardener i el 

nucli de la Coma (manteniment separador urbà).  

 

El POUM ha incorporat les determinacions establertes al PTPCC referents a les estratègies de creixement i els objectius respecte 

al sistema d’espais oberts, regulant el sòl no urbanitzable d’acord amb els requeriments donats per les Normes d’ordenació 

territorial del PTPCC. 

 

Per altra banda, l’execució del Pla Parcial  de Port del Comte (en execució la 1ª de les 3 fases) així com les actuacions que cal 

concretar en l’àmbit del Domini Esquiable de l’Estació de Port del Comte són aspectes que cal avaluar en el context de les 

disposicions del planejament superior de referència, tant de la zonificació del sòl no urbanitzable com de la normativa urbanística 

associada al PTP de les Comarques Centrals. 

 

2. Promoció i ubicació dels nous desenvolupaments a l’entorn de teixits urbans ja consolidats. 

 

La majoria de les actuacions que promou el nou POUM de la Coma i la Pedra responen en termes generals a un 

model compacte i de consolidació dels nuclis existents (aquesta afirmació és fonamentalment vàlida en els nuclis de 

la Coma i la Pedra), conservant i potenciant l’estructura urbana i territorial d’aquests nuclis, alhora que preservant el 

sòl no urbanitzable, adequant els nous creixements a la topografia i teixits urbans preexistents. Per la seva banda, 

els creixements en l’entorn de la urbanització de Port del Comte i els plantejaments en l’àmbit de l’Estació Hivernal 

responen a raonaments diferents, i a la voluntat de consolidar iniciatives i plantejaments proposats a les Normes 

Subsidiàries i al potenciament de la promoció turística del municipi fonamentada en el complex i instal·lacions de 

l’Estació Hivernal. 

 

Els àmbits de creixement residencial (PP) o de millora i compleció urbana (en forma de PAUs I PMUs) se situen en 

l’interior o en les immediacions de teixit urbà preexistent, amb l’objectiu d’aportar nou habitatge alhora que millorar 

l’estructura funcional urbanística, de mobilitat i social del municipi, tal i com s’explica en les fitxes de cada sector.  
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3. Estudi de la possibilitat de desqualificació de sòl urbanitzable previst per l’actual planejament  

 

Es realitza en l’entorn de la urbanització de Port del Comte, en l’anomenat sector Adell, tal i com s’explica a la 

documentació urbanística, reduint significativament l’àmbit del sector i la superfície d’aprofitament privat, per a reduir 

l'impacte del seu desenvolupament i oferir alternatives al model edificatori predominant a la urbanització Port del 

Comte, l'habitatge unifamiliar aïllat, dotant l'àmbit i els seus entorns d'equipaments esportius, i incorporant habitatge 

de protecció pública. 

 

4. Identificar les zones amb riscos en el context dels desenvolupaments urbanístics proposats i establiment 

de mesures pertinents de minimització d’aquests  

 

La cartografia del Pla recull la informació en relació la clinometria (pendents) i la normativa del Pla fa nombroses 

referències a la regulació i minimització dels riscos; en el cas de les fitxes específiques de sectors i nous àmbits de 

desenvolupament, es recull en l’apartat de condicions de gestió i execució dels mateixos per part del planejament 

derivat en aquells casos que potencialment presenten riscos hidrològics i geològics. També es recullen referències 

al risc d’incendi forestal. 

 

5. Preservació dels entorns fluvials de la xarxa hidrogràfica del terme i garantia de manteniment de les seves 

funcions ecològiques. 

 

A la normativa del Pla hi ha diverses referències específiques i concretes al respecte. Els cursos fluvials del terme 

s’identifiquen en la cartografia i en la normativa del Pla s’inclouen en la relació de béns a protegir. 

 

6. Garantia de planificació, ordenació i adaptació “orgànica” dels nous creixements a les preexistències 

topogràfiques i estructura parcel·lària existent. 

 

La definició de la forma dels nous àmbits s’ha plantejat a partir d’un estudi acurat de l’estructura parcel·lària i 

topogràfica existent. 

 

A la normativa del Pla hi ha diverses referències específiques i concretes al respecte; en el cas de les fitxes 

específiques de sectors i nous àmbits de desenvolupament, es recull en l’apartat de condicions de gestió i execució 

en aquells casos més significatius.  

 

7. Establir instruments urbanístics per a millorar la situació urbanística i de gestió de serveis d’àmbits 

específics o l’adequació d’àmbits o activitats en sòl no urbanitzable. 

 

El Pla estableix diverses figures de gestió urbanística en forma de PMUs, PAUs o PEUs per a millorar la situació 

urbanística i de gestió de serveis d’àmbits amb especials situacions (per exemple les zones adjacents al costat del 

riu Cardener aigües avall del nucli de la Coma, o els àmbits de desenvolupament a l’entorn de la Urbanització de 

Port del Comte i dels nuclis de la Coma i la Pedra), de dèficits de serveis o l’adequació d’àmbits o activitats en sòl no 
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urbanitzable mitjançant la figura del PEU:  PEU del Pujol del Racó i PEU Estació Hivernal del Port del Comte, com a 

més signficatius. 

 

8. Optimitzar i millorar l’eficiència i funcionalitat de la xarxa viària ja existent, minimitzant la creació de nous 

traçats d’infrastructures viàries. 

 

La proposta d’ordenació i de nous àmbits de desenvolupament ho considera; no es creen nous traçats 

d’infrastructures viàries signficatives per part del Pla. 

 

9. Intervenir “en l’interior” dels teixits urbans preexistents a nivell de millores urbanes, rehabilitacions i el 

desenvolupament de solars.  

 

La proposta del Pla formalitza aquest criteri a partir de les figures d’actuació en el sòl urbà no consolidat, és a dir els 

PMUs i els PAUs. 

 

10. Promoure un desenvolupament sostenible i integrat en el territori i paisatge dels nous sectors d’activitat 

econòmica o de serveis previstos i de les actuacions associades 

 

No es preveu cap nou sector d’aquestes característiques al municipi.  

 

11. Identificar els camins més rellevants del terme i reconèixer i protegir les seves funcions com a elements 

vertebradors del territori i de reconeixement de les seves funcions ambientals i socials  

 

La cartografia del pla recull el grafisme dels camins del terme, destacant els camins ramaders. La normativa del Pla 

fa nombroses referències a la regulació dels camins. El Pla permet el reconeixement de les seves funcions 

ambientals i socials en la gestió sostenible del territori i del seu potencial com a elements bàsics per a un turisme 

sostenible. El catàleg de béns a protegir del municipi recull els camins ramaders. 

 

8.1.2. Gestió del cicle de l'aigua 

 

1. Adequació a la disponibilitat de recursos hídrics per al desenvolupament previst derivat del POUM i que 

aquesta disponibilitat es garanteixi en un marc de sostenibilitat (especialment pel que fa a l'obtenció del 

recurs i a la seva gestió). 

 

El Pla en la seva normativa recull diverses referències a aquest criteri en el seu articulat (apartat de condicions de la 

urbanització). També s’hi fa referència quan s’estableix que “L’aigua procedent de les capes freàtiques serà 

emprada prioritàriament per a l’ús domèstic i per a l’agricultura mitjançant la construcció de pous sotmesos a 

llicència municipal i a la inscripció i enregistrament de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
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L’Informe Final del Pla d’Abastament i Distribució d’aigua en alta a Catalunya de la Coma i la Pedra (Agència 

Catalana de l’Aigua, 2005) és el document més actualitzat i precís de què es disposa per al coneixement dels 

recursos hídrics del municipi, i es constata que no es disposen de mesures dels consums. 

 

Caldrà que els planejaments derivats que es plantegin per part del nou POUM tinguin presents les consideracions i 

determinacions de l’organisme competent, l’Agència Catalana de l’Aigua. En la tramitació i desplegament del 

planejament derivat dels sectors que el Pla contempla, caldrà una major precisió dels aspectes que fan referència al 

compliment d’aquest criteri tals com precisar informació sobre necessitats hídriques i aportar certificats de garantia 

de subministrament, d’acord amb les determinacions de l’organisme competent en matèria hídrica. 

 

2. Establir mesures urbanístiques de protecció de les fonts i pous, orígens de les extraccions d’aigua al 

municipi 

 

La normativa del pla recull en el seu articulat referències explícites a aquest aspecte, establint que “L’aigua 

procedent de les capes freàtiques serà emprada prioritàriament per a l’ús domèstic i per a l’agricultura mitjançant la 

construcció de pous sotmesos a llicència municipal i a l’inscripció i enregistrament de l’Agencia Catalana de l’Aigua 

(ACA).” 

 

La normativa del pla també recull que La legalització o autorització de qualsevol construcció ramadera requereix 

informe previ favorable de l’ACA. El projecte haurà d’especificar el sistema de tractament i de depuració de les 

aigües residuals, el seu destí final i la prevenció de la contaminació dels aqüífers mitjançant regulació i control 

estrictes. 

 

La normativa del pla també recull diverses disposicions específiques relatives a la protecció de fonts i les recull 

explícitament en la relació de béns a protegir. 

 

La documentació del nou POUM també recull la catalogació de masses d’aigua subterrànies del terme municipal 

com a zona protegida per a l’abastament declarada per l’Agència Catalana de l’Aigua 

 

3. Vetllar pel potenciament de mesures d’estalvi i de major eficiència en l’ús dels recursos hidrològics en el 

desenvolupament del pla. 

 

El Pla en la seva normativa recull diverses referències a aquest criteri en el seu articulat. La normativa del pla recull 

en el seu articulat referències clares i explícites a aquest aspecte, establint que: 

 

Els plans parcials urbanístics hauran de fer referència als elements següents en el projecte d’urbanització: Estalvi i 
reutilització de l’aigua. 
Estalvi i reutilització de l’aigua en el projecte d’urbanització. 

 
1. Independentment de la presència dels recursos hídrics que presenta la comarca del Berguedà, amb uns índex de 
pluviositat superiors a la mitjana catalana i amb unes capçaleres que alimenten els grans cursos fluvials del país, la 
nova cultura de l’aigua prioritza l’ús responsable i la sostenibilitat en la gestió dels recursos hídrics per tal de garantir 
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en els propers anys un abastament en condicions per a la població. D’aquesta forma, s’hauran d’incorporar un seguit 
d’especificacions encaminades a potenciar el control eficient i la gestió de les aigües, evitar pèrdues a les 
canalitzacions i promoure i garantir uns consums sostenibles de les mateixes. 
 
2. Els projectes d’urbanització hauran de preveure la creació d’una doble xarxa separativa d’aigües, una per a la 
recollida d’aigües pluvials i l’altra corresponent a la xarxa de clavegueram. El disseny de la doble xarxa es farà, 
sempre que sigui possible, amb el criteri que les aigües pluvials i les residuals s’evacuen per gravetat, sense fer 
servir estacions de bombeig per impulsar-les. 
 
3. Les aigües pluvials s’hauran de canalitzar i es privilegiarà que es puguin portar fins a un dipòsit soterrat 
d’emmagatzematge accessible per als camions cuba per tal de fer-la servir per al rec dels jardins i espais verds 
públics. Per al bombeig de l’aigua pluvial, si s’escau, es podran utilitzar sistemes d’energia solar amb plafons 
captadors. La xarxa d’aigües pluvials s’haurà d’assenyalar degudament per tal  d’evitar possibles connexions de la 
xarxa separativa d’aigües residuals a la mateixa. 
 
4. En el cas que no es pugui construir el dipòsit soterrat per les aigües pluvials, s’haurà de realitzar un tractament en 
el qual s’eliminin els sediments i brutícies flotants.  Un cop estiguin tractades les aigües pluvials, es faran passar per 
un filtre de graves i sorres i a continuació s’abocara, als cursos hídrics de la zona, amb totes les garanties de 
seguretat física i ambiental que especifica la legislació sectorial. 
 
5. Es plantaran espècies autòctones i naturalitzades pròpies de la zona, les quals requereixen menys manteniment i 
menys requeriments hídrics, a més d’ajudar a la integració de les construccions a l’entorn natural i millorar l’impacte 
paisatgístic. La conservació d’elements naturals com ara arbres o conjunts  boscosos al sector i la incorporació de 
noves plantacions permetran crear noves zones d’ombra ajudant a reduir les pèrdues d’aigua per evaporació a 
l’estiu. Es permetran les plantacions de gespa sempre i quan el sistema de rec impliqui la reutilització de les aigües 
pluvials per al seu manteniment òptim.  
 
6. En els espais verds públics, s’hauran d’instal·lar sistemes de reg amb goteig o microaspersió, i regar a hores de 
baixa insolació mitjançant sistemes automàtics temporitzats. La vegetació d’aquests espais s’haurà de regar amb les 
aigües pluvials recollides i emmagatzemades. 
 
7. Quan algun tipus de curs hídric quedi inserit al sector de sòl urbanitzable delimitat, aquest haurà de mantenir-se 
en òptimes condicions, fent prevaler les seves particularitats naturals i condicionant el seu drenatge i en cap cas 
procedint a obres de canalització agressives que eliminin la vegetació dels marges de la llera o la secció natural del 
curs fluvial.  En tot cas, només s’hi podran abocar les aigües pluvials sempre i quan aquestes hagin passat per un 
procés de tractament previ. 
 

La normativa del pla també fa referència a l’estudi en el disseny de les noves xarxes de serveis al terreny a 

desenvolupar, d’acord amb criteris de sostenibilitat  ambiental, justificant, en tot cas, les solucions adoptades en els 

capítols d’estalvi i reutilització de l’aigua, d’estalvi energètic, i de la gestió dels materials i residus generats en 

l’execució de les obres d’urbanització i posterior edificació 

 

També per part de la normativa del pla es fa referència a l’estalvi en el consum d’aigua de les piscines. 

 

4. Identificar les necessitats i localització o delimitació dels sòls per a la ubicació de noves infrastructures i 

equipaments de servei ambiental (subministre en alta d’aigua, tractament d’aigües residuals,…) o ampliació 

o adequació de les existents associades als nous desenvolupaments urbanístics 

 

El Pla ho recull en la seva cartografia (plànols d’informació i d’ordenació urbanística) i la normativa regula 

extensament en el seu articulat la gestió de serveis i les condicions per al desenvolupament, execució i gestió dels 

nous àmbits de serveis. Algunes de les referències explícites a aquest aspecte per part de la normativa del pla : 
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L’ordenança reguladora dels procediments per l’atorgament de llicència d’obres i activitats contemplarà i regularà 

detalladament, com a mínim, els següents tipus de llicències: 

 Llicència d’abocament d’aigües residuals a la xarxa de clavegueres. 

 

 Caldrà estudiar i justificar d’una manera detallada i adequada la captació i subministrament d’aigua potable 

i energia, la depuració de les aigües residuals, la minimització dels residus, la idoneïtat dels accessos i la 

conservació i restauració de les masses arbòries.  

 S’haurà de resoldre i especificar en la tramitació de la llicència el sistema de depuració de les aigües 

residuals i el seu destí final, així com el sistema de captació d’aigua i l’abastament d’energia, que serà 

preferentment renovable. 

 La legalització o autorització de qualsevol construcció ramadera requereix informe previ favorable de 

l’ACA. El projecte haurà d’especificar el sistema de tractament i de depuració de les aigües residuals, el 

seu destí final i la prevenció de la contaminació dels aqüífers mitjançant regulació i control estrictes. 

En l’àmbit del Port del Comte hi ha 4 EDARs planificades es donarà servei al conjunt del nucli del Port del Comte. 

També s’ha tramitat l’execució de dues EDARs que donaran servei als Polígons I i II del Port del Comte, però que 

encara no s’han executat. 

5. Identificar la xarxa hidrogràfica del municipi i els ecosistemes més directament associats a la mateixa i 

garantir-ne la seva conservació física, estructural i funcional i la prevenció i minimització dels riscos 

hidrològics associats en relació els nous desenvolupaments urbanístics en base el principi de precaució i 

les normatives vigents. 

 

Els cursos fluvials del terme s’identifiquen en la cartografia i en la normativa del Pla s’inclouen en la relació de béns 

a protegir.A la normativa del Pla hi ha diverses referències específiques i concretes reguladores al respecte.  

 

8.1.3. Gestió de l’energia, qualitat de l’ambient atmosfèric, contaminació acústica i lluminosa 

 

1. Adequació a la disponibilitat de recursos energètics per al desenvolupament previst derivat del POUM. 

 

Tot i que entenem que el marc per resoldre aquesta qüestió és en el desenvolupament del pla (caldrà que els 

planejaments derivats que es plantegin per part del nou POUM tinguin en consideració els aspectes energètics, en 

la tramitació i desplegament del planejament derivat dels sectors que contempla, caldrà una major precisió dels 

aspectes que fan referència al compliment d’aquest criteri tal com precisar informació sobre necessitats 

energètiques i aportar certificats de garantia de subministrament) la normativa del pla fa referència a algun aspecte 

en aquest sentit: 

 

 Estudi d’impacte ambiental en el disseny de les noves xarxes de serveis al terreny a desenvolupar, d’acord 

amb criteris de sostenibilitat  ambiental, justificant, en tot cas, les solucions adoptades en els capítols 
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d’estalvi i reutilització de l’aigua, d’estalvi energètic, i de la gestió dels materials i residus generats en 

l’execució de les obres d’urbanització i posterior edificació 

 Els plans parcials urbanístics hauran de fer referència als elements següents en el projecte d’edificació: 

-Estalvi, generació autòctona i eficiència  energètica. 

 

2. Vetllar pel potenciament de mesures d’estalvi i de major eficiència dels recursos energètics en el 

desenvolupament del pla. 

 

Les referències a l’eficiència energètica es realitzen en el context del Decret d’Ecoeficiència i de forma puntual quan 

s’estableix que: 

 

 Estudi d’impacte ambiental en el disseny de les noves xarxes de serveis al terreny a desenvolupar, d’acord 

amb criteris de sostenibilitat  ambiental, justificant, en tot cas, les solucions adoptades en els capítols 

d’estalvi i reutilització de l’aigua, d’estalvi energètic, i de la gestió dels materials i residus generats en 

l’execució de les obres d’urbanització i posterior edificació 

 
 Els plans parcials urbanístics hauran de fer referència als elements següents en el projecte d’edificació: 
-Estalvi, generació autòctona i eficiència  energética 

 

 Estalvi, generació autòctona i eficiència energètica. 
En tot cas, el projecte d’edificació haurà d’incorporar un seguit de mesures a l’àmbit domèstic destinades a 
assegurar l’ús racional de l’energia i fomentar l’estalvi energètic, d’acord amb allò establert al Decret 21/2006, 
pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, i que serà d’obligat 
compliment a tot l’àmbit del present Pla d’ordenació urbanística municipal. 

 

3. Garantir la preservació enfront la contaminació acústica, lluminosa i de radiacions electromagnètiques 

dels nous desenvolupaments. 

La normativa del nou POUM recull una sèrie de disposicions al respecte: 

 Els nous fanals que s’incorporin als diferents espais públics hauran de tenir pantalles per tal de garantir la 

direccionalitat cap a terra de la llum evitant així la contaminació lluminosa. Queden prohibits els fanals 

tipus globus sense pantalla. 

 Els nous fanals i balises que s’incorporin als diferents espais verds privats hauran de tenir pantalles per tal 

de garantir la direccionalitat cap a terra de la llum evitant així la contaminació lluminosa. Queden prohibits 

els fanals tipus globus sense pantalla. 

 Només es permetrà l’enllumenat públic quan quedi justificat un ús continuat per part de vianants i en tot 

cas, el tipus de enllumenat haurà d’estar dissenyat per garantir l’estalvi i l’eficiència energètica i la reducció 

de la contaminació lluminosa. 

 Queda prohibida la il·luminació decorativa de les façanes de les edificacions i de la vegetació dels espais 

lliures privats mitjançant reflectors localitzats al terra i qualsevol mena de decoració lumínica efectista que 

suposi un prejudici per a la qualitat atmosfèrica de la zona. 
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 Les instal·lacions de climatització i/o ventilació, si n’hi ha, no hauran de perjudicar, tant en els edificis 

pròxims com als propis usuaris, amb nivells d’immissió superiors als establerts a la Llei 16/2002, de 

protecció contra la contaminació acústica, o bé l’ordenança comarcal de sorolls, si aquesta és més 

restrictiva que la llei abans esmentada o de qualsevol altra normativa vigent de referència. 

 Les activitats amb risc elevat de contaminació atmosfèrica hauran de presentar una avaluació de l’impacte 

de l’activitat sobre l’atmosfera, d’acord amb la legislació sectorial vigent El sòl urbanitzable ha de facilitar la 

localització de noves activitats econòmiques i dels eventuals creixements residencials que responen a 

l’oferta que es propugna, dins del marc del desenvolupament sostenible del municipi 

 Les activitats amb incidència ambiental tipificades a l’annex I i II de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 

intervenció integral de l’administració ambiental hauran d’adaptar-se als seus condicionants de tramitació 

d’autorització i llicència ambiental, d’acord amb el Decret 136/1999, de 18 de maig, que desplega la Llei, o 

a les prescripcions de les normatives futures que la substitueixin. 

Les fitxes de determinats sectors també recullen de forma específica que caldrà minimitzar l'enllumenat nocturn de 

l'àmbit, donant a la zona d'espais lliures i jardins el tractament propi d'una zona de protecció alta (E2). 

 

La normativa del pla es refereix a la regulació i ordenació dels elements i les instal·lacions emissores de radiacions 

electromagnètiques en base el principi de precaució i les normatives vigents, per a minimitzar els seus efectes 

negatius sobre el paisatge i els éssers vius: 

 

 La creació de noves línies elèctriques aèries d’alta tensió o d’antenes de comunicació radioelèctrica o de 

telefonia s’ordenarà preveient ,en el primer cas, corredors al llarg de les infraestructures viàries de 

comunicacions. En el segon cas, se situaran en els terrenys amb menys impacte sobre el medi. Per 

regular i racionalitzar els traçats de les diferents companyies i establir les mesures adequades de protecció 

es redactarà un pla especial urbanístic, el qual haurà de ser previ a la concessió de qualsevol llicència. 

 Les instal·lacions puntuals d’antenes de telefonia mòbil i d’altres instal·lacions de radiocomunicació 

s’ajustaran a allò que disposa el Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les 

instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació o qualsevol altra normativa 

sectorial reguladora. Les antenes ja instal·lades s’hauran d’adequar a la nova normativa en un màxim de 6 

mesos. 

 Qualsevol implantació de telefonia mòbil o d’altres instal·lacions que requereixin les noves tecnologies de 

comunicació i de georeferenciació, no considerades als articles anteriors, requeriran de llicència municipal 

i l’autorització de la Comissió territorial d’Urbanisme corresponent 
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8.1.4. Gestió de residus 

 

1. Identificar, delimitar i qualificar en la cartografia del pla de sistema de serveis tècnics aquelles 

instal·lacions de servei de tractament i gestió de residus existents o previstes. 

 

El Pla ho recull en la seva cartografia (plànols d’informació i d’ordenació urbanística) i la normativa regula 

extensament en el seu articulat la gestió de serveis i les condicions per al desenvolupament, execució i gestió dels 

nous àmbits de serveis. Algunes de les referències explícites a aquest aspecte per part de la normativa del pla : 

 

 Caldrà estudiar i justificar d’una manera detallada i adequada la captació i subministrament d’aigua potable 

i energia, la depuració de les aigües residuals, la minimització dels residus, la idoneïtat dels accessos i la 

conservació i restauració de les masses arbòries.  

 

2. Vetllar per la promoció de mesures normatives en els edificis i en els espais públics quant a la previsió 

d’espais i instal·lacions que facil·litin la recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de 

gestió dels mateixos & 3. Vetllar per la promoció de mesures per a fomentar, en el desenvolupament 

urbanístic derivat del POUM, la utilització de materials amb algun tipus de certificació ambiental o de baix 

impacte ambiental . 

 

La normativa del pla recull el següent: 

 

 A la xarxa viària urbana i camins veïnals caldrà preveure reserva d’espai suficient per a la col·locació i la 

integració dins el paisatge de contenidors o equivalents. 

 Estudi d’impacte ambiental en el disseny de les noves xarxes de serveis al terreny a desenvolupar, d’acord 

amb criteris de sostenibilitat  ambiental, justificant, en tot cas, les solucions adoptades en els capítols 

d’estalvi i reutilització de l’aigua, d’estalvi energètic, i de la gestió dels materials i residus generats en 

l’execució de les obres d’urbanització i posterior edificació. 

 Els plans parcials urbanístics hauran de fer referència als elements següents en el projecte d’urbanització: 

-Gestió de materials i residus en el projecte d’urbanització. 

 Gestió dels materials i residus en el projecte d’urbanització. 

 
1. Fomentar el reciclatge i la reutilització de residus urbans i facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al 
seu tractament i/o dipòsit. En aquest sentit, es recorda que caldrà preveure, per mitjà d’ordenances específiques, els 
espais reservats suficients per a la col·locació de contenidors o altres equipaments necessaris per optimitzar les 
operacions de recollida i transport de residus, de conformitat amb l’Article 49 del Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de 
juliol de 2009, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de Residus. 
 
2. Gestionar els residus d’enderroc, de la construcció i excavació que es generin en el desenvolupament del pla en 
instal·lacions autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya, i d’acord amb la normativa vigent en matèria de 
residus: Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
Residus; i Decret 201/1994, de 26 de juliol, reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
3. Qualsevol actuació que es desenvolupi en un emplaçament relacionat amb activitats potencialment contaminants 
del sòl cal que s’ajusti al compliment del Real Decreto 9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableix la relació 
d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminants. 
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4. En el cas que es prevegi enderrocar edificacions que presentin elements de fibrociment amb contingut d’amiant, 
caldrà donar compliment al Real Decreto 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant, així com al Decret 93/1999, de 6 d’abril, 
sobre procediments de gestió de residus. Aquests residus es gestionaran en instal·lacions autoritzades per l’Agència 
de Residus de Catalunya. 
 
5. Caldrà donar compliment als criteris establerts en el decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció 
de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
 
6. En les obres d’urbanització s’hauran d’incorporar l’ús de materials reciclats per a subbases, paviments, panells 
aïllants, i d’altres, amb materials i productes que disposin d’etiqueta ecològica o del distintiu de garantia de qualitat 
ambiental, com ara els utilitzats com a pintures, mecanismes d’estalvi d’aigua, desencofrats, canonades de 
drenatge, malles de senyalització, etc. Per altra banda, cal evitar la utilització de materials que durant la seva 
fabricació hagin produït un fort impacte al medi ambient i aquells potencialment perillosos per a la salut, com ho són 
els derivats del fibrociment que continguin asbestos. 
 
7. S’hauran de produir els mínims moviments de terres durant l’execució de les obres d’urbanització, de manera que 
tant la vialitat com els espais verds públics s’adaptin topogràficament al màxim al terreny existent. En tot cas els 
moviments de terres no hauran de dipositar-se a sobre del terreny natural, ni es podrà modificar la pendent natural 
del terreny excepte per adequar talussos originats per la rasant de la vialitat en diversos punts del seu traçat. 
 
8. S’hauran de preveure espais accessibles i integrats per a la recollida selectiva de les diverses fraccions dels 
residus domèstics, com ara paper i cartró, vidre, envasos, fracció orgànica i rebuig, i es senyalitzarà la deixalleria 
més propera. En tot cas, s’haurà de fer un estudi d’impacte visual per tal de situar adientment, minimitzant el seu 
impacte visual i maximitzant-ne la integració, dels contenidors fora de l’abast de les vistes que hi hagin de l’entorn 
natural i paisatgístic del sector a desenvolupar. 
 

 Gestió dels materials i residus en el projecte d’edificació. 

 

1. El projecte executiu de les obres d’edificació haurà d’incloure un Pla de gestió de residus de la construcció, 
segons Decret 201/1994, regulador d’enderrocs i altres residus de la construcció, modificat pel Decret 161/2001 
o qualsevol altra normativa vigent de referència. En tot cas, i durant les obres, caldrà optimitzar la gestió de 
residus derivats de les obres mitjançant la seva separació per tipus, alhora que es quantifiquin i gestionin 
correctament mitjançant gestors autoritzats.  
2. En les obres d’edificació s’hauran d’incorporar l’ús de materials reciclats per a subbases, paviments, panells 
aïllants, i d’altres, amb materials i productes que disposin d’etiqueta ecològica o del distintiu de garantia de 
qualitat ambiental, com ara els utilitzats com a pintures, mecanismes d’estalvi d’aigua, desencofrats, canonades 
de drenatge, malles de senyalització, etc. Per altra banda, cal minimitzar i evitar la utilització de materials que 
durant la seva fabricació hagin produït un més destacat impacte al medi ambient i aquells potencialment 
perillosos per a la salut, com ho són els derivats del fibrociment que continguin asbestos. Per a conèixer una 
relació d’aquests materials es consultarà l’Agència de Residus de Catalunya o organisme competent regulador 
de la gestió de residus en l’àmbit del projecte. 
3. En el cas que hi hagi alguna demolició de construccions preexistents a l’interior de la parcel·la, es destinaran 
els residus petris generats a obres d’urbanització del espai lliure privat, com ara paviments o petits elements de 
mobiliari urbà. 
4. S’hauran de d’optimitzar i minimitzar els moviments de terres durant l’execució de les obres d’edificació, de 
manera que tant l’edificació com els espais verds privats s’adapten topogràficament al terreny existent. 
En tot cas els materials originats pels moviments de terres no hauran de dipositar-se a sobre del terreny 
natural, ni es podrà modificar el pendent natural del terreny excepte per adequar talussos originats per les 
excavacions de les cimentacions i plantes soterrani.  
5. S’hauran de preveure espais a l’interior de la parcel·la i integrats per a la recollida selectiva dels residus 
domèstics, com ara paper i cartró, vidre, envasos i rebuig, i compost. En tot cas, s’haurà de fer un estudi 
d’impacte visual per tal de situar adientment els contenidors fora de l’abast immediat de les vistes des de les 
edificacions i des de les zones de lleure de l’espai lliure privat. 
6. Es potenciarà la localització de contenidors, espais o recipients per al foment del compostatge als espais 
verds privats per tal d’afavorir aquest tipus de reciclatge vegetal com material d’abonament. 
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8.1.5. Patrimoni natural, biodiversitat, permeabilitat ecològica, qualitat del paisatge i del patrimoni històric, 

cultural i etnològic 

 
1. Identificació i caracterització cartogràfica i normativa de tipificació del sòl no urbanitzable i dels seus 

elements, amb reconeixement i potenciació dels seus valors i de les seves funcions en l'estructuració 

orgànica del territori i de preservació dels processos ecològics i naturals (connectivitat, de recàrrega 

hidrològica per a garantir una bona qualitat de les aigües, de conservació d’hàbitats amb especial interès 

per la fauna,....etc), agraris i/o ramaders. 

 

El model de POUM proposat permet en gran mesura la integració d’aquest criteri, amb la classificació del sòl que 

realitza el POUM d’acord amb les directrius i disposicions del PTP de les Comarques Centrals, i amb la normativa 

reguladora associada, especialment pel que fa al sistema hídric, espais forestals, agraris i naturals protegits, acollits 

en les claus corresponents de protecció del sòl no urbanitzable. 

 

La normativa del Pla conté nombroses referències als aspectes recollits en el criteris (connectivitat territorial dels 

sistemes naturals, conservació de vegetació, elements naturals, regulacions d’usos en el sòl no urbanitzable,...etc). 

 

El model de POUM permet la preservació de la connectivitat ecològica, protegint la xarxa de rieres, torrents i 

barrancs, l’espai agroforestal i, especialment, els espais connectors de la Xarxa d’Espais Naturals supramunicipals 

que actuen com a principals connectors biològics. En tot cas la normativa del pla, addicionalment a la normativa 

específica reguladora del sòl no urbanitzable, també realitza diverses puntualitzacions específiques en aquest 

context: 

  

 Quan algun tipus de curs hídric quedi inserit al sector de sòl urbanitzable delimitat, aquest haurà de 

mantenir-se en òptimes condicions, fent prevaler les seves particularitats naturals i condicionant el seu 

drenatge i en cap cas procedint a obres de canalització agressives que eliminin la vegetació dels marges 

de la llera o la secció natural del curs fluvial. En tot cas, només s’hi podran abocar les aigües pluvials 

sempre i quan aquestes hagin passat per un procés de tractament previ. 

 La vialitat del sector de sòl urbanitzable delimitat s’haurà d’adaptar topogràficament al terreny natural tan 

bé com sigui possible, evitant la formació de talussos, pantalles i moviments de terra que puguin contribuir 

a l’erosió de l’entorn natural dels voltants i a la contaminació amb sediments de les lleres dels cursos  

hídrics de l’entorn. 

 El present Pla d’ordenació urbanística municipal considerarà a tots els efectes als cursos hídrics com ho 

són els torrents o rieres quan aquests quedin inserits dins d’un sector de sòl urbanitzable delimitat d’acord 

amb la normativa sectorial vigent. En tot cas, el projecte d’urbanització haurà de respectar i condicionar els 

fons de les  lleres, potenciar la vegetació de ribera amb noves plantacions de plantes autòctones i en cap 

cas es permetrà la modificació de la secció amb rocalla, murs de contenció de formigó o pedra o altres 

elements que puguin perjudicar el correcte cabal d’aigües durant l’època de pluges i desglaç.  

  Les zones verdes confrontants amb la vegetació de ribera de les rieres estaran destinades de manera 

preferent a ampliar la franja de vegetació natural de ribera dels cursos fluvials. En tot cas, en la seva part 
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més allunyada del curs fluvial es poden situar espais i estructures pel gaudi dels ciutadans, sempre 

encaminades al passeig i a la contemplació, estudi i interpretació dels ecosistemes de ribera. 

 Els cursos hídrics i la vegetació de ribera es protegiran amb una franja mínima al voltant, que haurà 

d’incloure en tot moment el Sistema hidrogràfic (franja delimitada per la cota d’inundació de l’avinguda de 

100 anys de període de retorn), a fi de conservar i potenciar la riquesa de la flora i la fauna, de tal forma 

que conformaran uns sistemes naturals que poden garantir la connexió biològica entre d’altres espais.En 

resum, són sòls especials en què concorren valors que justifiquen un grau de protecció altament restrictiu 

de les possibles transformacions que els poguessin afectar. 

 També tindran la consideració d’espais lliures els parcs lineals al llarg de les infrastructures, així com els 

entorns dels cursos d’aigua, rieres i espais que pel seu valor ambiental, ecològic i paisatgístic han de 

garantir els corredors biològics i la relació de la població amb el medi i l’homogeneïtat del paisatge. 

 En aquells parcs i jardins urbans que mantinguin una coberta de vegetació autòctona, la seva ordenació 

garantirà la conservació d’aquestes característiques. L’ordenació procurarà també la conservació, quan 

existeixi, de l’estructura tradicional de paisatge rural en aquest espais. 

 El disseny de les zones verdes s’haurà de realitzar sempre tenint en compte els elements preexistents i la 

preservació d’aquells més interessants, i no a l’inrevés. És a dir, és la presència d’arbrat agrícola, 

ornamental i forestal preexistent, o d’altres elements d’interès –cultura de la pedra seca, cultura de 

l’aigua...– els que determinaran el disseny final dels jardins, que haurà de ser conservador del paisatge 

original. Durant les tasques d’execució sempre es prendran les mesures de protecció físiques necessàries 

per la preservació d’aquests elements, per evitar danys causats per maquinària. 

 

2. Preservar de la urbanització o transformació urbanística paisatges i espais singulars o amb especial vàlua 

(natural, patrimonial, ecològica, social) i amb especial rellevància en el context territorial del municipi.  

 

El model de POUM proposat permet la integració d’aquest criteri, amb la classificació del sòl que realitza el POUM 

d’acord amb les directrius i disposicions del PTP de les Comarques Centrals, i amb la normativa reguladora 

associada, especialment pel que fa al sistema hídric, espais forestals, agraris i naturals protegits, acollits en les 

claus corresponents de protecció del sòl no urbanitzable. 

 

La normativa del Pla conté la relació de béns a protegir i els règims de protecció; entre aquests béns hi figuren les 

zones d’interès natural i paisatgístic del municipi: EIN Serra del Verd, espais forestals del Catàleg de forests 

públiques, la relació d’elements del Catàleg espeleològic de Catalunya, la relació de fonts, els cursos hidrogràfics del 

municipi i els camins ramaders. 

 

3. Garantir la integració paisatgística i territorial de les actuacions del pla 

 

Entenem que l’ordenació del pla i la seva documentació (noramtiva especialment) recull i integra aquest criteri; la 

documentació del pla té nombroses referències a aquest aspecte i en la normativa destaca: 
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 Desenvolupament del Pla en sòl no urbanitzable 

 

1. Les determinacions del POUM sobre el sòl no urbanitzable s’apliquen directament i de forma immediata, 

sens perjudici del que disposa en relació al desenvolupament dels sistemes generals. 

2. No obstant això, es podran desenvolupar les previsions del POUM mitjançant plans especials 

urbanístics que tinguin per objectiu l’execució directa de qualsevol de les finalitats enumerades en l’article 

67.1a del Decret legislatiu 1/2005, o en els següents supòsits: 

a) La millora del medi natural. 

b) La protecció i regeneració de conreus i espais forestals. 

c) La protecció i regeneració del paisatge i dels béns naturals i culturals. 

d) La promoció i el desenvolupament agrícola, ramader i forestal. 

e) La protecció i millora de la vialitat rural. 

f) L’activitat educativa o formativa en relació amb el medi natural. 

g) La protecció d’infraestructures i vies de comunicació. 

 L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge, a 

l’organització general del teixit urbà en què se situen i a les condicions ambientals del municipi. 

Les condicions de l’edificació seran les mateixes establertes per a la zona confrontant on se 

situa l’equipament. En el cas que l’equipament limiti amb dues zones diferents, s’adoptaran les 

condicions de menor impacte per a l’entorn immediat. Es prestarà especial atenció al 

cromatisme de l’edificació, al tractament de l’espai no edificat de la parcel·la i al tipus de tanca. 

 També tindran la consideració d’espais lliures els parcs lineals al llarg de les infrastructures, així 

com els entorns dels cursos d’aigua, rieres i espais que pel seu valor ambiental, ecològic i 

paisatgístic han de garantir els corredors biològics i la relació de la població amb el medi i 

l’homogeneïtat del paisatge. 

 En aquells parcs i jardins urbans que mantinguin una coberta de vegetació autòctona, la seva 

ordenació garantirà la conservació d’aquestes característiques. L’ordenació procurarà també la 

conservació, quan existeixi, de l’estructura tradicional de paisatge rural en aquest espais. 

 El disseny de les zones verdes s’haurà de realitzar sempre tenint en compte els elements 

preexistents i la preservació d’aquells més interessants, i no a l’inrevés. És a dir, és la presència 

d’arbrat agrícola, ornamental i forestal preexistent, o d’altres elements d’interès –cultura de la 

pedra seca, cultura de l’aigua...– els que determinaran el disseny final dels jardins, que haurà de 

ser conservador del paisatge original. Durant les tasques d’execució sempre es prendran les 

mesures de protecció físiques necessàries per la preservació d’aquests elements, per evitar 

danys causats per maquinària. 

 Es prohibeixen les obres de canalització dels cursos hídrics, a no ser que estiguin dictaminades 

per l’Administració competent o amb les corresponents llicències d’aquesta. En tot cas, es 

mantindran el domini i l’ús públic dels terrenys superficials del llit anterior a la canalització i es 

garantirà la seva integració en el paisatge. 

 Al marge de les especificacions normatives de cada zona o categoria de sòl de 

desenvolupament, els materials emprats en els acabats de façanes queden limitats pel que fa al 
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color, buscant per sobre de tot la integració colorista amb els materials tradicionals de la zona, o 

del paisatge, quedant prohibit en tot cas l’ús del color blanc. 

 Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal estableix com a prioritari la incorporació, als 

projectes d’urbanització i d’edificació dels nous sectors de sòl urbanitzable delimitat, d’un estudi 

complert de l’estat actual del terreny i de les preexistències naturals i construïdes i d’un estudi 

justificatiu de les alternatives estètiques i constructives adoptades en l’execució del projecte 

incorporant un estudi d’impacte visual per a la implantació dels nous elements tècnics, i que 

descrivim a continuació: 

-Dossier fotogràfic i memòria descriptiva de l’estat actual del terreny sense modificar i dels valors 

ambientals i paisatgístics del terreny en relació al nucli urbà al qual pertany i al paisatge natural que 

l’envolta. 

-Inventari fotogràfic detallat dels elements naturals i culturals localitzats al sector a desenvolupar, anàlisi 

d’alternatives i justificació de la solució adoptada per a la seva conservació o eliminació. 

-Plànols d’aixecament topogràfic, amb plantes, alçats i seccions de les construccions preexistents, 

incloent-hi murs de bancals, sistemes de rec i petites edificacions auxiliars, mostrant en tot moment el seu 

estat de conservació. En els plànols d’aixecament topogràfic s’haurà de fer especial incidència en els 

elements naturals o arqueològics que hi hagin al sector, i hauran de quedar recollits, assenyalats i acotats 

gràficament i especificats en la respectiva llegenda i fitxes annexes. Escales 1/200. 

-Estudi d’adaptació topogràfica dels nous vials, equipaments i espais verds al terreny a desenvolupar, 

mitjançant l’anàlisi de pendents, seccions transversals i estudis d’ombres. 

-Estudi d’impacte ambiental en el disseny de les noves xarxes de serveis al terreny a desenvolupar, 

d’acord amb criteris de sostenibilitat  ambiental, justificant, en tot cas, les solucions adoptades en els 

capítols d’estalvi i reutilització de l’aigua, d’estalvi energètic, i de la gestió dels materials i residus generats 

en l’execució de les obres d’urbanització i posterior edificació. 

-Estudi d’impacte i d’integració paisatgística de les edificacions a desenvolupar en el sector de sòl 

urbanitzable delimitat, justificant  les solucions adoptades en torn a l’adaptació topogràfica, volumetria, 

condicions estètiques de les edificacions projectades i la conservació i incorporació al sector d’elements 

naturals preexistents. 

 Els elements de mobiliari urbà que s’hagin d’instal·lar a l’àmbit de l’espai públic dels sectors a 

desenvolupar hauran d’estar dissenyats pensant en el tipus de paisatge urbà al qual van 

destinats, incorporant per sobre de tot materials tradicionals com la fusta i la pedra del país i 

evitant l’ús d’elements metàl·lics que puguin deteriorar-se més ràpidament. En tot cas, s’optarà 

per aquells elements que hagin estat fabricats amb criteris de sostenibilitat i/o disposin de les 

respectives etiquetes ecològiques. 

 Les autoritzacions relatives a noves activitats extractives i a ampliacions de les ja autoritzades, 

hauran de tenir en compte les determinacions del PTPCC corresponents al sistema d’espa is 

oberts i la protecció del paisatge, sense perjudici de la normativa sectorial aplicable. 

 Es prohibeix la col·locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin la visió del 

paisatge, especialment aquells que infringeixin la línia d’horitzó. 
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 Integració en el paisatge: 

1. En desenvolupament de l’article 9 Decret 1/2005 qualsevol edificació o volum que d’acord amb 

els apartats anteriors s’hagin d’emplaçar en el sòl no urbanitzable hauran de garantir que la seva 

situació, volumetria, alçada, murs i tancaments, o la instal·lació d’altres elements, no limiti el 

camp visual per a poder contemplar els paisatges naturals, ni trenquin l’harmonia o desfigurin la 

perspectiva. 

2.Les construccions que es projectin tindran uns materials, acabats i colors que garanteixin una 

adequada integració a les condicions naturals de l’entorn d’acord amb les especificacions 

recollides al Títol IV de les presents Normes urbanístiques. 

3. Les construccions seran adequades a la seva condició aïllada i, per tant, caldrà explicitar la 

previsió i qualitat dels accessos i serveis necessaris en funció de l’ús i de l’emplaçament. 

4. La nova edificació o ampliació de l’existent no podrà implicar la destrucció de l’arbrat existent. 

En tot cas, la possible tala o arrencament d’arbres s’haurà de justificar convenientment, establint 

les mesures compensatòries adients. A la sol·licitud de llicència municipal hi constarà el seu 

nombre, el procés i localització de la replantació. 

 

4. Vetllar per la preservació d’elements naturals preexistents d’interès en el context de la delimitació, 

planificació i ordenació dels nous àmbits de creixement. 

 

Aquest aspecte ve recollit en la normativa del pla i de forma específica en la descripció de les fitxes dels sectors i en 

les condicions per a l’ordenació i desenvolupament dels sectors. 

 

5. Identificació de camins singulars d’interès històric i reconeixement del seu valor 

 
En la documentació del pla hi ha nombroses referències a la importància de la xarxa formada pels camins i les 

masies i edificacions rurals, que articulen i vertebren el territori. L’obertura de nous camins està subjecta a llicència i 

els camins com a tals estan protegits per part de diversos articles. 

 

La cartografia del pla recull el grafisme dels camins del terme, destacant els camins ramaders. La normativa del Pla 

fa nombroses referències a la regulació dels camins. El Pla permet el reconeixement de les seves funcions 

ambientals i socials en la gestió sostenible del territori i del seu potencial com a elements bàsics per a un turisme 

sostenible. El catàleg de béns a protegir del municipi recull els camins ramaders. 

 

8.2. RESUM DEL GRAU D’INTEGRACIÓ DELS CRITERIS AMBIENTALS 

 

Tot seguit es presenta una taula resum del grau d’integració dels criteris ambientals del POUM de la Coma i la 

Pedra que s’han anat comentat en l’apartat precedent, i que abasten els següents àmbits: Model territorial i 

d’ocupació del sòl i riscos ambientals; Gestió del cicle de l'aigua; Gestió de l’energia, qualitat de l’ambient atmosfèric, 

contaminació acústica i lluminosa; Gestió de residus; Patrimoni natural, biodiversitat, permeabilitat ecològica, qualitat 

del paisatge i del patrimoni històric, cultural i etnològic 
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Taula. Síntesi-valoració del grau d’integració dels criteris i objectius ambientals per part del POUM de la Coma i la 

Pedra en l’àmbit de Model territorial i d’ocupació del sòl i riscos ambientals 

MODEL TERRITORIAL I D’OCUPACIÓ DEL SÒL I RISCOS AMBIENTALS 

Criteri/Objectiu Grau 

d’integració 

Observacions 

1. Preservar la matriu biofísica no 

urbanitzada del conjunt del territori municipal 

 

MIG-ALT La majoria d’àmbits de creixement residencial 

o de millora i compleció urbana (PAUs, PMUs 

i PPs) es concentra en l’interior o en les 

immediacions de teixit urbà preexistent. En la 

documentació del POUM es justifiquen els 

creixements en el context de les disposicions 

del Pla Territorial Parcial de les Comarques 

Centrals. Cal destacar les actuacions en 

l’àmbit de la Urbanització Port del Comte i de 

l’Estació Hivernal. 

2. Promoció i ubicació dels nous 

desenvolupaments a l’entorn de teixits 

urbans ja consolidats. 

 

ALT La majoria d’àmbits de creixement residencial 

o de millora i compleció urbana (PAUs, PMUs 

i PPs) es concentra en l’interior o en les 

immediacions de teixit urbà preexistent.  

3. Estudi de la possibilitat de desqualificació 

de sòl urbanitzable previst per l’actual 

planejament  

PARCIAL Es realitza en l’àmbit del sector Adell; no en 

altres àmbits recollits per les Normes 

Subsidiàries 

4. Identificar les zones amb riscos en el 

context dels desenvolupaments urbanístics 

proposats i establiment de mesures 

pertinents de minimització d’aquests  

ALT Es recull la informació disponible a nivell de 

riscos i la normativa, tant del pla, com de les 

fitxes específiques dels sectors, ho regulen. 

5. Preservació dels entorns fluvials de la 

xarxa hidrogràfica del terme i garantia de 

manteniment de les seves funcions 

ecològiques. 

ALT A la normativa del Pla hi ha diverses 

referències específiques i concretes al 

respecte. Els cursos fluvials s’identifiquen en 

la cartografia i en la normativa del Pla 

s’inclouen en la relació de béns a protegir. 

6. Garantia de planificació, ordenació i 

adaptació “orgànica” dels nous creixements a 

les preexistències topogràfiques i estructura 

parcel·lària existent. 

ALT La definició de la forma dels nous àmbits s’ha 

plantejat a partir d’un estudi acurat de 

l’estructura parcel·lària i topogràfica existent. 

La normativa del Pla recull referències 

específiques; les fitxes específiques de 

sectors i nous àmbits de desenvolupament ho 

recullen en l’apartat de condicions de gestió i 
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execució en aquells casos més significatius.  

7. Establir instruments urbanístics per a 

millorar la situació urbanística i de gestió de 

serveis d’àmbits específics o l’adequació 

d’àmbits o activitats en sòl no urbanitzable. 

ALT El Pla estableix diverses figures de gestió 

urbanística en forma de PMUs, PAUs o PEUs 

per a millorar la situació urbanística i de gestió 

de serveis d’àmbits amb especials situacions, 

de dèficits de serveis o l’adequació d’àmbits o 

activitats en sòl no urbanitzable mitjançant la 

figura del PEU:  PEU del Pujol del Racó i PEU 

Estació Hivernal del Port del Comte, com a 

més signficatius. 

8. Optimitzar i millorar l’eficiència i 

funcionalitat de la xarxa viària ja existent, 

minimitzant la creació de nous traçats 

d’infrastructures viàries. 

ALT La proposta d’ordenació i de nous àmbits de 

desenvolupament ho considera; no es creen 

nous traçats d’infrastructures viàries 

signficatives per part del Pla. 

9. Intervenir “en l’interior” dels teixits urbans 

preexistents a nivell de millores urbanes, 

rehabilitacions i desenvolupament de solars.  

ALT La proposta del Pla formalitza aquest criteri a 

partir de les figures d’actuació en el sòl urbà 

no consolidat, és a dir els PMUs i els PAUs. 

10. Promoure un desenvolupament 

sostenible i integrat en el territori i paisatge 

dels nous sectors d’activitat econòmica o de 

serveis previstos i de les actuacions 

associades  

ALT No es preveu cap sector d’aquestes 

característiques al municipi.  

11. Identificar els camins més rellevants del 

terme i reconèixer i protegir les seves 

funcions com a elements vertebradors del 

territori i de reconeixement de les seves 

funcions ambientals i socials  

ALT La cartografia del pla recull els camins del 

terme, destacant els ramaders. La normativa 

del Pla fa nombroses referències a la 

regulació dels camins. El Pla reconeix les 

seves funcions ambientals i socials en la 

gestió sostenible del territori i del seu potencial 

com a elements bàsics per a un turisme 

sostenible. El catàleg de béns a protegir del 

municipi recull els camins ramaders. 

 



 

 

 

      

                                    

 

102 

POUM de la Coma i la Pedra 
Informe de Sostenibilitat Ambiental-Text Refós 

 

 

Avaluació ambiental del Pla 

 
Taula. Síntesi-valoració del grau de compliments dels criteris i objectius ambientals per part del POUM de la Coma i 

la Pedra en l’àmbit de Gestió del cicle de l’aigua 

GESTIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA 

Criteri/Objectiu Grau 

d’integració 

Observacions 

1.Adequació a la disponibilitat de recursos 

hídrics per al desenvolupament previst 

derivat del POUM i que aquesta disponibilitat 

es garanteixi en un marc de sostenibilitat 

 

PARCIAL 

 

La normativa del Pla ho regula, pendent 

d’estudis per part del desenvolupament dels 

sectors per precisar demandes, d’execució 

d’actuacions de millora recollides en el Pla 

Director d’abastament  i d’aportar certificats de 

garantia de subministrament en el context del 

planejament derivat.  

2. Establir mesures urbanístiques de 

protecció de les fonts i pous, orígens de les 

extraccions d’aigua al municipi 

 

ALT La normativa del pla recull en el seu articulat 

referències explícites a aquest aspecte. La 

normativa del pla també recull explícitament la 

relació de fonts en els béns a protegir 

urbanísticament. 

3. Vetllar pel potenciament de mesures 

d’estalvi i de major eficiència en l’ús dels 

recursos hidrològics en el desenvolupament 

del pla. 

 

ALT La normativa del pla recull en el seu articulat 

nombroses referències clares i explícites a 

aquest aspecte (en el context del projecte 

d’urbanització i del projecte d’edificació) tot i 

que caldrà esperar a la concreció del 

planejament derivat per a avaluar-ne el seu 

compliment 

4. Identificar les necessitats i localització o 

delimitació dels sòls per a la ubicació de 

noves infrastructures i equipaments de servei 

ambiental (subministre d’aigua, tractament 

d’aigües residuals,…) o ampliació o 

adequació de les existents associades als 

nous desenvolupaments urbanístics 

ALT El Pla ho recull en la seva cartografia (plànols 

d’informació i d’ordenació urbanística) i la 

normativa regula extensament en el seu 

articulat la gestió de serveis i les condicions 

per al desenvolupament, execució i gestió dels 

nous àmbits de serveis. Es recull la necessitat 

de construir un nou dipòsit de 850 m3 i un 

segon pou al sistema de Port del Compte i 

una nova captació al sistema de la Coma. 

5. Identificar la xarxa hidrogràfica del 

municipi i els seus ecosistemes i garantir-ne 

la seva conservació física, estructural i 

funcional i la prevenció i minimització dels 

riscos hidrològics associats en relació els 

nous desenvolupaments urbanístics. 

ALT Els cursos fluvials del terme s’identifiquen en 

la cartografia i en la normativa del Pla 

s’inclouen en la relació de béns a protegir.A la 

normativa del Pla hi ha diverses referències 

específiques i concretes reguladores al 

respecte.  
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Taula. Síntesi-valoració del grau de compliments dels criteris i objectius ambientals per part del POUM de la Coma i 

la Pedra en l’àmbit de Gestió de l’energia, qualitat de l’ambient atmosfèric, contaminació acústica i lluminosa 

 

GESTIÓ DE L’ENERGIA, QUALITAT DE L’AMBIENT ATMOSFÈRIC, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I 

LLUMINOSA 

Criteri/Objectiu Grau 

d’integració 

Observacions 

1. Adequació a la disponibilitat de recursos 

energètics per al desenvolupament previst 

derivat del POUM 

 

PARCIAL La normativa del pla fa referència a algun 

aspecte en aquest sentit tot i que entenem 

que està pendent del desenvolupament del pla 

i d’estudis més aprofundits, com la concreció 

de les demandes per part dels projectes 

d’urbanització  i d’aportar certificats de 

garantia de subministrament en el context del 

planejament derivat 

2. Vetllar pel potenciament de mesures 

d’estalvi i de major eficiència dels recursos 

energètics en el desenvolupament del pla. 

PARCIAL La normativa del pla fa referència a algun 

aspecte en aquest sentit tot i que entenem 

que és una qüestió voluntària i que va més 

enllà del Pla, i que s’ha de concretar per part 

del desenvolupament i desplegament del pla 

en els projectes d’ordenació dels nous àmbits 

urbanitzables i del disseny dels projectes 

d’edificació 

3. Garantir la preservació enfront la 

contaminació acústica, lluminosa i de 

radiacions electromagnètiques dels nous 

desenvolupaments. 

 

ALT La normativa del pla recull en el seu articulat 

diverses referències al respecte, tot i que 

hauran de ser els projectes d’urbanització i les 

peticions d’activitat els/les que concretin les 

mesures, aspectes que van més enllà del 

propi pla 

 



 

 

 

      

                                    

 

104 

POUM de la Coma i la Pedra 
Informe de Sostenibilitat Ambiental-Text Refós 

 

 

Avaluació ambiental del Pla 

 
Taula. Síntesi-valoració del grau de compliments dels criteris i objectius ambientals per part del POUM de la Coma i 

la Pedra en l’àmbit de gestió de residus 

 
GESTIÓ DE RESIDUS 

Criteri/Objectiu Grau 

d’integració 

Observacions 

1. Identificar, delimitar i qualificar en la 

cartografia del pla de sistema de serveis 

tècnics aquelles instal·lacions de servei de 

tractament i gestió de residus existents o 

previstes. 

ALT La normativa del pla recull en el seu articulat 

diverses referències clares al respecte, tot i 

que hauran de ser els projectes d’urbanització 

els que concretin les mesures 

2. Vetllar per la promoció de mesures 

normatives en els edificis i en els espais 

públics quant a la previsió d’espais i 

instal·lacions que facil·litin la recollida 

selectiva dels residus i, en general, les 

operacions de gestió dels mateixos. 

ALT La normativa del pla recull en el seu articulat 

diverses referències clares al respecte, tot i 

que hauran de ser els projectes d’edificació 

els que concretin les mesures 

3. Vetllar per la promoció de mesures per a 

fomentar, en el desenvolupament urbanístic 

derivat del POUM, la utilització de materials 

amb algun tipus de certificació ambiental o 

de baix impacte ambiental. 

ALT La normativa del pla recull en el seu articulat 

referències al respecte, tot i que és una 

qüestió voluntària i hauran de ser els projectes 

d’urbanització i d’edificació els que concretin 

les mesures 
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Taula. Síntesi-valoració del grau de compliments dels criteris i objectius ambientals per part del POUM de la Coma i 

la Pedra en l’àmbit de Patrimoni natural, biodiversitat, permeabilitat ecològica, qualitat del paisatge i del patrimoni 

històric, cultural i etnològic 

PATRIMONI NATURAL, BIODIVERSITAT, PERMEABILITAT ECOLÒGICA, QUALITAT DEL PAISATGE I DEL 

PATRIMONI HISTÒRIC, CULTURAL I ETNOLÒGIC 

Criteri/Objectiu Grau 

d’integració 

Observacions 

1. Identificació i caracterització cartogràfica i 

normativa de tipificació del sòl no 

urbanitzable i dels seus elements, amb 

reconeixement i potenciació dels seus valors 

i de les seves funcions en l'estructuració 

orgànica del territori i de preservació dels 

processos ecològics i naturals (connectivitat, 

de recàrrega hidrològica per a garantir una 

bona qualitat de les aigües, de conservació 

d’hàbitats amb especial interès per la 

fauna,....etc), agraris i/o ramaders. 

ALT El model de POUM proposat permet en gran 

mesura la integració d’aquest criteri, amb la 

classificació del sòl que realitza d’acord amb 

les directrius i disposicions del PTP de les 

Comarques Centrals, i amb la normativa 

reguladora associada, especialment pel que fa 

al sistema hídric, espais forestals, agraris i 

naturals protegits, acollits en les claus 

corresponents de protecció del sòl no 

urbanitzable. La normativa del Pla conté 

nombroses referències als aspectes recollits 

en el criteris (connectivitat territorial dels 

sistemes naturals, conservació de vegetació, 

elements naturals, regulacions d’usos en snu). 

2. Preservar de la urbanització o 

transformació urbanística paisatges i espais 

singulars o amb especial vàlua (natural, 

patrimonial, ecològica, social) i amb especial 

rellevància en el context territorial del 

municipi.  

 

ALT El model de POUM proposat permet la 

integració d’aquest criteri en gran mesura, 

amb la classificació del sòl que realitza el 

POUM d’acord amb les directrius i 

disposicions del PTP de les Comarques 

Centrals, i amb la normativa reguladora 

associada, especialment pel que fa al sistema 

hídric, espais forestals, agraris i naturals 

protegits, acollits en les claus corresponents 

de protecció del sòl no urbanitzable. La 

normativa del Pla conté la relació de béns a 

protegir i els règims de protecció; entre 

aquests béns hi figuren les zones d’interès 

natural i paisatgístic del municipi: EIN Serra 

del Verd, espais forestals del Catàleg de 

forests públiques, la relació d’elements del 

Catàleg espeleològic de Catalunya, la relació 

de fonts, els cursos hidrogràfics del municipi i 

els camins ramaders. 
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3.  Garantir la integració paisatgística i 

territorial de les actuacions del pla 

 

ALT l’ordenació del pla i la seva documentació 

(normativa especialment) recull i integra 

aquest criteri; la documentació del pla té 

nombroses referències a aquest aspecte en la 

seva normativa. 

4. Vetllar per la preservació d’elements 

naturals preexistents d’interès en el context 

de la delimitació, planificació i ordenació dels 

nous àmbits de creixement. 

ALT Aquest aspecte ve recollit en la normativa del 

pla i de forma específica en la descripció de 

les fitxes dels sectors i en les condicions per a 

l’ordenació i desenvolupament dels sectors. 

5. Identificació de camins singulars d’interès 

històric i reconeixement del seu valor 

ALT La cartografia del pla recull el grafisme dels 

camins del terme, destacant els camins 

ramaders. La normativa del Pla fa nombroses 

referències a la regulació dels camins. El Pla 

permet el reconeixement de les seves 

funcions ambientals i socials en la gestió 

sostenible del territori i del seu potencial com 

a elements bàsics per a un turisme sostenible. 

El catàleg de béns a protegir del municipi 

recull els camins ramaders. 
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9. MESURES PER A LA PRESERVACIÓ I MILLORA DEL MEDI 

 

Les mesures per a la preservació i millora del medi en el context del nou planejament a la Coma i la Pedra es 

recullen i s’integren en la documentació del POUM fonamentalment a 3 nivells: la cartografia (en la proposta 

d’ordenació del Pla), la Normativa Urbanística i les fitxes dels nous sectors de desenvolupament (Annex de la 

normativa). 

 

En la cartografia del Pla s’han recollit els aspectes de pendents superiors al 20% en els plànols informatius, així com 

els usos de sòl i elements de paisatge, mentre que l’ordenació del sòl no urbanitzable presenta la proposta de 

zonificació que permet el reconeixement i preservació del sòl i valors a conservar del procés urbanitzador, en base 

el Planejament superior de referència, constituït pel PTP de les Comarques Centrals. La normativa del Pla recull 

desenvolupa la regulació dels usos en les diferents tipologies de sòl. 

 

La normativa del Pla també fa referència a diversos aspectes ambientals dels àmbits del cicle de l’aigua, la 

sostenibilitat en l’edificació, l’energia, l’ambient atmosfèric o la gestió dels residus, bona part dels quals tenen el seu 

marc regulador normatiu propi mitjançant legislacions o instruments independents del planejament, però que els 

instruments de desenvolupament del Pla (Plans parcials, projectes d’urbanització, projectes edificatoris, projectes 

complementaris de jardineria o altres) han de considerar i integrar.  

 

Així doncs, el planejament derivat del Pla ha de tenir en compte les disposicions del nou POUM i la seva 

documentació associada haurà d’assumir-ne les disposicions i mesures de caràcter ambiental i concretar-ne els 

criteris que en ell es recullen. En aquest sentit són especialment significatives les fitxes de normativa associades a la 

normativa urbanística (en forma d’Annex) per a cadascun dels sectors proposats. 

 

Finalment cal comentar que s’ha donat compliment a les condicions que estableix la Proposta de Resolució dels 

Serveis Tècnics de la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya, de data 11 de juliol de 2011, relatives a la classificació com a snu de protecció especial 

(clau 24) del nou sector d’activitat econòmica que es proposava en les versions anteriors (a la versió definitiva) de 

Pla, a la qualificació urbanítica de la forest d’utilitat pública de Coll de Port amb la clau 24 i les condicions relaitves a 

la construcció d’un nou dipòsit i noves captacions (aspectes recollits en les fitxes de normativa associades a cada 

sector), així com als aspectes de sanejament. El seguiment del Pla, tal i com s’esmenta posteriorment, recull la 

necessitat de trametre un informe anual de seguiment ambiental del Pla a l’òrgan ambiental.Tot seguit s’adjunten 

una sèrie de recomanacions a tenir en compte en la fase de planejament derivat relatives a l’edificació i al  projecte 

d’urbanització. 
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Recomanacions a tenir en compte relatives a edificació i projecte d’urbanització 

 

Per a complementar el què s’ha exposat en els punts anteriors del present ISA tot seguit es realitzen una sèrie 

d’apunts a tall de recomanacions sobre mesures que entenem que han d’ajudar a la bona implementació del Pla des 

del punt de vista ambiental en el seu desenvolupament:  

 

-Concretar i adoptar mesures concretes en els projectes edifcatoris per a assolir consums sostenibles d'aigua en 

base el foment de l'estalvi i la reutilització; estudi i concreció de mesures en els projectes d’urbanització, projecte 

d’obres o d’edificació derivats. Desenvolupament dels projectes d’enginyeria i edificatoris corresponents amb criteris 

ambiciosos, prenent com a referència per exemple el què estableix la normativa reguladora en altres àmbits 

diferents de l’industrial o de serveis (bàsicament el Decret d’Ecoeficiència i el Codigo Técnico) o anant més enllà. 

 

-Estudi per part dels redactors dels projectes edificatoris de la possibilitat d’adoptar mesures per a potenciar la 

producció d'energia a partir de recursos autòctons i de caràcter renovable, especialment de la solar tèrmica o 

fotovoltaïca; estudi i concreció de mesures en els projectes d’edificació derivats. Estudi específic de la possibilitat de 

mantenir els serveis comunitaris (enllumenat públic, enllumenat de la senyalització viària, altres sistemes de 

senyalització i emergència,...) o específic d’empreses (escalfament d’aigua, il·luminació d’edificis,...) a partir de 

producció autònoma d’energia 

 

-Estudi per part dels redactors dels projectes edificatoris de la possibilitat de promoure mesures per a l'adopció de 

criteris i accions d’eficiència energètica en les edificacions. Desenvolupament dels projectes constructius 

corresponents amb criteris ambiciosos, més enllà de la normativa vigent; imPlantar la certificació energètica de les 

construccions en base alguna metodologia de referència, com la Calener. 

 

-Estudi per part dels redactors dels projectes edificatoris de la possibilitat d’adoptar mesures en els projectes 

edificatoris per a millorar o garantir una eficiència energètica de les edificacions i reduir la seva contribució al canvi 

climàtic. Desenvolupament dels projectes constructius corresponents amb criteris ambiciosos i sotmesos a alguna 

certificació energètica. 

 

-Estudi per part dels redactors dels projectes edificatoris de la possibilitat de promoure mesures (normatives i d'altra 

naturalesa) per a fomentar, en el desenvolupament urbanístic derivat, la utilització de materials amb algun tipus de 

certificació ambiental o de baix impacte ambiental. Valoració de criteris ambiciosos en el disseny i redacció dels 

projectes edificatoris. 

 

-Utilització sistematitzada i extensiva d’espècies autòctones, naturalitzades i/o adaptades (entre altres implicacions 

es cerca una mínima despesa en manteniment, especialment en termes de consum d’aigua) en el context de les 

zones verdes privades; estudi i concreció de les espècies a utilitzar i valoració de la seva conveniència i idoneïtat per 

part del tècnic municipal competent. 
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-Legalització de les activitats per obtenció de la llicència ambiental corresponent en el context de la Llei 20/2009 de 

prevenció i control ambiental de les activitats i dels seus desenvolupaments reglamentaris i normatius, amb les 

administracions competents implicades (Departament de Medi Ambient i Habitatge, Consell Comarcal del Solsonès 

i/o Ajuntament de la Coma i la Pedra) o del marc normatiu vigent que hi hagi al respecte. 

 

-Estudi i concreció de mesures específiques de gestió de residus i que facil·litin la recollida selectiva en origen dels 

residus (industrials i de naturalesa domèstica) en les llicències ambientals de les activitats corresponents; gestió en 

base contractes específics de recollida, transport i gestió dels residus generats per part de les respectives activitats 

amb gestor autoritzat. 
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10. SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PLA 

 

El propi procediment d’avaluació ambiental a què se sotmet el POUM constitueix la primera mesura de supervisió 

i control del Pla, pel que fa al seu contingut i grau d’integració dels criteris i objectius ambientals, de forma que el 

document definitiu del Pla ha de contar amb una justificació suficient del grau d’integració dels criteris i objectius 

ambientals exposats per la documentació ambiental i validats per l’òrgan ambiental competent, en la proposta de 

resolució sobre la Memòria Ambiental i la documentació del Pla en la seva versió per a aprovació provisional. Aquest 

pronunciament de l’òrgan ambiental competent sobre la idoneïtat ambiental del Pla ha de ser tinguda en compte per 

part de la Comissió d’Urbanisme corresponent en l’aprovació del mateix. 

 

El seguiment ambiental del nou POUM presenta 2 vies de supervisió bàsiques: una té relació amb l’aplicació del Pla 

i d’aquells plans, programes o projectes que se’n derivin i l’altra té a veure amb el seguiment de l’evolució de 

determinades variables o paràmetres ambientals específics. Respecte la primera via de superivisió i en primer lloc, i 

donat el marc del planejament superior de referència representat pel PTP de les Comarques Centrals, amb plena 

vigència, cal garantir que el POUM tingui en compte les seves determinacions, ja siguin aquestes més estratègiques 

o de caire més específic, de forma que els continguts del POUM siguin coherents amb aquestes determinacions. 

 

D’altra banda, es pot donar la situació en què determinats planejaments derivats del Pla (plans parcials, plans 

especials, modificacions de planejament,…) requereixin del tràmit d’avaluació ambiental estratégica d’acord amb la 

normativa sectorial reguladora vigent. Igualment, també es pot donar la casuística que determinats projectes 

derivats del Pla requereixin, a causa de la seva naturalesa, del tràmit d’avaluació d’impacte ambiental; en aquests 

casos s’haurà de procedir d’acord amb la normativa sectorial reguladora corresponent (RD 1131/1988 o qualsevol 

altra vigent) i considerar el conseqüent Programa de Vigilància Ambiental, que té per objecte estabilr un sistema que 

garanteixi el compliment de les indicacions i mesures protectores i correctores contingudes en l’Estudi d’Impacte 

Ambiental corresponent del projecte. 

 

En un altre ordre i pel que fa al desplegament del Pla, caldrà tenir present el planejament sectorial i normativa 

sectorial reguladora que tingui incidència en el territori.  Entre aquestes disposicions cal apuntar les relatives al cicle 

de l’aigua, a la producció i distribució d’energia i a la correcta gestió en origen dels residus municipals; precisament 

la segona via que apuntàvem de supervisió del pla intenta donar resposta a l’avaluació d’aquests aspectes.En tot 

cas els plans o projectes derivats del Pla (incloent projectes d’urbanització i conseqüents projectes constructius) 

s’hauran de redactar i desenvolupar en concordança amb la documentació ambiental del pla i els informes 

corresponents de l’administració ambiental competent; els redactors dels corresponents plans derivats o projectes 

derivats serán els encarregats de tractar, incloure i desenvolupar aquells aspectes ambientals que determina la 

documentació ambiental del pla (ISA i Memòria Ambiental del Pla) amb el nivell de detall necessari i que pertoqui. 

 

Finalment comentar que tal i com estableix la Proposta de Resolució dels Serveis Tècnics de la Direcció General de 

Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de data 11 de juliol 
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de 2011, la necessitat de trametre per part del Director ambeintal del POUM un informe anual de seguiment 

ambiental del Pla a l’òrgan ambiental  

 

Indicadors ambientals  

 

Per al seguiment ambiental del POUM de la Coma i la Pedra es proposa estudiar una sèrie d’indicadors que han de 

permetre complementar la supervisió del pla que s’ha apuntat anteriorment. El responsable de garantir la seva 

adopció i justificar-ne el seu valor i evolució és el promotor del Pla i dels plans derivats. S’especifica la proposta així 

mateix de la periodicitat en la mesura dels mateixos i s’agrupen en 2 àmbits: a) Indicadors relatius al consum de 

sòl/model de desenvolupament/fragmentació espais oberts i b) Indicadors relatius a les demandes de recursos. 

 

Taula. Indicadors relatius al consum de sòl/model de desenvolupament/fragmentació espais oberts 

Nom indicador Càlcul Periodicitat  

de mesura 

Font Interpretació  

Població resident vs. 

Nombre d’habitatges 

Població censada o 

resident/nombre 

d’habitatges existents. 

Anual Serveis tècnics 

municipals (STM) 

IDESCAT/INE 

Evolució del nombre de 

residents o població 

censada respecte el parc 

d’habitatges  

Grau d’urbanització 

territorial  

Superfície 

urbanitzada/superfície 

municipal. 

Quinquenal STM 

Documentació de 

planejament vigent 

Comissió Territorial 

Urbanisme (CTU) 

Grau de concreció del 

planejament previst o 

ocupació urbana 

Classificació del sòl no 

urbanitzable 

Superfícies  

corresponents a les 

claus del snu (clau 21 a 

24). 

Quinquenal STM 

Documentació de 

planejament vigent 

CTU 

Avaluaió del grau 

d’’actuacions o 

transformacions en el sòl 

no urbanitzable 

Intensitat edificatòria Nombre d’habitatges 

nous/1000 habitants. 

Anual STM  o Col·legi 

d’Arquitectes 

Grau de concreció del 

planejament previst 

Grau de formalització dels 

àmbits de planejament. 

-Àmbits amb 

documentació de 

planejament derivat no 

iniciada  

-Àmbits amb 

documentació de plan. 

derivat iniciada (Avanç 

de pla, aprov. 

inicial,provisional,...)i/o 

projecte d’urbanitzacio 

executat. 

Quinquenal en base les 

diverses categories 

exposades. 

STM  o Col·legi 

d’Arquitectes 

Grau de concreció del 

planejament previst 
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Taula. Indicadors relatius a les demandes de recursos 

Nom indicador Càlcul Periodicitat  

de mesura 

Font Interpretació i 

comentaris 

addicionals 

Consum d’aigua Demanda d’aigua 

(m3/anual) per 

habitant censat 

Anual Serveis tècnics 

municipals (STM) o 

serveis tècnics de 

l’empresa gestora 

del servei 

d’abastament 

Evolució de les 

necessitats 

hidrològiques 

Grau de sanejament Habitatges amb 

connexió a EDAR 

amb tractament 

secundari/Nombre 

d’habitatges existent  

Anual STM o serveis 

tècnics empresa 

gestora EDAR 

 

Grau d’adequació als 

requeriments de 

tractament  d’aigües 

residuals, tant en 

sectors ja urbanitzats 

com en els previstos 

Consum d’energia Demanda energética 

(Kwh anual) per 

habitant censat 

Anual STM, serveis 

tècnics empresa 

subministradora o 

ICAEN. 

Evolució de les 

necessitats 

energètiques 

Producció local d’energia 

renovable 

Producció energética  

de fonts renovables 

(Kwh anual) per 

habitant censat. 

Bianual STM Evolució del grau 

d’implantació de fonts 

de producció d’energies 

renovables 

 

D’altra banda, als promotors de nous sectors de desenvolupament els pot servir com a referent el Sistema de Gestió 

Ambiental de la Direcció Tècnica de Sòl de l’INCASOL; en dit sistema s’estableix el mètode per a l’adaptació 

ambiental dels documents de planejament i del projecte d’urbanització així com la periodicitat i tipus d’informes a 

realitzar durant la fase d’obres. 

 

Per a garantir l’operativitat i efectivitat del seguiment ambiental del POUM de la Coma i la Pedra, cal voluntat i 

compromís per part dels seus impulsors per dotar-lo de mitjans i recursos en el seu desplegament, al mateix temps 

que es pugui exigir als promotors de les actuacions contingudes en el Pla una justificació ambiental de les 

actuacions que promouen d’acord amb el contingut del què disposa el Pla. En aquest sentit es pot pensar en la 

introducció en la normativa final del Pla de disposicions específiques i concretes al respecte, com la necessitat 

d’aportar per part del promotor de cada actuació continguda en el Pla d’un escrit justificatiu del compliment de les 

disposicions ambientals del Pla que atanyin a l’actuació, sense perjudici d’altres que no estiguin contemplades en el 

Pla però que també es puguin considerar per a una millor integració ambiental de l’actuació i minimització de les 

seves afeccions negatives sobre el medi. En aquest escrit justificatiu s’haurien de reflectir l’anàlisi de les 
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conseqüències ambientals de la pròpia actuació i dels seus projectes executius o d’obres associats (p.ex: plans 

parcials o plans especials de nous sectors de desenvolupament i projectes d’urbanització associats). Entenem en 

aquest context que els serveis tècnics del Consell Comarcal i de l’Ajuntament  han de desenvolupar un paper clau 

en el seguiment del Pla, ja sigui per la realització d’informes respecte les actuacions o amb qualsevol altra fórmula 

que es pugui plantejar. 

 

Finalment ja per cloure el present capítol, en quant a la periodicitat i moments per a realitzar la verificació del 

compliment i la idoneïtat de les mesures ambientals plantejades i adoptades pel POUM de la Coma i la Pedra 

apuntem la síntesi dels punts i fases per a realitzar aquesta verificació del compliment i idoneïtat de les mesures: 

 

1er. Fins a l'aprovació inicial (documentació POUM per a aprovació inicial, amb l’ISA corresponent). Es realitza per 

part de l'ISA una primera avaluació del grau de compliment i integració dels criteris ambientals per part la 

documentació urbanística disponible a nivell de redactat de Memòria, de cartografia i de normativa del pla. 

 

2on. En la fase d'aprovació provisional (amb la Memòria Ambiental). Que incorpora una major precisió en la 

documentació (a nivell redactat de memòries, de cartografia i especialment de normativa), així com el resultat de les 

consultes a les administracions, fet que permet completar la verificació iniciada en l'ISA. 

 

3er. En la proposta de resolució de Memòria Ambiental, on l'òrgan ambiental competent s'ha de pronunciar sobre la 

idoneïtat o insuficiència de la documentació aportada. En aquesta proposta de resolució es fixaran els requisits que 

cal corretgir, complementar o integrar. 

 

4rt. Un cop aprovat definitivament el POUM, en el desenvolupament dels nous sectors previstos. Es pot distingir 

aleshores la fase de disseny i configuració de la documentació del nou planejament i la fase d'execució de les obres. 

Arribats a aquest punt es pot distingir entre la vigilància ambiental a realitzar fins a la fase d’execució de les obres i 

la vigilància ambiental a aplicar en la fase d’execució de les obres. 

 

Pel que fa a la fase d’execució d’obres tot seguit s’adjunta una taula amb les “Condicions ambientals a aplicar en la 

fase d’execució de les obres” segons instruccions de la Direcció Tècnica de Sòl de l’INCASOL, que com hem 

comentat creiem que pot servir de referència als promotors i responsables del desenvolupament dels nous sectors 

derivats del pla i per a fer el seguiment ambiental del desenvolupament dels nous sectors.  

 

Pel que fa al contingut d’altres informes de seguiment, aquests s'haurien de referir al grau de compliment i integració 

de les mesures que la proposta de resolució de la Memòria Ambiental acabi determinant, en base la documentació 

aportada pel pla, incloent l'ISA i la Memòria Ambiental. A priori es pot preveure un primer informe previ a l'inici de 

l'execució de les obres -recollint els aspectes a considerar en la fase d'execució de les obres- i un informe mensual 

durant la fase d'execució de les obres. Aquests informes haurien d'estar disponibles per a l’administració municipal i 

per a l'autoritat ambiental competent en cas que aquesta ho requereixi, però la seva bondat en continguts i aplicació 

és responsabilitat del promotor del pla al llarg de la implementació del mateix. 
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Condicions ambientals a aplicar en la fase d’execució de les obres 
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D’APLICACIÓ GENERAL    

Contemplar els condicionants ambientals establerts al planejament i/o projecte d’urbanització    

Dur a terme totes les mesures previstes per a la preservació i millora del medi ambient incloses en el planejament i/o projecte d’urbanització    

Complir els condicionants establerts en la normativa aplicable relativa a aspectes ambientals    

FASE DE REPLANTEIG (GENERAL)    

El Contractista ha de realitzar el Pla de Medi Ambient, incloent, entre d’altres, les prescripcions del PSA i tots els Plans Específics que determinin les obres    

Es comprovarà que les zones d’afecció contemplades en el projecte hagin estat assenyalades i delimitades (jalonament)    

S’ha de realitzar un planejament dels camins a utilitzar durant les obres i cal incloure la definició dels nous en un pla específic d’accessos    

Planificar les necessitats de moviments de terres per minimitzar i reduir al màxim les superfícies de sòl alterades     

El parc de maquinària haurà d’estar impermeabilitzat del sòl natural i haurà de disposar d’una zona específicament habilitada per a la reparació i neteja de maquinària    

El Punt Net de Residus Perillosos o Especials haurà d’estar cobert, senyalitzat i aïllat del sòl natural    

La zona de neteja de canaletes de formigó haurà d’estar impermeabilitzada i convenientment senyalitzada    

S’haurà de disposar d’equips d’emergència  per actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el sòl d’olis, greixos, hidrocarburs, dissolvents, pintures, etc.    

És necessari tenir l’autorització per preveure, establir i adequar els punts de subministrament elèctric i d’aigua per satisfer el consum de l’obra    

En cas que s’instal·lin sanitaris provisionals, les aigües sanitàries s’abocaran a la xarxa pública, s’abocaran en fosses sèptiques o en dipòsits químics    

Les tasques de restauració de les àrees d’ocupació temporal han d’estar recollides en un pla específic de revegetació    

Es marcaran els arbres i/o àrees amb vegetació natural del límit de les obres i que no hagin de ser afectats per la mateixa i es protegiran en cas necessari    

Es planificaran adequadament les activitats d’obra per tal de no afectar a la fauna, especialment en el període reproductiu (de febrer a juliol en un període ampli i de març a 

juny com a període més restringit) 
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EDAFOLOGIA    

Es decaparà la terra vegetal i s’aplegarà en una zona destinada a aquest fi per a ser emprada en els treballs de restauració i/o enjardinament    

La terra vegetal s’abassegarà en aplecs de h<2 m i el manteniment mínim consistirà en fertilitzacions minerals i orgàniques    

Regar periòdicament els camins no asfaltats i emprats per la maquinària de l’obra i tots els sòls que quedin denudats abans de la restauració    

Restaurar, d’acord amb el pla de restauració,  les àrees afectades per les obres que resten denudades    

El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal efecte dins el parc de maquinària    

Protegir el sòl natural  allà on hi hagi  grups electrògens o on la maquinària romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies    

La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquest fi    

En cas de vessaments accidentals de substàncies contaminants sobre el sòl s’ha d’aplicar material absorbent, retirar el sòl i tractar-ho com a residu perillós    

GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA    

Cap talús de terra de nova construcció tindrà un pendent superior a 3H:2V    

Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es produeixin a les obres i no generar, en cap cas, abocadors o préstecs incontrolats    

Els abocadors per a les terres inerts i la runa procedents de les obres han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents    

Els préstecs de terres inerts han d’estar convenientment legalitzats d’acord amb la normativa aplicable    

En cas de creació de nous préstecs s’ha de disposar de les autoritzacions i acords pertinents    

HIDROLOGIA    

El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal efecte dins el parc de maquinària    

Protegir el sòl natural  allà on hi hagi  grups electrògens o on la maquinària romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies    

La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi    

En cas de vessaments accidentals de substàncies contaminants sobre el sòl s’ha d’aplicar material absorbent, retirar el sòl i tractar-ho com a residu perillós    

Per abocaments d’aigües a la conca o a la xarxa d’aigües, es duran a terme els tractaments exigits i es requerirà l’autorització corresponent    

La maquinària no circularà pel barranc existent a l’extrem de llevant de l’àmbit; l’incompliment d’aquesta disposició s’haurà de justificar convenientment    
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No es faran acopis de materials o terres en la zona d’influència de la xarxa hidrològica    

No es modificarà ni s’afectarà en cap cas la xarxa hidrològica existent    

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA    

Cobrir amb lones la caixa dels camions de transport de terres    

Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació i els accessos a les obres    

La maquinària que participi  ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV    

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA    

Es respectaran de forma estricta els nivells sonors  que determina la legislació    

Revisar i mantenir la maquinària en bon estat i comprovar que disposi de la certificació CEE    

L’horari d’execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 20:00-22:00, segons determinin les ordenances municipals corresponents    

VEGETACIÓ    

Identificació i valoració, per part del responsable del Programa de Seguiment Ambiental, en la fase prèvia als moviments de terra, dels elements vegetals i masses de 

vegetació naturals preexistents d’especial interès en zones susceptibles de nova urbanització, i fixació de les mesures a adoptar com la integració com a zona verda o 

trasplant d’exemplars, per exemple. En el cas que ens ocupa aquest aspecte es concretaria, sense prejudici d’altres mesures, en el trasplant de margallons, oliveres i altres 

espècies que el responsable de la vigilància ambiental de les obres determini en el si de les zones verdes. 

   

Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular i, en cas que sigui necessari, aplicar tècniques per a la seva protecció     

Ubicació dels acopis de terra i materials i les zones auxiliars d’obra, en zones de menor qualitat i fragilitat ambiental    

Comprovar que es duu a terme la restauració de les àrees denudades i de nova creació    

El material vegetal emprat a l’obra disposa de passaport fitosanitari i resta de permisos i documentació exigible    

FAUNA    

Si es creu convenient  (a criteri del responsable del Programa de Seguiment Ambiental) es realitzarà un seguiment del comportament de la fauna per efectes derivats de les 

obres 
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Cal comprovar que es respecten els períodes reproductius de la fauna per a l’exclusió de la realització de determinades activitats    

En cas que es trobin individus de fauna salvatge s’hauran de comunicar els fets  al centre autoritzat de recuperació de fauna salvatge més pròxim     

PAISATGE    

Els aplecs de terra i materials sobrants, així com les zones auxiliars d’obra, es localitzaran en les zones de menor qualitat i fragilitat ambiental    

Disposar d’apantallaments perimetrals per minimitzar la visió de les obres    

Comprovar que es restauren totes aquelles àrees de nova creació que no està previst enjardinar ni urbanitzar     

Evitar l’afecció a les àrees amb vegetació natural afectades pel sector o pròximes a aquest    

Evitar modificar la morfologia del terreny    

Gestionar les terres inerts i la runa que es generi a les obres d’acord amb les prescripcions normatives vigents i no generar abocadors o préstecs  incontrolats que 

modifiquin la morfologia actual del terreny 
   

USOS I OCUPACIONS    

Mantenir la permeabilitat territorial d’infraestructures viàries i la xarxa de camins    

Planificar adequadament les activitats per no danyar els serveis afectats    

Caldrà aplicar les mesures establertes a la documentació ambiental (Informe de Sostenibilitat Ambiental i Memòria Ambiental en aquest cas) per tal de minimitzar les 

possibles afeccions als usos existents a l’entorn de l’àmbit 
   

PATRIMONI CULTURAL    

Seguir les indicacions de la Direcció General del Patrimoni Cultural d’acord amb la Memòria de prospecció arqueològica realitzada per al sector    

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o béns del patrimoni cultural, comunicar-ho a la Direcció General del Patrimoni Cultural    

RESIDUS    

Seguiment per part del responsable del Programa de Seguiment Ambiental de l’obra de la gestió (segregació i recuperació sel·lectiva de residus generats) d’acord amb la 

normativa vigent i en base l’establiment del Punt Net de les obres. 
   

Segregació de residus perillosos i/o especials a la zona habilitada com a Punt Net de Residus Perillosos/Especials    

Segregació dels residus inerts a la zona habilitada com a Punt Net de Residus Inerts    
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Ús del Punt per a la Neteja de Canaletes de formigó    

Gestió dels residus d’acord amb la normativa vigent    

Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i residus    

Gestionar correctament els olis usats i altres greixos procedents de la reparació i el manteniment de la maquinària    

RISCOS    

Evitar qualsevol tipus d’actuació a les àrees d’influència dels barrancs i torrents    

No ocupar temporalment àrees delimitades com a potencialment inundables o amb risc d’inundació    

No ocupar temporalment les àrees de l’abocador ni dels moviments de terres    

No realitzar cap actuació que pugui generar l’inici d’un incendi forestal en àrees arbrades i arbustives i en les zones properes    

Dur a terme les tasques relatives a la prevenció i minimització dels fenòmens erosius contemplades anteriorment (regs, restauracions, etc.)    
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11. SINTESI 

 

El present ISA es tanca amb una síntesi no tècnica del mateix, d’acord amb l’estructura que aquest document ha de 

tenir segons el què estableix la normativa sectorial reguladora. 

 

La documentació de referència del present ISA és constituïda pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 

la Coma i la Pedra en la seva versió per a l’aprovació provisional; el promotor del POUM de la Coma i la Pedra és 

l’Ajuntament de la Coma i la Pedra. 

 

L’ISA del POUM de la Coma i la Pedra és el principal document ambiental del procediment d’avaluació ambiental 

estratègica pel qual es tramita aquest Pla, conjuntament amb la Memòria Ambiental, i ve precedit per un primer 

document ambiental, l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar (Limonium, setembre de 2009). 

 

Principals disposicions, criteris i objectius del POUM de la Coma i la Pedra 

 

El capítol 2 del present ISA presenta una síntesi del contingut del pla, de les seves principals disposicions, criteris i 

objectius. En síntesi: 

 

 Justificació de la conveniència i oportunitat del Pla:  

 

El principal objectiu del present POUM és la revisió del planejament general vigent i l’adaptació tant a la Llei 

d’Urbanisme com a la planificació  del futur del municipi. Segons esmenta la documentació urbanística de 

referència, la revisió es justifica amb els següents aspectes: 

 

-Necessitat d’adequar el model edificatori en el nucli històric de La Coma i de l’àmbit de les Fonts del 

Cardener per garantir una dotació de sistemes i habitatge de protecció oficial no existents avui en dia. 

-Necessitat de dotar el nucli històric de la Pedra d’equipaments per a ús públic 

-Necessitat de consolidar el teixit urbà del Port del Comte, d’aportar-hi espai públic i de revisar el model 

d’habitatge proposat per aconseguir una major diversificació. 

 

 Planejament urbanístic vigent i règim de sòl 

 

El planejament vigent al municipi són les Normes Subsidiàries de Planejament, aprovades l’any 1996. Des de la 

seva entrada en vigor s’han realitzat diverses modificacions puntuals.  

 

 Característiques del territori: el medi físic, el medi natural i els riscos ambientals: La informació recollida en 

aquest punt es desenvolupa específicament en l’apartat d’Aspectes Ambientals Rellevants del present 

Informe de Sostenibilitat Ambiental. 
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 La població 

 

La població censada oficial a l’any 2009 representava un total de 278 habitants. Segons consta en la documentació 

urbanística, aproximadament un 50% de la població resident està al nucli de la Coma, i els 25% restants a la Pedra i 

a Port del Comte. L’estructura urbana dins del municipi de La Coma i La Pedra es caracteritza per l’existència de 

dos nuclis de població situats al llarg de la vall del riu Cardener i els seus afluents, el complex turístic i residencial de 

la urbanització del Port del Compte i l’Estació hivernal del Port del Comte, així com per l’existència d’una gran 

quantitat de construccions en sòl urbanitzable, masies, ermites i d’altres edificacions, que es troben disseminades o 

agrupades en veïnats arreu del terme. La urbanització i l’Estació hivernal del Port del Comte es troben situades a 

600 metres per sobre dels nuclis de la vall del riu Cardener i a només 1500 metres a l’oest. 

 

Els nuclis de La Coma i La Pedra representen aproximadament només 1/3 part de la superfície de sòl urbà del 

municipi, i la resta correspon al Port del Comte. 

 

Mentre que als nuclis tradicionals als nuclis tradicionals de La Coma i La Pedra es localitzen diverses tipologies 

edificatòries, ressaltant-hi el nucli històric, les cases tradicionals i les masies i cases tradicionals al nucli històric de 

La Coma, les masies i cases tradicionals al nucli de La Pedra, i els habitatges unifamiliars aïllats a l’àmbit de Les 

Fonts del Cardener. En canvi, al nucli del Port del Comte la Clau 5 per a habitatge unifamiliar aïllat esdevé la 

tipologia majoritària, i en segon terme es localitza la Clau 7 de volumetria específica, que bàsicament es tracta 

d’apartaments i dotació hotelera. 

 

El parc d’habitatges existent a La Coma i La Pedra disposa d’una considerable dotació d’habitatges destinats a 

segones residències que, d’acord amb les xifres proporcionades per l’IDESCAT donen una proporció de gairebé el 

83% d’habitatges destinats a segones residències. El conjunt del sòl urbà del Port del Comte representa la major 

part del parc d’habitatges existents. 

 

 Xarxa viària bàsica: El curs del riu Cardener i la seva continuació muntanya amunt fins al coll de Port 

estructura la carretera principal per accedir als nuclis urbans tradicionals de La Coma i La Pedra, 

representant la via de comunicació per al trànsit rodat entre els municipis de Tuixén al nord i de Sant 

Llorenç de Morunys al sud. Una destacada xarxa de camins que estructuren i articulen el territori permeten 

accedir a la gran quantitat de masies disseminades arreu del territori. 

 

 Diagnosi: La documentació del POUM descriu el model de desenvolupament representat per les NNSS de 

planejament vigents, amb especial referència a l’estat de tramitació dels àmbits de creixement i propostes 

de les mateixes, per posar de manifest les mancances i potencials a nivell urbanístic, en el context ja 

explicat de la justificació i necessitat del pla. Aquesta diagnosi també permet definir els criteris, objectius i 

estratègies d’ordenació del pla, que s’expliquen tot seguit. 

 

 Els criteris, objectius i estratègies d’ordenació 
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La documentació del Pla descriu en primer lloc les determinacions del planejament territorial de referència, el PTP 

de les Comarques Centrals, per passar a fer un repàs dels instruments urbanístics de planejament en el context del 

POUM i del seu planejament derivat. Es defineixen els criteris i objectius de partença i els objectius en sòl 

urbanitzable, en sòl urbà no consolidat i en sòl no urbanitzable. 

 

També es recullen els criteris i objectius ambientals que s’enuncien i expliquen en el punt 3 del present ISA. 

 

 Anàlisi d’alternatives: la valoració de les diferents alternatives analitzades en la redacció del POUM es 

descriu en l’apartat de presentació i anàlisi d’alternatives del present Informe de Sostenibilitat Ambiental. 

 

 Descripció de les propostes d’actuació específiques: el POUM presenta, a partir de la definició dels criteris 

i objectius, una sèrie de propostes que es detallen en la documentació urbanística de referència, tant en la 

Memòria descriptiva i justificativa com en la cartografia, d’una forma molt clara i comprensible, i per tant 

ens remetem a aquesta documentació per a la seva valoració. 

 

 Resum propostes numèriques del POUM:  

 

El POUM de la Coma i la Pedra contempla, en la seva versió per a l’aprovació provisional, un total de 34 àmbits de 

desenvolupament i gestió, d’una heterogeneïtat força diversa en quant a superfícies territorials, característiques 

territorials i ambientals i idiosincràsies, i que tenen per objecte la consecució dels criteris i objectius que defineix el 

propi pla, i que en termes residencials comptabilitzen un potencial de 1347 nous habitatges. En aquest valor no s’hi 

comptabilitzen els 261  habitatges que es troben en els diversos nuclis del terme i que el pla calcula que es poden 

realitzar per llicència directa (i que per tant no estan associats a cap àmbit de nou creixement). Dels 34 àmbits que 

recull el nou POUM de la Coma i la Pedra tenim en síntesi el següent: 

 

 17 PAUs: els més destacables dels quals són el PAU Ur.PC.2 "Polígon III. Urb. Port del Comte" amb unes 

37 Ha i un potencial de 182 habitatges i el PAU Ur.PC.1 "Polígon II Sud. Urb. Port del Compte" amb unes 

4,5 Ha i un potencial de 29 habitatges. El total de potencial d’habitatges en PAUs és de 337. 

 5 PMUs: amb un potencial de 60 habitatges. 

 7 PPUs. D’aquests destaquen el Pla Parcial PC.1 "L'Adell" d’unes 5,5 Ha i un potencial de 151 habitatges, 

el Pla Parcial en execució (recollit pel POUM) EH.1 “Estació Hivernal del Port del Comte” amb unes 26,34 

Ha i un potencial de 405 habitatges i el Pla Parcial EH.2 “Estació Hivernal del Port del Comte” de 3,89 Ha i 

un potencial de 40 habitatges. El total de potencial d’habitatges en PPUs és de 694. 

 5 PEUs en sòl no urbanitzable, dels qual destaca el PEU-1 “Pujol del Racó”. 

 

Amb la proposta del nou POUM el sòl urbanitzable proposat comptabilitza una superficie d’unes 43,44 Ha i el sòl 

urbà 136,54 Ha que corresponen a un 0,72% i un 2,25% de la superficie del terme municipal respectivament. 

 

Criteris i objectius ambientals del POUM de la Coma i la Pedra 



 

 

 

 

      

                                   

 

124 

POUM de la Coma i la Pedra 
Informe de Sostenibilitat Ambiental-Text Refós 

 

 

Sintesi 

 
 

El capítol 3 del present ISA presenta els 27 criteris i objectius ambientals considerats com a referència, en els àmbits 

següents: 

 

-Model territorial i d’ocupació del sòl i riscos ambientals (11 criteris). 

-Gestió del cicle de l'aigua (5 criteris). 

-Gestió de l’energia, qualitat de l’ambient atmosfèric, contaminació acústica i lluminosa (3 criteris). 

-Gestió de residus (3 criteris). 

-Patrimoni natural, biodiversitat, permeabilitat ecològica, qualitat del paisatge i del patrimoni històric, cultural i 

etnològic (5 criteris). 

 

Tot seguit es repassa la relació dels enunciats d’aquests criteris. 

 

Model territorial i d’ocupació del sòl i riscos ambientals 

 

1. Preservar la matriu biofísica no urbanitzada del conjunt del territori municipal, en especial a l’entorn de l’àrea 

especialitzada singular de Port del Comte i en l’àmbit territorial entre de les Fonts del Cardener i el nucli de la Coma 

(manteniment separador urbà).  

2. Promoció i ubicació dels nous desenvolupaments a l’entorn de teixits urbans ja consolidats. 

3. Estudi de la possibilitat de desqualificació de sòl urbanitzable previst per l’actual planejament  

4. Identificar les zones amb riscos en el context dels desenvolupaments urbanístics proposats i establiment de 

mesures pertinents de minimització d’aquests  

5. Preservació dels entorns fluvials de la xarxa hidrogràfica del terme i garantia de manteniment de les seves 

funcions ecològiques. 

6. Garantia de planificació, ordenació i adaptació “orgànica” dels nous creixements a les preexistències 

topogràfiques i estructura parcel·lària existent. 

7. Establir instruments urbanístics per a millorar la situació urbanística i de gestió de serveis d’àmbits específics o 

l’adequació d’àmbits o activitats en sòl no urbanitzable. 

8. Optimitzar i millorar l’eficiència i funcionalitat de la xarxa viària ja existent, minimitzant la creació de nous traçats 

d’infrastructures viàries. 

9. Intervenir “en l’interior” dels teixits urbans preexistents a nivell de millores urbanes, rehabilitacions i el 

desenvolupament de solars.  

10. Promoure un desenvolupament sostenible i integrat en el territori i paisatge dels nous sectors d’activitat 

econòmica o de serveis previstos i de les actuacions associades  

11. Identificar els camins més rellevants del terme i reconèixer i protegir les seves funcions com a elements 

vertebradors del territori i de reconeixement de les seves funcions ambientals i socials  

 

Gestió del cicle de l'aigua 
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1.Adequació a la disponibilitat de recursos hídrics per al desenvolupament previst derivat del POUM i que aquesta 

disponibilitat es garanteixi en un marc de sostenibilitat 

2. Establir mesures urbanístiques de protecció de les fonts i pous, orígens de les extraccions d’aigua al municipi 

3. Vetllar pel potenciament de mesures d’estalvi i de major eficiència en l’ús dels recursos hidrològics en el 

desenvolupament del pla. 

4. Identificar les necessitats i localització o delimitació dels sòls per a la ubicació de noves infrastructures i 

equipaments de servei ambiental (subministre en alta d’aigua, tractament d’aigües residuals,…) o ampliació o 

adequació de les existents associades als nous desenvolupaments urbanístics 

5. Identificar la xarxa hidrogràfica del municipi i els ecosistemes més directament associats a la mateixa i garantir-ne 

la seva conservació física, estructural i funcional i la prevenció i minimització dels riscos hidrològics associats en 

relació els nous desenvolupaments urbanístics en base el principi de precaució i les normatives vigents. 

 

Gestió de l’energia, qualitat de l’ambient atmosfèric, contaminació acústica i lluminosa 

 

1. Adequació a la disponibilitat de recursos energètics per al desenvolupament previst derivat del POUM 

2. Vetllar pel potenciament de mesures d’estalvi i de major eficiència dels recursos energètics en el 

desenvolupament del pla. 

3. Garantir la preservació enfront la contaminació acústica, lluminosa i de radiacions electromagnètiques dels nous 

desenvolupaments. 

 

Gestió de residus 

 

1. Identificar, delimitar i qualificar en la cartografia del pla de sistema de serveis tècnics aquelles instal·lacions de 

servei de tractament i gestió de residus existents o previstes. 

2. Vetllar per la promoció de mesures normatives en els edificis i en els espais públics quant a la previsió d’espais i 

instal·lacions que facil·litin la recollida selectiva dels residus i, en general, les operacions de gestió dels mateixos. 

3. Vetllar per la promoció de mesures per a fomentar, en el desenvolupament urbanístic derivat del POUM, la 

utilització de materials amb algun tipus de certificació ambiental o de baix impacte ambiental . 

 

Patrimoni natural, biodiversitat, permeabilitat ecològica, qualitat del paisatge i del patrimoni històric, cultural i 

etnològic 

 

1. Identificació i caracterització cartogràfica i normativa de tipificació del sòl no urbanitzable i dels seus elements, 

amb reconeixement i potenciació dels seus valors i de les seves funcions en l'estructuració orgànica del territori i de 

preservació dels processos ecològics i naturals (connectivitat, de recàrrega hidrològica per a garantir una bona 

qualitat de les aigües, de conservació d’hàbitats amb especial interès per la fauna,....etc), agraris i/o ramaders. 

2. Preservar de la urbanització o transformació urbanística paisatges i espais singulars o amb especial vàlua 

(natural, patrimonial, ecològica, social) i amb especial rellevància en el context territorial del municipi.  

3.  Garantir la integració paisatgística i territorial de les actuacions del pla 
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4. Vetllar per la preservació d’elements naturals preexistents d’interès en el context de la delimitació, planificació i 

ordenació dels nous àmbits de creixement. 

5. Identificació de camins singulars d’interès històric i reconeixement del seu valor 

  

Aspectes territorials rellevants amb incidència ambiental per part del Pla 

 

El capítol 4 del ISA constitueix el bloc descriptiu dels aspectes territorials i ambientals de l’àmbit del Pla, amb la 

identificació dels aspectes rellevants en l’àmbit del planejament, destacant: 

 

 Territori de capçalera del Riu Cardener, a la Vall de Lord, a l’extrem nord del Solsonès, amb una rica i 

extensa xarxa hidrogràfica de torrents i barrancs. 

 Riquesa en recursos hídrics del terme. 

 Orografia característica fonamentada en la vall del riu Cardener i els cursos hidrogràfics associats. 

 Destacat gradient altitudinal, al voltant dels 1500 metres. 

 Contrast dels diversos assentaments del municipi: nuclis tradicionals de la Coma i la Pedra, implantacions 

singulars de la urbanització de Port del Comte i instal·lacions de l’Estació Hivernal de Port del Comte. 

 Elevat nombre (aproximadament un centenar) d’edifcacions aïllades en sòl no urbanitzable, una part 

important de les quals (aproximadament ¾ parts) figuren al Catàleg de Masies i Cases Rurals del sòl no 

urbanitzable del terme. 

 El caràcter forestal de bona part del terme, amb la presència de mitja dotzena de forests d’utilitat pública. 

 La presència i extensió de diversitat d’hàbitats d’interès comunitari: de naturalesa forestal, prats, bosquines 

i matollars, formacions herbàcies sobre substrat rocós i vegetació de ribera. 

 La presència de l’EIN de la Serra del Verd (espai del PEIN). 

 Les qüestions relatives a les dotacions de serveis a la població (subministrament d’aigua, el sanejament de 

les aigües residuals, ....)  en el context dels nous creixements proposats 

 La importància de la xarxa de camins del terme (camins ramaders, excursionistes i d’interès turístic i 

paisatgístic). 

 La presència de punts i zones amb riscos ambientals associats (inundabilitat i riscos geològics associats a 

moviments de terra i de vessants). 

 

Anàlisi d’alternatives i principals propostes del Pla 

 

D’acord amb els criteris i els objectius del Pla, entre els quals hi ha els de caràcter ambiental, i les estratègies 

d’ordenació proposades, en el context del nou POUM de la Coma i la Pedra s’han realitzat una sèrie de 

plantejaments per a cadascuna de les entitats urbanístiques del municipi així com alguna proposta en el context del 

sòl no urbanitzable, que tot seguit es comenten: 

 

Nucli de la Coma 
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Cal esmentar que les actuacions preferents en aquest àmbit, segons esmenta la documentació urbanística, fan 

especial incís en la preservació dels entorns immediats de la llera del riu Cardener i de la resta de torrents, així com 

la garantia de la correcta adaptació dels nous desenvolupaments (o reordenació d´existents) a la topografia existent 

i una preservació dels elements naturals d’interès existents. Un dels factors clau en el conjunt de les propostes 

d’ordenació del nucli de la Coma ha estat el fet de mantener un verd de separació entre el Nucli històric de La Coma 

i l’àmbit de Les Fonts del Cardener. 

 

Nucli de la Pedra 

 

Per aquest àmbit les actuacions preferents que cal destacar a nivell ambiental han estat les següents: 

 

 La preservació dels valors naturals i paisatgístics de l´àmbit i del seu entorn. 

 Incorporar l’actual rectoria com a equipament comunitari i destinar-lo a refugi per la promoció turística del 

Nucli històric de La Pedra i els seus entorns.  

 Millora i preservació del Castell de La Pedra i els seus accessos. 

 Ampliació i reordenació de l’actual Unitat d’Actuació “El pont de La Pedra” per incorporar al sòl urbà una 

dotació d’espais lliures i equipaments a l’esplanada contígua del riu El Mosoll, garantint els valors 

paisatgístics i de connexió ecològica actuals, d’acord amb el planejament territorial vigent. 

 

Urbanització de Port del Comte 

 

En aquest àmbit es distingeixen els diferents polígons d´actuació urbanística i se´n descriuen les actuacions, d´acord 

amb el seu grau de consolidació. Per al conjunt dels 5 polígons d´aquest àmbit es planteja com a única proposta 

alternativa el desenvolupament dels terrenys contigus al sòl urbà actual en el context del Polígon IV. La normatitva 

urbanística del Pla recull les condicions (entre elles les ambientals) de desenvolupament dels sectors, entre d’altres, 

l´actuació d´una nova EDAR en el cas del Polígon III i una altra EDAR en el cas del Polígon IV. 

 
Domini esquiable EHPC 

 

En el context de l´extens domini esquiable de l´Estació Hivernal de Port del Comte (EHPC) es plantegen diverses 

actuacions, algunes de les quals són susceptibles d´haver-se de sotmetre de forma específica i individualitzada als 

tràmits ambientals corresponents que estableixi la legislació vigent (elaboració d´estudis ambientals específics com 

Estudis d´Impacte i d´Integració Paisatgística o Estudis d´Impacte Ambiental, i a les tramitacions administratives 

corresponents). De les actuacions que la documentació del Pla recull per a l´àmbit del domini esquiable destaquem 

les següents: 
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 Ajust dels límits actuals del domini esquiable a les propostes de millora i tractament del sistema viari 

 Promoure el desenvolupament de la zona dels Carbassers  

 Promoure l’esquí nòrdic i proposar la connexió amb l’Estació d’esquí nòrdic de Tuixén. 

 Promoure el desenvolupament d’un nou node d’accés a l’Estació des del Prat de la Bòfia. 

 Estudiar el potencial desenvolupament turístic per aquells àmbits amb major potencial en sòl no 

urbanitzable. 

 Regulació d’activitats en el medi natural. 

 Establir una reserva de sòl per a sistema d’equipament esportiu per a la pràctica del parapent i altres 

esports d’aventura similars. 

 Establir una reserva per a l’execució d’una nova carretera d’accés a la zona nord de l’Estació, Carbassers, 

per millorar la seguretat de l’estació i accés dels equips d’emergència de la zona, i alhora potenciar-ne el 

seu desenvolupament. 

 Importants reserves per aparcaments  en els nous sectors de desenvolupament, de manera especial al 

nucli del Port del Compte, on la infraestructura de les instal.lacions de la neu obliga a fer reserves 

importants de sòl.  

 

Per a les actuacions a l´EHPC no es plantegen alternatives. Recordem que aquest àmbit s’està desenvolupant amb 

una figura de planejament ja aprovada definitivament.  

 
Plans Especials en sòl no urbanitzable: 

 

Dels Plans Especials en snu previstos pel Pla, destaquen a nivel ambiental els següents: 

 

 PEU1 Pujol del Racó: Promoure el desenvolupament turístic del Pujol del Racó, integrant l’opció de 

promoure la comercialització d’aigua embotellada. 

 PEU4 Camí del Cardener: Pla especial de millora i protecció del camí que uneix les Fonts del 

Cardener amb la Font de La Puda, passant pel nucli de la Coma. 

 PEU 5 Estacionament Font de la Puda: Adequació de l’entorn de La Font de La Puda per a regular la 

implantació de la pernoctació de persones en vehicles disseminats pel territori i habilitar un àmbit 

indicat per aquest ús. 

 

La normatitva urbanística del Pla recull el detall d’aquestes actuacions i les condicions (entre elles les ambientals) de 

desenvolupament de les mateixes per part del planejament derivat. 

 
 
Actuacions més significatives i les determinacions del Document de Referència 

 
De les actuacions territorials del POUM de la Coma i la Pedra apuntariem, com les que potencialment tenen una 

major significació o rellevància territorial i ambiental, les següents: 
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 Les 2 actuacions de PAU en l’àmbit de la urbanització de Port del Comte. 

 El PP del Sector Adell i el Pla Parcial de l’Estació Hivernal del Port del Comte. 

 El potencial total d’habitatges i les demandes associades de recursos i serveis ambientals 

(subministrament aigua, tractament d’aigües residuals, subministrament energètic i gestió de residus). 

 

Les regulacions normatives adoptades per part del Pla en la seva versió per a aprovació provisional (en el document 

de Normes Urbanístiques) fixen directrius i normes a considerar en el desplegament del Pla i de forma específica 

(per part de l’Annex de Normes Urbanístiques referents a les Fitxes dels Instruments de desenvolupament del 

planejament/Convenis Urbanístics) per part dels sectors de desenvolupament proposats; els treballs específics de 

desenvolupament dels sectors mitjançant el planejament derivat, amb els corresponents estudis ambientals tal i com 

estableix la legislació vigent i amb les tramitacions pertinents, hauran de precisar les informacions sobre aquests 

aspectes i permetre la integració en les propostes d’ordenació dels aspectes ambientals més destacats en cada 

àmbit. 

 

Les demandes de recursos (aigua, energia, materials) i de gestió de residus (sòlids, aigües residuals,...), l’impacte 

sobre altres vectors ambientals específics com el soroll, la prevenció de la contaminació lluminosa o la mobilitat 

generada, i en definitiva la incidència a nivell territorial i ambiental òbviament és força diferent depenent de la 

localització, característiques i dimensió de cada àmbit. 

 

L’ISA realitza una primera aproximació a les principals demandes addicionals de serveis o recursos ambientals 

asociades a les previsions del nou POUM, que hauran de ser precisades per part dels projectes d’urbanització que 

desenvolupin els planejaments proposats. 

 
El Document de Referència emès sobre l’Avanç de POUM de la Coma i la Pedra relaciona com a aspectes més 

rellevants a nivell d’incidència territorial i ambiental de la proposta de Pla, els següents: 

 

 Necessitat d´adequació dels creixements als termes determinats pel planejament territorial de 

referència: Tal i com explica detalladament la documentació urbanística, el Pla ha incorporat les 

determinacions establertes al PTPCC referents a les estratègies de creixement i els objectius respecte al 

sistema d’espais oberts, regulant el sòl no urbanitzable d’acord amb els requeriments donats per les 

Normes d’ordenació territorial del PTPCC. 

 Manteniment separador urbà entre els nuclis de la Coma i les Fonts del Cardener: La proposta del 

planejament permet el seu compliment. S’ha garantit l’espai de separador urbà entre el nucli històric de la 

Coma i Les Fonts del Cardener, facilitant així la preservació de la compacitat dels desenvolupaments 

urbans, de preservació de la permeabilitat territorial i la connectivitat ecològica i de preservació de l´entorn 

no urbanitzat del marge esquerre del Cardener entre les Fonts del Cardener i el nucli de la Coma i 

permetre´n la valorització i aprofitament sostenible del seu patrimoni natural. 

 Es considera prioritària l´eliminació del sector industrial previst al sud del nucli de la Pedra i la 

reducció del sector de creixement previst al nord del nucli: aquest sector, tal i com estableix la 
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Proposta de Resolució dels Serveis Tècnics de la Direcció General de Polítiques Ambientals del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de data 11 de juliol de 2011, s’ha 

hagut de qualificar com a sòl no urbanitzable de protecció especial (clau 24). 

 Preveure espais de transició (espais lliures) a l´entorn dels torrents i cursos fluvials en els àmbits 

urbans: La proposta del planejament permet el seu compliment, tant mitjançant les ordenacions 

proposades com mitjançant la normativa del Pla. 

 Es destaca que les propostes del Pla en l´àmbit de l´Estació Hivernal de Port del Comte (EHPC) són 

les que comporten un major impacte ambiental, destacant el consum de sòl, la inclusió de terrenys 

amb pendents majors al 20% i amb cursos torrencials i l´afecció de terrenys forestals. Es realitzen 

diverses consideracions respecte la necessitat de suprimir diversos sectors de sòl urbanitzable, aixi com 

consideracions especifiques respecte el sistema d´espais lliures d´un sector determinat. El POUM 

incorpora aquests requeriments, desclassificant la major part de les 15 hectàrees previstes com a sòl amb 

aprofitament privat per a reduir-les a 2,5 Ha, centrant l’actuació en l’àmbit amb menors pendents, que tot i 

així es situen al voltant del 20%. D’altra banda el POUM no es manté la Clau 8 de Jardins privats del 

P.P.U. EH.1, aprovat a l’any 2006, si bé incorpora els requeriments establerts a nivel normatiu. Finalment 

el POUM incorpora també els requeriments normatius, tant a les Normes com a les respectives fitxes 

normatives, respecte als requeriments de minimitzar l’enllumenat nocturn. 

 Es recorda el fet que els projectes d´infrastructures viàries estan sotmeses al procediment 

d´avaluació d´impacte ambiental. La proposta del planejament permet el seu compliment, recordant-ho a 

la normativa. 

 

En el Document de Referència emès pels serveis tècnics territorials del DMAH també es recorden diversos aspectes 

relatius a la prevenció i minimització dels riscos ambientals en nous àmbits urbanitzables (riscos d’inundabilitat i 

geològics fonamentalment) i aspectes relatius a les demandes de vectors ambientals i a la seva gestió (garantir el 

subministrament de recursos hídrics, en garantir les infrastructures per al tractament de les aigües residuals, en el 

compliment de normativa sectorial diversa).  Aquests aspectes s’han resolt a nivell de normativa del Pla, incloent les 

prescripcions necessàries al respecte. 

 

Avaluació ambiental global del pla i incorporació de mesures de sostenibilitat 

 

El capítol 8 del ISA conté l’avaluació del grau d’integració dels objectius i criteris ambientals del Pla; aquesta 

avaluació es presenta primer d’una forma detallada en format text i posteriorment en format síntesi en unes taules 

amb un codi de colors i unes anotacions a tall de resum que en permeten una fàcil i àgil consulta. Es considera que 

la proposta del Pla pel que fa a la seva documentació cartogràfica i del text de la documentació urbanística 

permeten en termes generals i de forma majoritària un alt grau d’integració dels criteris i objectius ambientals, ja que 

22 dels 27 criteris presenten valoracions amb un alt nivell d’integració en el Pla, destacant com a valoracions amb un 

compliment parcial els següents criteris i objectius: 
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 Estudi de la possibilitat de desqualificació de sòl urbanitzable previst per l’actual planejament: es 

realitza en un sector (l’àmbit del sector Adell); no en altres àmbits recollits per les Normes Subsidiàries 

 Adequació a la disponibilitat de recursos hídrics per al desenvolupament previst derivat del POUM i 

que aquesta disponibilitat es garanteixi en un marc de sostenibilitat: tot i que la normativa del Pla hi 

fa nombroses referències i ho regula, pendent d’estudis més aprofundits per part del desenvolupament 

dels sectors per precisar demandes, d’execució d’actuacions de millora recollides en el Pla Director 

d’abastament  i d’aportar certificats de garantia de subministrament en el context del planejament derivat. 

 Adequació a la disponibilitat de recursos energètics per al desenvolupament previst derivat del 

POUM: La normativa del pla fa referència a algun aspecte en aquest sentit tot i que entenem que està 

pendent del desenvolupament del pla i d’estudis més aprofundits, com la concreció de les demandes per 

part dels projectes d’urbanització  i d’aportar certificats de garantia de subministrament en el context del 

planejament derivat 

 Vetllar pel potenciament de mesures d’estalvi i de major eficiència dels recursos energètics en el 

desenvolupament del pla. La normativa del pla fa referència a algun aspecte en aquest sentit tot i que 

entenem que és una qüestió voluntària i que va més enllà del Pla, i que s’ha de concretar per part del 

desenvolupament i desplegament del pla en els projectes d’ordenació dels nous àmbits urbanitzables i del 

disseny dels projectes d’edificació 

 

En síntesi, i d’acord amb l’exposat en els punts precedents del present informe, sobre el model territorial, l'ocupació 

del sòl i els riscos ambientals i la protecció de la biodiversitat, la connectivitat i permeabilitat ecològiques i del 

patrimoni natural del POUM de la Coma i la Pedra, podem concloure el següent: 

 

 La major part dels àmbits de nou creixement, desenvolupament urbanístic o millora i rehabilitació es 

plantegen en el context del teixit urbà preexistent dels nuclis tradicionals o la seva immediatesa; es pot 

considerar doncs un model doncs de "creixement orgànic" a partir d’aquests nuclis. La situació en el cas 

de la urbanització de Port del Comte és diferent, reconeguda com a implantació singular i amb situacions 

urbanístiques complexes derivades del planejament vigent, que el nou Pla intenta reconduir cap a una 

major integració de criteris sostenibilistes. 

 Amb la proposta del nou POUM el sòl urbanitzable proposat comptabilitza una superficie d’unes 31,84 Ha i 

el sòl urbà 136,42 Ha que corresponen aproximadament a un 0,5% i un 2,25% de la superficie del terme 

municipal respectivament. 

 Hi ha una proposta d’ordenació del sòl no urbanitzable, amb reconeixement i potenciament dels seus 

valors i de les seves funcions en l'estructuració orgànica del territori (connectivitat i altres) i de preservació 

de la biodiversitat; es recull la proposta del PTP Comarques Centrals respecte la classificació del sòl no 

urbanitzable i claus de protecció, en base la diferenciació de les següents categories: protecció preventiva 

(clau 21), protecció territorial de potencial interès estratègic (clau 22), protecció especial-Espais PEIN (clau 

23) i protecció especial (clau 24). 
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L’anàlisi i treball dels redactors de la documentació ambiental ha permès incorporar en la normativa del Pla diversos 

articles que fixen mesures de sostenibilitat per als nous desenvolupaments urbanístics que es plantegin en el 

context del nou pla, així com la regulació de determinats aspectes relatius a la garantia de serveis ambientals i 

protecció enfront els riscos ambientals. 

 

El desenvolupament del Pla permetrà concretar les dades a nivell de requeriments de serveis ambientals, en un 

context d’anàlisi i estudi detallat de les infrastructures ambientals i de serveis (subministre d’aigua, tractament 

d’aigües residuals, subministrament energètic i gestió de residus, entre d’altres) i de les garanties de la seva 

presència i bon funcionament, així com dels projectes d’acord amb les determinacions de la normativa del pla. 

 

El darrer capítol de l’ISA presenta la proposta de seguiment ambiental del pla, definint una sèrie d’indicadors i de 

protocol de verificació de desplegament del Pla. 

 

Aquest Informe de Sostenibilitat Ambiental el signa a Reus a data 25 d’abril de 2012 en nom de l’equip de  

professionals que han intervingut en el mateix  

 
Sergi Nogués Mont 

Cap d’Urbanisme i Medi Ambient de Limonium 

Ambientòleg col·legiat 244 

 

Han participat en la redacció i el·laboració del present informe els/les següents professionals: 

Eduardo Soler Garcia de Oteyza –enginyer agrònom 

Montserrat Fuguet Martí –enginyera forestal 

Agustí Buisán Cerveró-Biòleg 
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