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P.A.U. LC.1 "Les Estudelles"
Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà no consolidat

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys situats per sobre de Casa Roseta en el pla denominat Les Estudelles, a
l'est del nucli històric de La Coma.
2. OBJECTIUS
L'objecte de l'actuació consisteix en la cessió dels vials i completar la seva urbanització. Es
tracta d'una unitat d'actuació provinent de les NSP (U.A.LC.3) que s’ha reordenat per obtenir
espais lliures i permetre suavitzar la pendent del tram del vial que l'uneix amb la carretera.

3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

9.275,26 m2
0,93 ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Espais lliures

SV

626,77

6,8%

Viari

SX

2.273,13

24,5%

2.899,90

31,3%

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Habitatge unifamiliar (>500m2)

5.1

2.351,76

25,4%

Habitatge agrupat (>250m2)

10.1

4.023,60

43,4%

6.375,36

68,7%

Superfície (m2)

Percentatge

2.899,90

31,3%

Total zones
4. CESSIONS
a) Cessió de sistemes (mínims)
b) Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del sector
5. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT

Edificabilitat
neta

Sostre màxim

Clau

m2 sostre

m2 st/m2 s

Habitatge unifamiliar (>500m2)

5.1

940,70

0,40

Habitatge agrupat (>250m2)

10.1

2.414,16

0,60

Sostre total màxim

AAUP Jordi Romero i associats SLP

3.354,86

5

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de La Coma i La Pedra
Normativa_Annex 1
Aprovació definitiva-Text refós _Abril de 2012

m2 st/m2 s
Edificabilitat bruta

0,36

6. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)

Clau

Habitatge unifamiliar (>500m2)

5.1

4 habitatges

Habitatge agrupat (>250m2)

10.1

15 habitatges

Total habitatges de renda lliure (màxims)
Densitat bruta d'habitatges

19 habitatges
20,48 hab/Ha

8. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les zones d'aprofitament privat d'aquest sector, que es determinen en els plànols
d'ordenació, s'ordenaran d'acord amb les claus definides a les Normes del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal.
9. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El polígon d'actuació urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.
10. RÈGIM TRANSITORI D'EDIFICACIONS I USOS
Els edificis i instal·lacions inclosos dins del sector que es mantinguin però que no s'ajustin als
paràmetres regulats per les normes del plà d'ordenació d'acord amb la clau zonal que li
correspon quedaran en règim de volum disconforme.
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P.A.U. LC.2 "Passeig del Torrent - Sud"
Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà no consolidat

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys situats al lateral est del passeig del Torrent, entre el nucli històric de La Coma
i la rasa del torrent dels Horts.
2. OBJECTIUS
L'objecte de l'actuació consisteix en la cessió de vials i completar la seva urbanització, garantint la
preservació de les masses arbòries al voltant del torrent. Es tracta d'una actuació per a l'ajust,
ampliació i millora de la vialitat i dels espais lliures als efectes de l'exempció de la cessió del 10% de
l'aprofitament urbanístic, d'acord amb l'article 40.2 del Reglament de la Llei d'Urbanisme.
3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

4.371,93 m2
0,44 ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Viari

SX

885,28

20,2%

Hidrogràfic

SH

444,24

10,2%

1.329,52

30,4%

Superfície (m2)

Percentatge

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat

Clau

Habitatge unifamiliar (>500m2)

5.1

418,96

9,6%

5.1(nc)

512,55

11,7%

5.2

1.100,00

25,2%

5.2(nc)

1.010,90

23,1%

3.042,41

69,6%

Superfície (m2)

Percentatge

1.329,52

30,4%

Habitatge unifamiliar (>500m2) no computable
Habitatge unifamiliar (>1.000m2)
Habitatge unifamiliar (>1.000m2) no computable
Total zones
4. CESSIONS
Cessió de sistemes (mínims)
5. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT

Edificabilitat
neta

Sostre màxim

Clau

m2 sostre

m2 st/m2 s

Habitatge unifamiliar (>500m2)

5.1

167,58

0,40

Habitatge unifamiliar (>1.000m2)

5.2

330,00

0,30

Sostre total màxim

497,58
m2 st/m2 s

Edificabilitat bruta
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6. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)

Clau

Habitatge unifamiliar (>500m2)

5.1

1 habitatge

Habitatge unifamiliar (>1.000m2)

5.2

2 habitatges

Total habitatges de renda lliure (màxims)
Densitat bruta d'habitatges

3 habitatges
6,86 hab/Ha

7. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les zones d'aprofitament privat d'aquest sector, que es determinen en els plànols d'ordenació,
s'ordenaran d'acord amb les claus definides a les Normes del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Per garantir la preservació dels valors ambientals i paisatgístics de l'arbrat situat al marge de la
carretera dins de la unitat zonal 5.2 s'ha delimitat l'àmbit del límit de l'edificació.
8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El polígon d'actuació urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.

9. RÈGIM TRANSITORI D'EDIFICACIONS I USOS
Els edificis i instal·lacions inclosos dins del sector que es mantinguin però que no s'ajustin als
paràmetres regulats per les normes del plà d'ordenació d'acord amb la clau zonal que li correspon
quedaran en règim de volum disconforme.
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P.A.U. LC.3 "El Molí de Dalt"
Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà no consolidat

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys situats entre el Riu Cardener i la carretera de Tuixent (LV-4012), a sota
l'àrea coneguda com la Devesa d'en Bresca, a l'entorn del Molí de Dalt.
2. OBJECTIUS
L'objecte de l'actuació consisteix en la cessió dels vials, completar la seva urbanització, i en
garantir la preservació dels valors ambientals i paisatgístics de l'arbrat situat al marge de la
carretera. Es tracta d'una actuació per a l'ajust, ampliació i millora de la vialitat i dels espais
lliures als efectes de l'exempció de la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic, d'acord
amb l'article 40.2 del Reglament de la Llei d'Urbanisme.
3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

11.548,16 m2
1,15 Ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Viari

SX

1.742,71

15,1%

Hidrogràfic

SH

887,30

7,7%

2.630,01

22,8%

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Habitatge unifamiliar (>1.000m2)

5.2

8.918,15

77,2%

8.918,15

77,2%

Superfície

Percentatge

2.630,01

22,8%

Total zones
4. CESSIONS
Cessió de sistemes (mínims)
5. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT

Edificabilitat
neta

Sostre màxim

Clau

m2 sostre

m2 st/m2 s

Habitatge unifamiliar (>1.000m2)

5.2

2.675,45

0,30

Sostre total màxim

2.675,45
m2 st/m2 s

Edificabilitat bruta

AAUP Jordi Romero i associats SLP

0,23
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6. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)

Clau

Habitatge unifamiliar (>1.000m2)

5.2

Densitat bruta d'habitatges

7 habitatges
6,06 hab/Ha

7. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les zones d'aprofitament privat d'aquest polígon, que es determinen en els plànols
d'ordenació, s'ordenaran d'acord amb les claus definides a les Normes del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal.
Caldrà garantir, mitjançant el projecte d'urbanització, la preservació dels valors ambientals i
paisatgístics de l'arbrat situat al marge de la carretera dins de la unitat zonal 5.2.
Inundabilitat a l'àmbit del riu Cardener: el tram inicial del riu Cardener que es troba proper a
l'àmbit delimitat pel sector es troba actualment canalitzat mitjançant unes obres de
contenció de les lleres que donen resposta a les avingudes d'aigua existents en episodis
anteriors. L'ordenació i edificacions proposades hauran d'ajustar-se a les condicions i
limitacions establertes a l'article 6 del Reglament de la Llei d'urbanisme, que recull les
directrius del Reglament del domini públic hidràulic, que defineix les zones inundables, de
servitud i de policia, així com la protecció de l'ecosistema fluvial i els usos i activitats que hi
són admesos.
Tanmateix, al no disposar del corresponent instrument de planificació sectorial aprovat per
l'administració hidràulica competent que delimiti les zones inundables, degut a la proximitat
de l'àmbit amb el riu Cardener, en el desenvolupament del polígon d'actuació urbanística,
en la tramitació del projecte d'urbanització, s'haurà de preveure, amb l'informe favorable de
l'administració hidràulica, l'execució de les obres necessàries per tal que les cotes definitives
resultants de la urbanització compleixin les condicions de grau de risc d'inundació
adequades per a la implantació de l'ordenació i usos establerts per l'indicat planejament.

8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El polígon d'actuació urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.
En el cas que la tramitació del projecte d'urbanització determini que sigui necessari
l'execució d'obres per a que les cotes definitives resultants de la urbanització compleixin les
condicions de grau de risc d'inundació adequades per a la implantació de l'ordenació i usos
establerts, la seva execució ha de constituir una càrrega d'urbanització a afegir a les pròpies
despeses d'urbanització definides a l'article 114 del Text refòs de la Llei d'urbanisme.
9. RÈGIM TRANSITORI D'EDIFICACIONS I USOS
Els edificis i instal·lacions inclosos dins del sector que es mantinguin però que no s'ajustin als
paràmetres regulats per les normes del plà d'ordenació d'acord amb la clau zonal que li
correspon quedaran en règim de volum disconforme.

AAUP Jordi Romero i associats SLP

14

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de La Coma i La Pedra
Normativa_Annex 1
Aprovació definitiva-Text refós _Abril de 2012

AAUP Jordi Romero i associats SLP

15

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de La Coma i La Pedra
Normativa_Annex 1
Aprovació definitiva-Text refós _Abril de 2012

AAUP Jordi Romero i associats SLP

16

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de La Coma i La Pedra
Normativa_Annex 1
Aprovació definitiva-Text refós _Abril de 2012

P.A.U. LC.4 "La Part - Sud"
Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà no consolidat

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys situats entre el Riu Cardener i el camí de Cal Voluntari, a l'extrem sud
de la urbanització coneguda com "La Part".
2. OBJECTIUS
L'objecte de l'actuació consisteix en la cessió dels vials i completar la seva urbanització. Es
tracta d'una actuació per a l'ajust, ampliació i millora de la vialitat i dels espais lliures als
efectes de l'exempció de la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic, d'acord amb l'article
40.2 del Reglament de la Llei d'Urbanisme.
3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

9.579,10 m2
0,96 Ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Espais lliures

SV

116,39

1,2%

Viari

SX

853,89

8,9%

Hidrogràfic

SH

872,60

9,1%

1.842,88

19,2%

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Habitatge unifamiliar (>1.000m2)

5.2

7.736,22

80,8%

7.736,22

80,8%

Superfície

Percentatge

1.842,88

19,2%

Total zones
4. CESSIONS
Cessió de sistemes (mínims)
5. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT

Edificabilitat
neta

Sostre màxim

Clau

m2 sostre

m2 st/m2 s

Habitatge unifamiliar (>1.000m2)

5.2

2.320,87

0,30

Sostre total màxim

2.320,87
m2 st/m2 s

Edificabilitat bruta

AAUP Jordi Romero i associats SLP

0,24
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6. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)

Clau

Habitatge unifamiliar (>1.000m2)

5.2

Densitat bruta d'habitatges

7 habitatges
7,31 hab/Ha

7. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les zones d'aprofitament privat d'aquest sector, que es determinen en els plànols
d'ordenació, s'ordenaran d'acord amb les claus definides a les Normes del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal.
8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El polígon d'actuació urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.
9. RÈGIM TRANSITORI D'EDIFICACIONS I USOS
Els edificis i instal·lacions inclosos dins del sector que es mantinguin però que no s'ajustin als
paràmetres regulats per les normes del plà d'ordenació d'acord amb la clau zonal que li
correspon quedaran en règim de volum disconforme.

AAUP Jordi Romero i associats SLP
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P.A.U. LC.5 "L'Estany"
Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà no consolidat

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys situats a l'Estany, entre la carretera de Tuixent i la Ribereta de Cal
Ramon.
2. OBJECTIUS
L'objecte de l'actuació consisteix en la cessió dels vials i completar la seva urbanització. Es
tracta d'una actuació per a l'ajust, ampliació i millora de la vialitat i dels espais lliures als
efectes de l'exempció de la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic, d'acord amb l'article
40.2 del Reglament de la Llei d'Urbanisme.
3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

5.484,31 m2
0,55 ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Espais lliures

SV

327,05

6,0%

Viari

SX

1.472,96

26,9%

1.800,01

32,8%

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Habitatge unifamiliar (>500m2)

5.1

3.684,30

67,2%

3.684,30

67,2%

Superfície (m2)

Percentatge

1.800,01

32,8%

Total zones
4. CESSIONS
Cessió de sistemes (mínims)
5. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT

Edificabilitat
neta

Sostre màxim

Clau

m2 sostre

m2 st/m2 s

Habitatge unifamiliar (>500m2)

5.1

1.473,72

0,40

Sostre total màxim

1.473,72
m2 st/m2 s

Edificabilitat bruta

AAUP Jordi Romero i associats SLP
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6. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)

Clau

Habitatge unifamiliar (>500m2)

5.1

Densitat bruta d'habitatges

6 habitatges
10,94 hab/Ha

7. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les zones d'aprofitament privat d'aquest sector, que es determinen en els plànols
d'ordenació, s'ordenaran d'acord amb les claus definides a les Normes del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal.
Inundabilitat a l'àmbit de l'Estany: la ribereta de Cal Ramon, propera a l'àmbit delimitat pel
sector, es troba actualment canalitzada mitjançant unes obres de contenció de les lleres que
donen resposta a les avingudes d'aigua existents en episodis anteriors. L'ordenació i
edificacions proposades hauran d'ajustar-se a les condicions i limitacions establertes a
l'article 6 del Reglament de la Llei d'urbanisme, que recull les directrius del Reglament del
domini públic hidràulic, que defineix les zones inundables, de servitud i de policia, així com
la protecció de l'ecosistema fluvial i els usos i activitats que hi són admesos.
Tanmateix, al no disposar del corresponent instrument de planificació sectorial aprovat per
l'administració hidràulica competent que delimiti les zones inundables, degut a la proximitat
de l'àmbit amb la Ribereta de Cal Ramon i la seva confluència amb el naixement del riu
Cardener, en el desenvolupament del polígon d'actuació urbanística, en la tramitació del
projecte d'urbanització, s'haurà de preveure, amb l'informe favorable de l'administració
hidràulica, l'execució de les obres necessàries per tal que les cotes definitives resultants de la
urbanització compleixin les condicions de grau de risc d'inundació adequades per a la
implantació de l'ordenació i usos establerts per l'indicat planejament.
8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El polígon d'actuació urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.
En el cas que la tramitació del projecte d'urbanització determini que sigui necessari
l'execució d'obres per a que les cotes definitives resultants de la urbanització compleixin les
condicions de grau de risc d'inundació adequades per a la implantació de l'ordenació i usos
establerts, la seva execució ha de constituir una càrrega d'urbanització a afegir a les pròpies
despeses d'urbanització definides a l'article 114 del text refòs de la Llei d'urbanisme.
9. RÈGIM TRANSITORI D'EDIFICACIONS I USOS
Els edificis i instal·lacions inclosos dins del sector que es mantinguin però que no s'ajustin als
paràmetres regulats per les normes del plà d'ordenació d'acord amb la clau zonal que li
correspon quedaran en règim de volum disconforme.

AAUP Jordi Romero i associats SLP
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P.A.U. LC.6 "Anterior UA LC.6 Ctra Tuixent / Cal Sant"
Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà no consolidat en execució

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys situats per sobre de la carretera de Tuixent, al voltant de la Casa dels
Clotassos i per damunt de la Devessa d'en Bresca.
2. ANTECEDENTS
Es tracta d'un polígon tramitat i aprovat sense executar, anomenat Unitat d'actuació LC.6
"Ctra de Tuixent / Cal Sant" a les anteriors normes subsidiàries de planejament.
El projecte de reparcel.lació s'aprovà definitivament el 9 de novembre de 2004, i ratificat pel
Ple municipal el 24 de gener de 2005 arran d'un recurs presentat per un dels afectats.
L'estudi de detall de la unitat d'actuació LC.6 s'aprovà en sessió plenària de 13 de febrer de
2006 i donat l’assabentat d’urbanisme de 6 d’abril de 2006.
3. OBJECTIUS
L'objecte de l'actuació consisteix en la cessió dels vials i completar la seva urbanització,
proposant al mateix temps un conjunt d'espais lliures del que sobresurt l'ampliació de la
vorera que dóna a l'esmentada carretera que es transformarà en un passeig.
4. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

16.422,31 m2
1,64 Ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Espais lliures

SV

2.609,44

15,9%

Viari

SX

1.438,88

8,8%

4.048,32

24,7%

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Habitatge unifamiliar (>1.000m2)

5.2

6.210,00

37,8%

Habitatge agrupat (>500m2)

10.2

6.163,99

37,5%

12.373,99

75,3%

Superfície

Percentatge

4.048,32

24,7%

Total zones
5. CESSIONS
Cessió de sistemes (mínims)

AAUP Jordi Romero i associats SLP
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6. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT
Edificabilitat
neta

Sostre màxim

Clau

m2 sostre

m2 st/m2 s

Habitatge unifamiliar (>1.000m2)

5.2

1.863,00

0,30

Habitatge agrupat (>500m2)

10.2

2.465,60

0,40

Sostre total màxim

4.328,60
m2 st/m2 s

Edificabilitat bruta

0,26

7. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)

Clau

Habitatge unifamiliar (>1.000m2)

5.2

6 habitatges

Habitatge agrupat (>500m2)

10.2

12 habitatges

Total habitatges de renda lliure (màxims)
Densitat bruta d'habitatges

18 habitatges
10,96 hab/Ha

8. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les zones d'aprofitament privat d'aquest sector, que es determinen en els plànols
d'ordenació, s'ordenaran d'acord amb les claus definides a les Normes del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal.
9. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Les condicions de gestió i execució són les indicades en la Unitat d'actuació LC.6 "Ctra de
Tuixent / Cal Sant" de les vigents normes subsidiàries de planejament, al tractar-se d'un
polígon d'actuació amb el projecte de reparcel.lació i l'estudi de detall aprovat
definitivament.
10. RÈGIM TRANSITORI D'EDIFICACIONS I USOS
Els edificis i instal·lacions inclosos dins del sector que es mantinguin però que no s'ajustin als
paràmetres regulats per les normes del plà d'ordenació d'acord amb la clau zonal que li
correspon quedaran en règim de volum disconforme.

AAUP Jordi Romero i associats SLP
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P.A.U. LC.7 "Cal Parot"
Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà no consolidat

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys situats en el nucli històric de La Coma, en els camps de Cal Parot per
damunt del carrer Major, al llarg del carrer de pujada cap a l'església de Sant Quirze i Santa
Julita.
L'àmbit es correspon amb la unitat d'actuació L.C.1 "Cal Parot" definida a les NSP vigents.
2. OBJECTIUS
L'objecte de l'actuació consisteix en ordenar aquest espai buit dins del nucli històric de La
Coma integrant les edificacions resultants al conjunt del nucli, preservant el seu caràcter
unitari i els seus valors arquitectònics i paisatgístics. Es substitueix doncs l'edificació amb
volumetria específica prevista a les NSP per un front de cases tradicionals de nova creació.

3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

1.145,05 m2
0,11 ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Espais lliures

SV

86,77

7,6%

Serveis tècnics i ambientals

ST

36,81

3,2%

Viari

SX

120,13

10,5%

243,71

21,3%

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

2c

901,34

78,7%

901,34

78,7%

Superfície (m2)

Percentatge

243,71

21,3%

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat
Front de cases tradicionals de nova creació
Total zones
4. CESSIONS
a)Cessió de sistemes (mínims)
b) Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del sector
5. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT

Edificabilitat
neta

Sostre màxim
Front de cases tradicionals de nova creació
Sostre total màxim

Clau

m2 sostre

m2 st/m2 s

2c

901,34

1,00

901,34
m2 st/m2 s

Edificabilitat bruta

AAUP Jordi Romero i associats SLP
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6. RESERVA D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA
En aquest sector s'haurà de reservar per a la construcció d'habitatge de protecció pública,
com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de
nova implantació, del qual un 20% s'ha de destinar a habitatges amb protecció pública de
règim general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció pública de preu
concertat.
Sostre mínim destinat a habitatge de protecció
pública

m2 sostre

Percentatge

Règim general i especial

180,268

20%

Règim concertat

90,134

10%

Total reserva d'habitatge públic protegit

270,402

30%

7. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)
Front de cases tradicionals de nova creació

Clau
2c

6 habitatges

2c HPP

3 habitatges

Habitatges de protecció pública (mínims) (*)
Front de cases tradicionals de nova creació
Total habitatges

9 habitatges

(*) Veure punt 8.

Densitat bruta d'habitatges

78,60 hab/Ha

8. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les zones d'aprofitament privat d'aquest sector, que es determinen en els plànols
d'ordenació, s'ordenaran d'acord amb les claus definides a les Normes del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal.
S'estableixen com a elements vinculants de l'ordenació aquells que es determinen a la fitxa
gràfica. Són: el traçat de la reserva de sòl per a espais lliures, serveis tècnics i ambientals, i el
traçat viari.
El planejament urbanístic derivat haurà de determinar la localització concreta de les reserves
d'habitatges de protecció pública mitjançant la qualificació de terrenys per a aquesta
finalitat amb la clau indicada i d'acord amb els paràmetres establerts a les Normes del pla
d'ordenació urbanística municipal. Les reserves indicades s'hauran d'emplaçar evitant la
concentració excessiva d'aquest tipus, d'acord amb el que estableix l'article 3.2 del Text refós
de la Llei d'urbanisme, per tal d'afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels
ciutadans per raó de llur nivell de renda.
9. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El polígon d'actuació urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.

AAUP Jordi Romero i associats SLP
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P.A.U. LC.8 "Passeig del Torrent - Nord"
Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà no consolidat

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys situats al voltant del tram nord del passeig del torrent, entre l'actual
cementiri i la rasa dels Horts.
2. OBJECTIUS
L'objecte de l'actuació consisteix en la cessió dels vials, completar la seva urbanització,
permetre la seva consolidació urbana, i incorporar habitatge de protecció pública.
L'ordenació proposada garanteix la preservació dels valors ambientals i paisatgístics de l'àmbit
d'actuació.
3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

2.352,95 m2
0,24 ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic
Viari

Clau
SX

Total sistemes

Superfície (m2)

Percentatge

66,57

2,8%

66,57

2,8%

Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Habitatge agrupat (>500m2 RLL i >275m2 HPP)

10.2

2.286,38

97,2%

2.286,38

97,2%

Superfície (m2)

Percentatge

66,57

2,8%

Total zones
4. CESSIONS
a) Cessió de sistemes (mínims)
b) Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del sector
5. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT

Edificabilitat
neta

Sostre màxim

Clau

m2 sostre

Habitatge agrupat (>500m2 RLL i >275m2 HPP)

10.2

914,55

Sostre total màxim

m2 st/m2 s
0,4

914,55
m2 st/m2 s

Edificabilitat bruta

AAUP Jordi Romero i associats SLP
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6. RESERVA D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA
En aquest sector s'haurà de reservar per a la construcció d'habitatge de protecció pública,
com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de
nova implantació, del qual un 20% s'ha de destinar a habitatges amb protecció pública de
règim general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció pública de preu
concertat.
Als efectes del càlcul de les reserves mínimes obligatòries establertes, el sostre corresponent a
les construccions amb ús habitatge existents en el sector objecte de l'actuació urbanística no
es considera sostre residencial de nova implantació i no computen al càlcul per la reserva
mínima de sòl per a habitatge protegit.
Sostre mínim destinat a habitatge de protecció
pública

m2 sostre

Percentatge

Règim general i especial

182,91

20%

Règim preu concertat

91,46

10%

Total reserva d'habitatge públic protegit

274,37

30%

7. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)

Clau

Habitatge agrupat (>500m2 RLL i >275m2 HPP)

10.2

3 habitatges

10.2 HPP

3 habitatges

Habitatges de protecció pública (mínims) (*)
Habitatge agrupat (>500m2 RLL i >275m2 HPP)
Total habitatges

6 habitatges

(*) Veure punt 8.

Densitat bruta d'habitatges

25,50 hab/Ha

8. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les zones d'aprofitament privat d'aquest sector, que es determinen en els plànols d'ordenació,
s'ordenaran d'acord amb les claus definides a les Normes del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal.
El planejament urbanístic derivat haurà de determinar la localització concreta de les reserves
d'habitatges de protecció pública mitjançant la qualificació de terrenys per a aquesta finalitat
amb la clau indicada i d'acord amb els paràmetres establerts a les Normes del pla d'ordenació
urbanística municipal. Les reserves indicades s'hauran d'emplaçar evitant la concentració
excessiva d'aquest tipus, d'acord amb el que estableix l'article 3.2 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, per tal d'afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels ciutadans
per raó de llur nivell de renda.
9. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El polígon d'actuació urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.

AAUP Jordi Romero i associats SLP
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P.A.U. LC.9 "Passeig del Torrent - Oest"
Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà no consolidat

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys situats al voltant del tram nord del passeig del torrent, entre l'actual
cementiri i la rasa dels Horts.
2. OBJECTIUS
L'objecte de l'actuació consisteix en la cessió dels vials, completar la seva urbanització,
obtenir sòl per espais lliures per garantir la preservació de les masses arbòries al voltant del
torrent, permetre la seva consolidació urbana, i incorporar habitatge de protecció pública.
L'ordenació proposada garanteix la preservació dels valors ambientals i paisatgístics de
l'àmbit d'actuació.
3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

5.153,02 m2
0,52 ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic
Viari

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

SX

2.125,85

41,3%

2.125,85

41,3%

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Habitatge agrupat (>250m2)

10.1

3.027,17

58,7%

3.027,17

58,7%

Superfície (m2)

Percentatge

2.125,85

41,3%

Total zones
4. CESSIONS
a) Cessió de sistemes (mínims)
b) Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del sector
5. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT

Edificabilitat
neta

Sostre màxim

Clau

m2 sostre

m2 st/m2 s

Habitatge agrupat (>250m2)

10.1

1.816,30

0,6

Sostre total màxim

1.816,30
m2 st/m2 s

Edificabilitat bruta

AAUP Jordi Romero i associats SLP

0,35
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6. RESERVA D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA
En aquest sector s'haurà de reservar per a la construcció d'habitatge de protecció pública,
com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de
nova implantació, del qual un 20% s'ha de destinar a habitatges amb protecció pública de
règim general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció pública de preu
concertat.
Als efectes del càlcul de les reserves mínimes obligatòries establertes, el sostre corresponent
a les construccions amb ús habitatge existents en el sector objecte de l'actuació urbanística
no es considera sostre residencial de nova implantació i no computen al càlcul per la reserva
mínima de sòl per a habitatge protegit.
Sostre mínim destinat a habitatge de protecció
pública

m2 sostre

Percentatge

Règim general i especial

363,26

20%

Règim preu concertat

181,63

10%

Total reserva d'habitatge públic protegit

544,89

30%

7. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)

Clau

Habitatge agrupat (>250m2)

10.1

12 habitatges

10.1 HPP

6 habitatges

Habitatges de protecció pública (mínims) (*)
Habitatge agrupat (>250m2)
Total habitatges

18 habitatges

(*) Veure punt 8.

Densitat bruta d'habitatges

34,93 hab/Ha

8. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les zones d'aprofitament privat d'aquest sector, que es determinen en els plànols
d'ordenació, s'ordenaran d'acord amb les claus definides a les Normes del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal.
S'estableixen com a elements vinculants de l'ordenació aquells que es determinen a la fitxa
gràfica. Són: el traçat viari proposat, i les reserves de sòl per a espais lliures destinats a la
preservació dels valors ambientals i paisatgístics del conjunt, i garantir la continuïtat del
camí de Cal Pons en el seu recorregut situat al sud de l'àmbit delimitat per la zona amb Clau
7.
El planejament urbanístic derivat haurà de determinar la localització concreta de les reserves
d'habitatges de protecció pública mitjançant la qualificació de terrenys per a aquesta
finalitat amb la clau indicada i d'acord amb els paràmetres establerts a les Normes del pla
d'ordenació urbanística municipal. Les reserves indicades s'hauran d'emplaçar evitant la
concentració excessiva d'aquest tipus, d'acord amb el que estableix l'article 3.2 del Text refós
de la Llei d'urbanisme, per tal d'afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels
ciutadans per raó de llur nivell de renda.

AAUP Jordi Romero i associats SLP
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9. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El polígon d'actuació urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.

AAUP Jordi Romero i associats SLP
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P.A.U. LC.10 "Passeig del Torrent - Est"
Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà no consolidat

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys situats al voltant del tram nord del passeig del torrent, entre l'actual
cementiri i la rasa dels Horts.
2. OBJECTIUS
L'objecte de l'actuació consisteix en la cessió dels vials, completar la seva urbanització, obtenir
sòl per espais lliures per garantir la preservació de les masses arbòries al voltant del torrent,
permetre la seva consolidació urbana, i incorporar habitatge de protecció pública.
L'ordenació proposada garanteix la preservació dels valors ambientals i paisatgístics de l'àmbit
d'actuació.
3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

4.899,25 m2
0,49 ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Espais lliures

SV

1.351,40

27,6%

Viari

SX

362,13

7,4%

Sistema hidrogràfic

SH

444,27

9,1%

2.157,80

44,0%

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Habitatge agrupat (>300m2 RLL i >200m2 HPP)

10.3

2.741,45

56,0%

2.741,45

56,0%

Superfície (m2)

Percentatge

2.157,80

44,0%

Total zones
4. CESSIONS
a) Cessió de sistemes (mínims)
b) Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del sector
5. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT

Edificabilitat
neta

Sostre màxim

Clau

m2 sostre

m2 st/m2 s

Habitatge agrupat (>300m2 RLL i >200m2 HPP)

10.3

1.507,80

0,55

Sostre total màxim

1.507,80
m2 st/m2 s

Edificabilitat bruta

AAUP Jordi Romero i associats SLP

0,31
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6. RESERVA D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA
En aquest sector s'haurà de reservar per a la construcció d'habitatge de protecció pública, com
a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de nova
implantació, del qual un 20% s'ha de destinar a habitatges amb protecció pública de règim
general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció pública de preu concertat.
Als efectes del càlcul de les reserves mínimes obligatòries establertes, el sostre corresponent a
les construccions amb ús habitatge existents en el sector objecte de l'actuació urbanística no
es considera sostre residencial de nova implantació i no computen al càlcul per la reserva
mínima de sòl per a habitatge protegit.
Sostre mínim destinat a habitatge de protecció pública

m2 sostre

Percentatge

Règim general i especial

301,56

20%

Règim preu concertat

150,78

10%

Total reserva d'habitatge públic protegit

452,34

30%

7. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)

Clau

Habitatge agrupat (>300m2)

10.3

6 habitatges

10.3 HPP

4 habitatges

Habitatges de protecció pública (mínims) (*)
Habitatge agrupat (>300m2)
Total habitatges

10 habitatges

(*) Veure punt 8.

Densitat bruta d'habitatges

20,41 hab/Ha

8. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les zones d'aprofitament privat d'aquest sector, que es determinen en els plànols d'ordenació,
s'ordenaran d'acord amb les claus definides a les Normes del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal.
S'estableixen com a elements vinculants de l'ordenació aquells que es determinen a la fitxa
gràfica. Són: el traçat viari proposat, i les reserves de sòl per a espais lliures destinats a la
preservació dels valors ambientals i paisatgístics del conjunt.
El planejament urbanístic derivat haurà de determinar la localització concreta de les reserves
d'habitatges de protecció pública mitjançant la qualificació de terrenys per a aquesta finalitat
amb la clau indicada i d'acord amb els paràmetres establerts a les Normes del pla d'ordenació
urbanística municipal. Les reserves indicades s'hauran d'emplaçar evitant la concentració
excessiva d'aquest tipus, d'acord amb el que estableix l'article 3.2 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, per tal d'afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels ciutadans
per raó de llur nivell de renda.
9. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El polígon d'actuació urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.

AAUP Jordi Romero i associats SLP
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P.A.U. LC.11 "Cal Cristo"
Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà no consolidat

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys continus al nucli històric de La Coma darrera de Cal Cristo situats a
l'extrem sud del passeig del Torrent.
2. OBJECTIUS
L'objecte de l'actuació consisteix en la cessió dels vials, completar la seva urbanització,
obtenir sòl per espais lliures per dotar a l'extrem nord el nucli històric de La Coma d'una
zona d'esbarjo vinculada a la Rasa dels Horts, i donar continuïtat al teixit edificatori del nucli
històric que li és propi.
3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

1.739,13 m2
0,17 ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Espais lliures

SV

268,15

15,4%

Viari

SX

255,19

14,7%

523,34

30,1%

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

2b

1.215,79

69,9%

1.215,79

69,9%

Superfície (m2)

Percentatge

523,34

30,1%

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat
Front de cases tradicionals de nova creació
Total zones
4. CESSIONS
a) Cessió de sistemes (mínims)
b) Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del sector
5. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT

Edificabilitat
neta

Sostre màxim
Front de cases tradicionals de nova creació
Sostre total màxim

Clau

m2 sostre

m2 st/m2 s

2b

851,05

0,70

851,05
m2 st/m2 s

Edificabilitat bruta

AAUP Jordi Romero i associats SLP

0,49
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6. RESERVA D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA
En aquest sector s'haurà de reservar per a la construcció d'habitatge de protecció pública,
com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de
nova implantació, del qual un 20% s'ha de destinar a habitatges amb protecció pública de
règim general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció pública de preu
concertat.
Sostre mínim destinat a habitatge de protecció
pública

m2 sostre

Percentatge

Règim general i especial

170,21

20%

Règim preu concertat

85,11

10%

Total reserva d'habitatge públic protegit

255,32

30%

7. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)
Front de cases tradicionals de nova creació

Clau
2b

6 habitatges

2b HPP

3 habitatges

Habitatges de protecció pública (mínims) (*)
Front de cases tradicionals de nova creació
Total habitatges

9 habitatges

(*) Veure punt 8.

Densitat bruta d'habitatges

51,75 hab/Ha

8. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les zones d'aprofitament privat d'aquest sector, que es determinen en els plànols
d'ordenació, s'ordenaran d'acord amb les claus definides a les Normes del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal.
S'estableixen com a elements vinculants de l'ordenació aquells que es determinen a la fitxa
gràfica. Són: el traçat viari proposat, i la reserva de sòl per a espais lliures destinats a dotar el
nucli històric d'una zona d'esbarjo i a obrir-lo a la Rasa dels Horts situada al peu de l'àmbit
d'actuació.
El planejament urbanístic derivat haurà de determinar la localització concreta de les reserves
d'habitatges de protecció pública mitjançant la qualificació de terrenys per a aquesta
finalitat amb la clau indicada i d'acord amb els paràmetres establerts a les Normes del pla
d'ordenació urbanística municipal. Les reserves indicades s'hauran d'emplaçar evitant la
concentració excessiva d'aquest tipus, d'acord amb el que estableix l'article 3.2 del Text refós
de la Llei d'urbanisme, per tal d'afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels
ciutadans per raó de llur nivell de renda.
9. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El polígon d'actuació urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.

AAUP Jordi Romero i associats SLP
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P.A.U. LC.12 "Les Piscines"
Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà no consolidat

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys situats a l'extrem nord de les piscines municipals.

2. OBJECTIUS
L'objecte de l'actuació consisteix en la cessió dels vials i completar la seva urbanització. Es
tracta d'una actuació per a l'ajust, ampliació i millora de la vialitat i dels espais lliures als
efectes de l'exempció de la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic, d'acord amb l'article
40.2 del Reglament de la Llei d'Urbanisme.
3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

2.738,85 m2
0,27 ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic
Viari

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

SX

607,33

22,2%

607,33

22,2%

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Habitatge unifamiliar (>1.000m2)

5.2

2.131,52

77,8%

2.131,52

77,8%

Superfície (m2)

Percentatge

607,33

22,2%

Total zones
4. CESSIONS
Cessió de sistemes (mínims)
5. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS

Les zones d'aprofitament privat d'aquest sector, que es determinen en els plànols
d'ordenació, s'ordenaran d'acord amb les claus definides a les Normes del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal.
6. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El polígon d'actuació urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.
7. RÈGIM TRANSITORI D'EDIFICACIONS I USOS
Els edificis i instal·lacions inclosos dins del sector que es mantinguin però que no s'ajustin als
paràmetres regulats per les normes del plà d'ordenació d'acord amb la clau zonal que li
correspon quedaran en règim de volum disconforme.

AAUP Jordi Romero i associats SLP
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P.A.U. LC.13 "Cap del Mas"
Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà no consolidat

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys situats al final del Carrer del Camí de la Capellana, a la zona coneguda
com el Noguer Major.
2. OBJECTIUS
L'objecte de l'actuació consisteix en la cessió dels vials, completar la seva urbanització i
obtenir sòl per espais lliures. Es tracta d'una actuació per a l'ajust, ampliació i millora de la
vialitat i dels espais lliures als efectes de l'exempció de la cessió del 10% de l'aprofitament
urbanístic, d'acord amb l'article 40.2 del Reglament de la Llei d'Urbanisme.
3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

5.572,58 m2
0,56 ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Espais lliures

SV

0,00

0,0%

Viari

SX

1.706,53

30,6%

1.706,53

30,6%

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Habitatge unifamiliar (>500m2)

5.1

2.926,89

52,5%

Habitatge unifamiliar (>1.000m2)

5.2

939,16

16,9%

3.866,05

69,4%

Superfície (m2)

Percentatge

1.706,53

30,6%

Total zones
4. CESSIONS
Cessió de sistemes (mínims)
5. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT

Edificabilitat
neta

Sostre màxim

Clau

m2 sostre

m2 st/m2 s

Habitatge unifamiliar (>500m2)

5.1

1.170,76

0,40

Habitatge unifamiliar (>1.000m2)

5.2

281,75

0,30

Sostre total màxim

1.452,50
m2 st/m2 s

Edificabilitat bruta

AAUP Jordi Romero i associats SLP

0,26
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6. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)

Clau

Habitatge unifamiliar (>500m2)

5.1

5 habitatges

Habitatge unifamiliar (>1.000m2)

5.2

1 habitatges

Total habitatges de renda lliure (màxims)
Densitat bruta d'habitatges

6 habitatges
10,77 hab/Ha

7. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les zones d'aprofitament privat d'aquest sector, que es determinen en els plànols
d'ordenació, s'ordenaran d'acord amb les claus definides a les Normes del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal.
8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El polígon d'actuació urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.
9. RÈGIM TRANSITORI D'EDIFICACIONS I USOS
Els edificis i instal·lacions inclosos dins del sector que es mantinguin però que no s'ajustin als
paràmetres regulats per les normes del plà d'ordenació d'acord amb la clau zonal que li
correspon quedaran en règim de volum disconforme.

AAUP Jordi Romero i associats SLP
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P.A.U. LP.1 "La Pedra I"
Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà no consolidat

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys situats entre el camí i el riuet de La Pedra i inclou els massos coneguts
com El Casó i La Gafa dels Closses.
2. OBJECTIUS
L'objecte de l'actuació consisteix en la cessió dels vials i completar la seva urbanització. Es
tracta d'una actuació per a l'ajust, ampliació i millora de la vialitat i dels espais lliures als
efectes de l'exempció de la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic, d'acord amb l'article
40.2 del Reglament de la Llei d'Urbanisme.
3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

10.991,96 m2
1,10 ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic
Viari

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

SX

881,82

8,0%

881,82

8,0%

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Masies existents de conservació

4.1

2.760,73

25,1%

Masies de nova creació i/o repetibles

4.2

7.349,41

66,9%

10.110,14

92,0%

Superfície (m2)

Percentatge

881,82

8,0%

Total zones
4. CESSIONS
Cessió de sistemes (mínims)
5. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT

Edificabilitat
neta

Sostre màxim

Clau

m2 sostre

Masies existents de conservació

4.1

1.170,00

existent

Masies de nova creació i/o repetibles

4.2

1.200,00

400m2 sostre

Sostre total màxim

2.370,00
m2 st/m2 s

Edificabilitat bruta

AAUP Jordi Romero i associats SLP

0,22
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6. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)

Clau

Masies existents de conservació

4.1

1 habitatge

Masies de nova creació i/o repetibles

4.2

3 habitatges

Total habitatges de renda lliure (màxims)
Densitat bruta d'habitatges

4 habitatges
3,64 hab/Ha

7. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les zones d'aprofitament privat d'aquest sector, que es determinen en els plànols
d'ordenació, s'ordenaran d'acord amb les claus definides a les Normes del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal.
8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El polígon d'actuació urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.
9. RÈGIM TRANSITORI D'EDIFICACIONS I USOS
Els edificis i instal·lacions inclosos dins del sector que es mantinguin però que no s'ajustin als
paràmetres regulats per les normes del plà d'ordenació d'acord amb la clau zonal que li
correspon quedaran en règim de volum disconforme.

AAUP Jordi Romero i associats SLP
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P.A.U. LP.2 "La Pedra II"
Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà no consolidat

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys situats adjacents al Camí de La Pedra, al peu del nucli històric de La
Pedra.
2. OBJECTIUS
L'objecte de l'actuació consisteix en la cessió dels vials i completar la seva urbanització. Es
tracta d'una actuació per a l'ajust, ampliació i millora de la vialitat i dels espais lliures als
efectes de l'exempció de la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic, d'acord amb l'article
40.2 del Reglament de la Llei d'Urbanisme.
3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

11.290,13 m2
1,13 ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic
Viari

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

SX

714,37

6,3%

714,37

6,3%

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Masies de nova creació i/o repetibles

4.2

10.575,76

93,7%

10.575,76

93,7%

Superfície (m2)

Percentatge

714,37

6,3%

Total zones
4. CESSIONS
Cessió de sistemes (mínims)
5. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT

Edificabilitat
neta

Sostre màxim

Clau

m2 sostre

Masies de nova creació i/o repetibles

4.2

2.000,00

Sostre total màxim

400m2 sostre

2.000,00
m2 st/m2 s

Edificabilitat bruta

AAUP Jordi Romero i associats SLP

0,18
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6. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)

Clau

Masies de nova creació i/o repetibles

4.2

Total habitatges de renda lliure (màxims)
Densitat bruta d'habitatges

5 habitatges
5 habitatges
4,43 hab/Ha

7. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les zones d'aprofitament privat d'aquest sector, que es determinen en els plànols
d'ordenació, s'ordenaran d'acord amb les claus definides a les Normes del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal.
8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El polígon d'actuació urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.
9. RÈGIM TRANSITORI D'EDIFICACIONS I USOS
Els edificis i instal·lacions inclosos dins del sector que es mantinguin però que no s'ajustin als
paràmetres regulats per les normes del plà d'ordenació d'acord amb la clau zonal que li
correspon quedaran en règim de volum disconforme.

AAUP Jordi Romero i associats SLP
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AAUP Jordi Romero i associats SLP
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AAUP Jordi Romero i associats SLP
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P.A.U. Ur.PC.1 "Polígon II Sud. Urbanització Port del Comte"
Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà consolidat

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys situats al sud de la urbanització de Port del Comte, entre la carretera
de Port del Comte i el camí de Pratllong.
2. ANTECEDENTS
L’àmbit delimitat va ser incorporat al sòl urbà com a Unitat d’Actuació número 4 de la
urbanització del Port del Comte, descrit com “Modificació de les Normes subsidiàries del
planejament per incorporació de sòl urbà a la UA Ur2, urbanització Port del Comte, polígon
I“, amb número d’expedient 2002 / 004448 / N, aprovat a 24/11/2004 i publicat a
11/03/2005.
3. OBJECTIUS
L'objecte de l'actuació consisteix en la cessió dels vials i completar la seva urbanització.
4. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

44.875,53 m2
4,49 ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Espais lliures

SV

15.571,36

34,7%

Equipaments

SE

1.993,47

4,4%

Viari

SX

5.061,05

11,3%

22.625,88

50,4%

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Habitatge unifamiliar aïllat (>1.000 m2)

5.2

22.249,65

49,6%

22.249,65

49,6%

Superfície (m2)

Percentatge

22.625,88

50,4%

Total zones
5. CESSIONS
Cessió de sistemes (mínims)
6. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT

Edificabilitat
neta

Sostre màxim

Clau

m2 sostre

m2 st/m2 s

Habitatge unifamiliar aïllat (>1.000 m2)

5.2

6.674,90

0,30

Sostre total màxim

AAUP Jordi Romero i associats SLP

6.674,90
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m2 st/m2 s
Edificabilitat bruta

0,15

7. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)

Clau

Habitatge unifamiliar aïllat (>1.000 m2)

5.2

29 habitatges (*)

(*) Al càlcul s'han contabilitzat les parcel.les existents
Densitat bruta d'habitatges

6,46 hab/Ha

8. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les zones d'aprofitament privat d'aquest sector, que es determinen en els plànols
d'ordenació, s'ordenaran d'acord amb les claus definides a les Normes del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal.
9. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El polígon d'actuació urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.
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).
10. RÈGIM TRANSITORI D'EDIFICACIONS I USOS
Els edificis i instal·lacions inclosos dins del sector que es mantinguin però que no s'ajustin als
paràmetres regulats per les normes del plà d'ordenació d'acord amb la clau zonal que li
correspon quedaran en règim de volum disconforme.

AAUP Jordi Romero i associats SLP
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AAUP Jordi Romero i associats SLP
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AAUP Jordi Romero i associats SLP
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PAU Ur.PC.2 "Polígon III. Urbanització Port del Comte"
Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà consolidat

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys situats al nord de la urbanització de Port del Comte corresponents al
Polígon IV de la urbanització del Port del Comte.
2. OBJECTIUS
L'objecte de l'actuació consisteix en la cessió dels vials i completar la seva urbanització.
3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

373.243,38 m2
37,32 ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Espais lliures

SV

164.671,11

44,1%

Viari

SX

47.980,68

12,9%

Serveis tècnics i ambientals

ST

1.913,65

0,5%

214.565,44

57,5%

Total sistemes

Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Habitatge unifamiliar aïllat (>1.000 m2)

5.2

158.677,94

42,5%

158.677,94

42,5%

Superfície (m2)

Percentatge

214.565,44

57,5%

Total zones
4. CESSIONS
Cessió de sistemes (mínims)
5. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT

Edificabilitat
neta

Sostre màxim

Clau

m2 sostre

m2 st/m2 s

Habitatge unifamiliar aïllat (>1.000 m2)

5.2

47.603,38

0,30

Sostre total màxim

47.603,38
m2 st/m2 s

Edificabilitat bruta

AAUP Jordi Romero i associats SLP

0,13
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6. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)

Clau

Habitatge unifamiliar aïllat (>1.000 m2)

5.2

182 habitatges (*)

(*) Al càlcul s'han comptabilitzat les parcel.les existents
Densitat bruta d'habitatges

4,88 hab/Ha

7. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les zones d'aprofitament privat d'aquest sector, que es determinen en els plànols
d'ordenació, s'ordenaran d'acord amb les claus definides a les Normes del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal.
8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El polígon d'actuació urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.
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).
9. RÈGIM TRANSITORI D'EDIFICACIONS I USOS
Els edificis i instal·lacions inclosos dins del sector que es mantinguin però que no s'ajustin als
paràmetres regulats per les normes del plà d'ordenació d'acord amb la clau zonal que li
correspon quedaran en règim de volum disconforme.

AAUP Jordi Romero i associats SLP
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AAUP Jordi Romero i associats SLP
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AAUP Jordi Romero i associats SLP

70

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de La Coma i La Pedra
Normativa_Annex 1
Aprovació definitiva-Text refós _Abril de 2012

Plans de millora urbana (P.M.U.)

AAUP Jordi Romero i associats SLP
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AAUP Jordi Romero i associats SLP
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P.M.U. LC.1 "Carretera de Tuixent/Piscines municipals"
Pla de millora urbana en sòl urbà no consolidat

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys colindants amb la carretera de Tuixent entre les piscines municipals i
l'actual cementiri.
2. OBJECTIUS
L'objecte de l'actuació consisteix en l'ordenació del sòl per a ús habitatge al voltant de la
carretera de Tuixent a l'alçada de les piscines municipals, permetent la seva consolidació
urbana, dotant l'àmbit i els seus entorns de sòl per a nous equipaments i incorporant
habitatge de protecció pública.
3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

6.321,93 m2
0,63 ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Equipaments

SE

1.120,43

17,7%

Viari

SX

442,36

7,0%

1.562,79

24,7%

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Habitatge agrupat (>500m2 RLL i >275m2 HPP)

10.2

4.759,14

75,3%

4.759,14

75,3%

Superfície (m2)

Percentatge

1.562,79

24,7%

Total zones
4. CESSIONS
a) Cessió de sistemes (mínims)
b) Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del sector
5. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT

Edificabilitat
neta

Sostre màxim

Clau

m2 sostre

m2 st/m2 s

Habitatge agrupat (>500m2 RLL i >275m2 HPP)

10.2

1.903,66

0,40

Sostre total màxim

1.903,66
m2 st/m2 s

Edificabilitat bruta

AAUP Jordi Romero i associats SLP

0,30
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6. RESERVA D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA
En aquest sector s'haurà de reservar per a la construcció d'habitatge de protecció pública,
com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de
nova implantació, del qual un 20% s'ha de destinar a habitatges amb protecció pública de
règim general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció pública de preu
concertat.
Sostre mínim destinat a habitatge de protecció
pública

m2 sostre

Percentatge

Règim general i especial

380,73

20%

Règim preu concertat

190,37

10%

Total reserva d'habitatge públic protegit

571,10

30%

7. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)

6 habitatges

Habitatges de protecció pública (mínims) (*)

5 habitatges

Total habitatges
Densitat bruta d'habitatges

11 habitatges
17,40 hab/Ha

(*) Veure punt 8.

8. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les zones d'aprofitament privat d'aquest sector, que es determinen en els plànols
d'ordenació s'ordenaran d'acord amb les claus definides a les Normes del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal.
S'estableixen com a elements estructurants vinculants de l'ordenació aquells que es
determinen a la fitxa gràfica. Són: el traçat viari proposat i la ubicació del sòl reservat per a
equipament comunitari, adjacent a l'equipament comunitari existent a l'est del polígon.
El planejament urbanístic derivat haurà de determinar la localització concreta de les reserves
d'habitatges de protecció pública mitjançant la qualificació de terrenys per a aquesta
finalitat amb la clau indicada i d'acord amb els paràmetres establerts a les Normes del pla
d'ordenació urbanística municipal. Les reserves indicades s'hauran d'emplaçar evitant la
concentració excessiva d'aquest tipus, d'acord amb el que estableix l'article 3.2 del Text refós
de la Llei d'urbanisme, per tal d'afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels
ciutadans per raó de llur nivell de renda.
El PMU haurà de donar compliment als condicionants urbanístics i de protecció contra
incendis, així com a la 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 el Decret
123/2005, de 14 de juny, que desplega la Llei 5/2003.
9. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El polígon d'actuació urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.

AAUP Jordi Romero i associats SLP
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AAUP Jordi Romero i associats SLP
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AAUP Jordi Romero i associats SLP
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P.M.U. LC.2
Pla de millora urbana en sòl urbà no consolidat

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys situats al sud-est del nucli històric de La Coma, al peu de la carretera i
just al damunt de l'Ajuntament i els espais exteriors de l'escola.
2. OBJECTIUS
L'objecte de l'actuació consisteix en ordenar aquest espai buit dins del nucli històric de La
Coma integrant les edificacions resultants al conjunt del nucli, amb façana a la carretera que
hi dóna accés, preservant el seu caràcter unitari i els seus valors arquitectònics i paisatgístics.
Es substitueix doncs l'edificació amb volumetria específica prevista a les NSP per un front de
cases tradicionals de nova creació.
L'actuació també preveu la incorporació d'habitatges de protecció pública.
3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

1.038,21 m2
0,10 ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic
Espais lliures

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

SV

113,57

10,9%

113,57

10,9%

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

2b

924,64

89,1%

924,64

89,1%

Superfície (m2)

Percentatge

113,57

10,9%

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat
Front de cases tradicionals de nova creació
Total zones
4. CESSIONS
a) Cessió de sistemes (mínims)
b) Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del sector
5. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT

Edificabilitat
neta

Sostre màxim
Front de cases tradicionals de nova creació
Sostre total màxim

Clau

m2 sostre

m2 st/m2 s

2b

647,25

0,70

647,25
m2 st/m2 s

Edificabilitat bruta

AAUP Jordi Romero i associats SLP

0,62
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6. RESERVA D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA
En aquest sector s'haurà de reservar per a la construcció d'habitatge de protecció pública,
com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de
nova implantació, del qual un 20% s'ha de destinar a habitatges amb protecció pública de
règim general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció pública de preu
concertat.
Sostre mínim destinat a habitatge de protecció
pública

m2 sostre

Percentatge

Règim general i especial

129,45

20%

Règim preu concertat

64,72

10%

Total reserva d'habitatge públic protegit

194,17

30%

7. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)

4 habitatges

Habitatges de protecció pública (mínims) (*)

2 habitatges

Total habitatges

6 habitatges

Densitat bruta d'habitatges

57,79 hab/Ha

(*) Veure punt 8.

8. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les zones d'aprofitament privat d'aquest sector, que es determinen en els plànols
d'ordenació, s'ordenaran d'acord amb les claus definides a les Normes del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal.
S'estableixen com a elements estructurants vinculants de l'ordenació aquells que es
determinen a la fitxa gràfica. Són: la ubicació de la reserva de sòl per a espais lliures.
El planejament urbanístic derivat haurà de determinar la localització concreta de les reserves
d'habitatges de protecció pública mitjançant la qualificació de terrenys per a aquesta
finalitat amb la clau indicada i d'acord amb els paràmetres establerts a les Normes del pla
d'ordenació urbanística municipal. Les reserves indicades s'hauran d'emplaçar evitant la
concentració excessiva d'aquest tipus, d'acord amb el que estableix l'article 3.2 del Text refós
de la Llei d'urbanisme, per tal d'afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels
ciutadans per raó de llur nivell de renda.
El PMU haurà de donar compliment als condicionants urbanístics i de protecció contra
incendis, així com a la 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 el Decret
123/2005, de 14 de juny, que desplega la Llei 5/2003.
9. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El polígon d'actuació urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.

AAUP Jordi Romero i associats SLP
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AAUP Jordi Romero i associats SLP
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AAUP Jordi Romero i associats SLP
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P.M.U. LP.1 "El Pont de La Pedra"
Pla de millora urbana en sòl urbà no consolidat

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys situats a tots dos costats del punt on conflueixen la Carretera de
Tuixent LV-4012 i el Torrent del Mossoll.
2. OBJECTIUS
L'objecte de l'actuació consisteix en la cessió dels vials, completar la seva urbanització,
obtenir sòl per espais lliures per garantir la preservació de les masses arbòries al voltant del
torrent del Mossoll, dotar l'àmbit i els seus entorns de sòl per a nous equipaments,
incorporar habitatge de protecció pública, i permetre la seva consolidació urbana.
3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Àmbit oest de la carretera

9.866,03 m2

Àmbit est de la carretera, paral.lel al riu Mossoll

8.310,92 m2

Superfície total del sector discontinu

18.176,95 m2
1,82 ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Espais lliures

SV

5.618,30

30,9%

Equipaments

SE

2.692,62

14,8%

Viari

SX

2.092,66

11,5%

10.403,58

57,2%

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Habitatge agrupat (>500m2 RLL i >275m2 HPP)

10.2

7.773,37

42,8%

7.773,37

42,8%

Superfície (m2)

Percentatge

10.403,58

57,2%

Total zones
4. CESSIONS
a) Cessió de sistemes (mínims)
b) Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del sector
5. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT

Edificabilitat
neta

Sostre màxim

Clau

m2 sostre

m2 st/m2 s

Habitatge agrupat (>500m2 RLL i >275m2 HPP)

10.2

3.109,35

0,40

Sostre total màxim

AAUP Jordi Romero i associats SLP

3.109,35
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m2 st/m2 s
Edificabilitat bruta

0,17

6. RESERVA D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA
En aquest sector s'haurà de reservar per a la construcció d'habitatge de protecció pública,
com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de
nova implantació, del qual un 20% s'ha de destinar a habitatges amb protecció pública de
règim general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció pública de preu
concertat.
Sostre mínim destinat a habitatge de protecció
pública

m2 sostre

Percentatge

Règim general i especial

621,87

20%

Règim preu concertat

310,93

10%

Total reserva d'habitatge públic protegit

932,80

30%

7. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)
Habitatges de protecció pública (mínims) (*)
Total habitatges
Densitat bruta d'habitatges

11 habitatges
8 habitatges
19 habitatges
10,45 hab/Ha

(*) Veure punt 8.

8. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les zones d'aprofitament privat d'aquest sector, que es determinen en els plànols
d'ordenació, són indicatives i s'ordenaran d'acord amb les claus definides a les Normes del
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Inundabilitat: el torrent del Mossoll, paral.lel a l'àmbit delimitat pel sector on es localitzen els
sistemes urbanístics, es troba actualment canalitzat mitjançant unes obres de contenció de
les lleres que donen resposta a les avingudes d'aigua existents en episodis anteriors. L'àmbit
respecta una zona de servitud de 5 metres a patir de la llera, i en qualsevol cas l'ordenació
proposada i els seus usos hauran d'ajustar-se a les condicions i limitacions establertes a
l'article 6 del Reglament de la Llei d'urbanisme, que recull les directrius del Reglament del
domini públic hidràulic, que defineix les zones inundables, de servitud i de policia, així com
la protecció de l'ecosistema fluvial i els usos i activitats que hi són admesos.
Degut a la proximitat de l'àmbit amb el torrent del Mosoll i la seva confluència amb el riu
Cardener, el planejament urbanístic derivat haurà de preveure, amb l'informe favorable de
l'administració hidràulica, l'execució de les obres necessàries per garantir que les cotes
definitives resultants de la urbanització compleixin les condicions de grau de risc
d'inundació adequades per a la implantació de l'ordenació i usos establerts per l'indicat
planejament.
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L'àmbit delimitat es troba situat al lateral est de l'actual carretera LV-4012 de Sant Llorenç
de Morunys a La Coma, de titualitat de la Generalitat de Catalunya. Caldrà doncs donar
compliment a les determinacions donades pel Reglament general de carreteres 293/2003,
en especial atenció a les limitacions d'usos i construccions permeses en les zones de domini
públic, de protecció, i donar compliment al límit d'edificació que caldrà situar a una
distància de 25 metres, mesurada horitzontalment a partir de l'aresta exterior de la calçada.
El planejament urbanístic derivat haurà de determinar la localització concreta de les reserves
d'habitatges de protecció pública mitjançant la qualificació de terrenys per a aquesta
finalitat amb la clau indicada i d'acord amb els paràmetres establerts a les Normes del pla
d'ordenació urbanística municipal. Les reserves indicades s'hauran d'emplaçar evitant la
concentració excessiva d'aquest tipus, d'acord amb el que estableix l'article 3.2 del Text refós
de la Llei d'urbanisme, per tal d'afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels
ciutadans per raó de llur nivell de renda.
S'estableixen com a elements estructurants vinculants de l'ordenació aquells que es
determinen a la fitxa gràfica. Són: la reserva d'un sistema viari paral·lel a la carretera LV4021 i la ubicació de les reserves de sòl per a l'espai lliure i l'equipament comunitari situats
al subàmbit que queda a sud del torrent del Ramosell.
El PMU haurà de donar compliment als condicionants urbanístics i de protecció contra
incendis, així com a la 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 el Decret
123/2005, de 14 de juny, que desplega la Llei 5/2003.
9. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El polígon d'actuació urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.
En el cas que el planejament derivat determini que sigui necessari l'execució d'obres per a
que les cotes definitives resultants de la urbanització compleixin les condicions de grau de
risc d'inundació adequades per a la implantació de l'ordenació i usos establerts, la seva
execució ha de constituir una càrrega d'urbanització a afegir a les pròpies despeses
d'urbanització definides a l'article 114 del text refòs de la Llei d'urbanisme.
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P.M.U. LP.2 "La Gafa"
Pla de millora urbana en sòl urbà no consolidat

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys situats a l'extrem sud del nucli de La Pedra, al costat del Riu Cardener i
ubicant-se on antigament hi havia la fàbrica tèxtil coneguda com La Fàbrica, situada al
costat est de l'antic molí de La Pedra. Ambdues construccions estan integrades dins del
Catàleg de béns protegits, al igual que la construcció coneguda com La Quadra situada més
al sud, que caldrà desenvolupar mitjançant un Pla especial urbanístic de protecció del
patrimoni arquitectònic i cultural .
La Fàbrica va ser originàriament l’antiga farga de la Gafa, aprofitant un salt d’aigua, que es
nodria encara a la fi del segle XVIII del mineral extret de la serra de Port del Comte. Fou
transformada després en fàbrica tèxtil (la primera de la província de Lleida) i més
modernament en central elèctrica (Elèctrica La Coma). Actualment es troba en estat ruïnós i
en avançat estat de deteriorament.
2. OBJECTIUS
L'objecte de l'actuació consisteix en la cessió dels vials, completar la seva urbanització,
obtenir sòl per espais lliures, dotar l'àmbit i els seus entorns de sòl per a nous equipaments,
incorporar habitatge de protecció pública, i permetre la consolidació urbana del nucli de La
Pedra.
La propostra planteja la eliminació de l'àmbit per ubicar sòl industrial previst a les anteriors
Normes subsidiàries de planejament per l'impacte negatiu que suposa l’actual ubicació al
teixit residencial de baixa densitat existent.
També es proposa recuperar “La Fàbrica”, antiga fàbrica tèxtil del segle XIX i element
dinamitzador del nucli al segle XIX i inicis del segle XX, actualment en estat ruïnós. La
eliminació del sòl industrial facilitarà el desenvolupament de l'activitat i potenciarà el valor
d’aquesta construcció, idònia com a promoció econòmica i del patrimoni.
3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

13.805,28 m2
1,38 ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Espais lliures

SV

552,60

4,0%

Equipaments

SE

1.558,28

11,3%

Viari

SX

2.970,38

21,5%

5.081,26

36,8%
Percentatge

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat

Clau

Superfície (m2)

Masies existents de conservació

4.1

301,20

Masies de nova creació i/o repetibles

4.2

2.104,26

15,2%

10.2

6.318,56

45,8%

8.724,02

63,2%

Habitatge agrupat (>500m2 RLL i >275m2 HPP)
Total zones
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4. CESSIONS
a) Cessió de sistemes (mínims)

Superfície (m2)

Percentatge

5.081,26

36,8%

b) Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del sector
5. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT
Edificabilitat
neta

Sostre màxim

Clau

m2 sostre

Masies existents de conservació

4.1

132

Masies de nova creació i/o repetibles (*)

4.2

400,00

(*)

Habitatge agrupat (>500m2 RLL i >275m2 HPP)

10.2

2.527,42

0,40

Sostre total màxim

m2 st/m2 s

3.059,42

(*) Parcel.la mínima de 2.000m2 i un màxim de 400m2 de sostre per parcel.la

m2 st/m2 s
Edificabilitat bruta

0,22

6. RESERVA D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA
En aquest sector s'haurà de reservar per a la construcció d'habitatge de protecció pública,
com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de
nova implantació, del qual un 20% s'ha de destinar a habitatges amb protecció pública de
règim general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció pública de preu
concertat.
Sostre mínim destinat a habitatge de protecció
pública

m2 sostre

Percentatge

Règim general i especial

611,88

20%

Règim preu concertat

305,94

10%

Total reserva d'habitatge públic protegit

917,83

30%

7. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)
Habitatges de protecció pública (mínims) (*)
Total habitatges
Densitat bruta d'habitatges

11 habitatges
8 habitatges
19 habitatges
13,76 hab/Ha

(*) Veure punt 8.
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8. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les zones d'aprofitament privat d'aquest sector, que es determinen en els plànols
d'ordenació, s'ordenaran d'acord amb les claus definides a les Normes del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal.
S'estableixen com a elements estructurants vinculants de l'ordenació aquells que es
determinen a la fitxa gràfica. Són: l'amplada del vial i la localització dels sistemes urbanístics
d'espais lliures i equipaments.
Inundabilitat: el tram del riu Cardener paral.lel a l'àmbit delimitat pel sector es troba
actualment canalitzat mitjançant unes obres de contenció de les lleres que donen resposta a
les avingudes d'aigua existents en episodis anteriors. L'àmbit respecta una zona de servitud
de 5 metres a patir de la llera, i en qualsevol cas l'ordenació i edificacions proposades
hauran d'ajustar-se a les condicions i limitacions establertes a l'article 6 del Reglament de la
Llei d'urbanisme, que recull les directrius del Reglament del domini públic hidràulic, que
defineix les zones inundables, de servitud i de policia, així com la protecció de l'ecosistema
fluvial i els usos i activitats que hi són admesos.
Degut a la proximitat de l'àmbit amb el riu Cardener, el planejament urbanístic derivat
haurà de preveure, amb l'informe favorable de l'administració hidràulica, l'execució de les
obres necessàries per garantir que les cotes definitives resultants de la urbanització
compleixin les condicions de grau de risc d'inundació adequades per a la implantació de
l'ordenació i usos establerts per l'indicat planejament.
El planejament urbanístic derivat haurà de determinar la localització concreta de les reserves
d'habitatges de protecció pública mitjançant la qualificació de terrenys per a aquesta
finalitat amb la clau indicada i d'acord amb els paràmetres establerts a les Normes del pla
d'ordenació urbanística municipal. Les reserves indicades s'hauran d'emplaçar evitant la
concentració excessiva d'aquest tipus, d'acord amb el que estableix l'article 3.2 del Text refós
de la Llei d'urbanisme, per tal d'afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels
ciutadans per raó de llur nivell de renda.
El PMU haurà de donar compliment als condicionants urbanístics i de protecció contra
incendis, així com a la 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 el Decret
123/2005, de 14 de juny, que desplega la Llei 5/2003.
9. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El polígon d'actuació urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.
En el cas que el planejament derivat determini que sigui necessari l'execució d'obres per a
que les cotes definitives resultants de la urbanització compleixin les condicions de grau de
risc d'inundació adequades per a la implantació de l'ordenació i usos establerts, la seva
execució ha de constituir una càrrega d'urbanització a afegir a les pròpies despeses
d'urbanització definides a l'article 114 del text refòs de la Llei d'urbanisme.
Serà condició necessària pel desenvolupament del sector la redacció i aprovació d’un Pla
especial urbanístic de protecció del patrimoni arquitectònic o, si més no, realitzar-ne un de
sectorial per a La Fàbrica.
10. RÈGIM TRANSITORI D'EDIFICACIONS I USOS
Els edificis i instal·lacions inclosos dins del sector que es mantinguin però que no s'ajustin als
paràmetres regulats per les normes del plà d'ordenació d'acord amb la clau zonal que li
correspon quedaran en règim de volum disconforme.
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P.M.U. PC.1 "L'Avet"
Pla de millora urbana en sòl urbà no consolidat

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys ocupats per l'hotel i restaurant denominat l'Avet, situats al costat de
l'actual zona esportiva i al centre de la urbanització del Port del Comte.
2. OBJECTIUS
L'objecte de l'actuació consisteix en completar la urbanització i incorporar l'actual ús hoteler
a la qualificació urbanítistica que li correspon, incloent-hi l'espai destinat actualment a
aparcament. L'actuació permet també la seva ampliació respectant el teixit d'ús d'habitatge
unifamiliar de l'entorn.
L'ordenació redueix l'edificabilitat permesa als àmbit amb Clau 6 permesos a les anteriors
Normes subsidiàries per a garantir una major integració amb el conjunt de l'edificació
existent.
L'actuació s'emmarca dins la finalitat del present POUM de reconèixer la realitat dels usos i
edificacions existents d'acord amb els criteris d'ordenació, edificació i usos compatibles i
propis del model d'ocupació del municipi. Tanmateix, tot i tractar-se d'uns terrenys
qualificats com a equipament comunitari esportiu s'ha considerat que dins el conjunt del sòl
urbà i urbantizable el POUM genera nou sòl per a equipaments molt per sobre de les
exigències mínimes determinades pel Text refós de la Llei d'urbanisme, i que la proposta de
regulació del sòl urbà resultant aporta els instruments necessaris per a garantir les dotacions
de sistemes necessaris per l'estructuració del sòl urbà i garantir la cohesió social i els principis
generals de l'actuació urbanística.
3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

3.581,57 m2
0,36 ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic
Viari

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

SX

206,50

5,8%

206,50

5,8%

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Serveis privats. Densitat moderada

6.b

3.375,07

94,2%

3.375,07

94,2%

Superfície (m2)

Percentatge

206,50

5,8%

Total zones
4. CESSIONS
a) Cessió de sistemes (mínims)
b) Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del sector
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5. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT
Edificabilitat
neta

Sostre màxim

Clau

m2 sostre

m2 st/m2 s

Serveis privats. Densitat moderada

6.b

1.687,54

0,50

Sostre total màxim

1.687,54
m2 st/m2 s

Edificabilitat bruta

0,47

8. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
La zona d'aprofitament privat d'aquest sector s'ordenarà d'acord amb les claus definides a les
Normes del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
S'estableix com a condicionant que es limiti l'ocupació de parcel.la al seu costat sud, el tram
contingu amb la Clau 5.2, al pla de façana delimiat per l'edificació existent, ampliant la
separació mínima de parcel.la en aquest cas fins als 12m.
El PMU haurà de donar compliment als condicionants urbanístics i de protecció contra
incendis, així com a la 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 el Decret
123/2005, de 14 de juny, que desplega la Llei 5/2003.
9. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El polígon d'actuació urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica.
10. RÈGIM TRANSITORI D'EDIFICACIONS I USOS
Els edificis i instal·lacions inclosos dins del sector que es mantinguin però que no s'ajustin als
paràmetres regulats per les normes del plà d'ordenació d'acord amb la clau zonal que li
correspon quedaran en règim de volum disconforme.
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Plans parcials urbanístics (P.P.U.)
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P.P.U. LC.1 "Cap del Mas - Nord"
Pla parcial urbanístic en sòl urbanitzable

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys situats per sobre la carretera de Tuixent i del Pla dels Estudells a banda
i banda del Camí Ral, en el tram comprès des del Cap de Les Ribes fins el Noguer Major.
2. OBJECTIUS
Mantenir la previsió de sòl urbanitzable per a ús d'habitatge amb una nova ordenació on es
garanteixi la continuïtat urbana amb l'actual sòl urbà i la preservació dels valors ambientals i
paistagístics del conjunt, permetent la consolidació de l'eixample situat damunt del nucli
històric de La Coma , establint una correcta mobilitat tant peatonal com rodada, dotant
l'àmbit i els seus entorns de nous equipaments, i incorporant habitatge de protecció pública.
Des d'una perspectiva social permetrà desenvolupar actuacions públiques d'habitatge
complementàries als habitatges de preu assequible de protecció pública, mitjançant
habitatges dotacionals públics destinats a satisfer els requeriments temporals de col·lectius
de persones amb necessitats d’assistència o d’emancipació justificades en polítiques socials
prèviament definides.
La proposta d'ordenació adapta l’àmbit delimitat a la realitat física i vegetal del lloc,
respectant els arbrats existents i situant el sòl amb aprofitament privat a les zones amb les
pendents més suaus, en antics bancals.
3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

21.161,66 m2
2,12 ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Espais lliures

SV

3.324,97

15,7%

Equipaments

SE

1.062,37

5,0%

Habitatge dotacional públic

SD

1.698,98

8,0%

Viari

SX

4.143,78

19,6%

10.230,10

48,3%

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Residencial unifamiliar

5.1

6.734,50

31,8%

Habitatge agrupat (>300m2 RLL i >200m2 HPP)

10.3

4.197,06

19,8%

10.931,56

51,7%

Total zones
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4. CESSIONS
a) Cessió de sistemes (mínims)

Superfície (m2)

Percentatge

10.230,10

48,3%

b) Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del sector
5. RESERVES DE SÒL PER A SISTEMA D'HABITATGES DOTACIONALS PÚBLICS
La reserva de sòl per al sistema d'habitatges dotacionals públics es destinarà a satisfer els
requeriments temporals de col.lectius de persones amb necessitats d’acollida, d’assistència
residencial o d’emancipació, que resultin de la memòria social.
Tanmateix, i d'acord amb l'edificabilitat mitja de l'habitatge amb clau 10 del sector, estimada
en 0,475, donaria un potencial de 807 m2 de sostre per a aquest ús que, amb un promig
mínim de 90m2 construïts per habitatge, permetria construir-hi 9 habitatges dotacionals
públics.
6. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT
Edificabilitat
neta

Sostre màxim

Clau

m2 sostre

m2 st/m2 s

Residencial unifamiliar

5.1

2.693,80

0,40

Habitatge agrupat (>300m2 RLL i >200m2 HPP)

10.3

2.308,38

0,55

Sostre total màxim

5.002,18
m2 st/m2 s

Edificabilitat bruta

0,24

7. RESERVA D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA
En aquest sector s'haurà de reservar per a la construcció d'habitatge de protecció pública,
com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l'ús habitatge de
nova implantació, del qual un 20% s'ha de destinar a habitatges amb protecció pública de
règim general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció pública de preu
concertat.
Sostre mínim destinat a habitatge de protecció
pública
Règim general i especial
Règim preu concertat
Total reserva d'habitatge públic protegit
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m2 sostre

Percentatge

1.000,44

20%

500,22

10%

1.500,65

30%
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8. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)

18 habitatges

Habitatges de protecció pública (mínims) (*)

14 habitatges

Total habitatges

32 habitatges

Densitat bruta d'habitatges

15,12 hab/Ha

(*) Veure punt 9.

9. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les zones d'aprofitament privat d'aquest sector, que es determinen en els plànols
d'ordenació, són indicatives i s'ordenaran d'acord amb les claus definides a les Normes del
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
S'estableixen com a elements estructurants vinculants de l'ordenació aquells que es
determinen a la fitxa gràfica. Són: el traçat viari proposat per tal de connectar amb el viari
present en el PAU LC.13, el traçat del viari proposat que connecta amb el sòl urbà
consolidat de Les Estudelles i la ubicació de les reserves de sòl per a espais lliures de
connecció amb el carrer de Les Estudelles i els destinats a la preservació dels valors
ambientals i paisatgístics del conjunt, especialment les masses arbòrees i els prats existents.
L'àmbit delimitat es troba situat al lateral est de l'actual carretera LV-4012 de Sant Llorenç
de Morunys a La Coma, de titualitat de la Generalitat de Catalunya. Caldrà doncs donar
compliment a les determinacions donades pel Reglament general de carreteres 293/2003,
en especial atenció a les limitacions d'usos i construccions permeses en les zones de domini
públic, de protecció, i donar compliment al límit d'edificació que caldrà situar a una
distància de 25 metres, mesurada horitzontalment a partir de l'aresta exterior de la calçada.
El planejament urbanístic derivat haurà de determinar la localització concreta de les reserves
d'habitatges de protecció pública mitjançant la qualificació de terrenys per a aquesta
finalitat amb la clau indicada i d'acord amb els paràmetres establerts a les Normes del pla
d'ordenació urbanística municipal. Les reserves indicades s'hauran d'emplaçar evitant la
concentració excessiva d'aquest tipus, d'acord amb el que estableix l'article 3.2 del Text refós
de la Llei d'urbanisme, per tal d'afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels
ciutadans per raó de llur nivell de renda.
L’ordenació del sector haurà de preservar els àmbits on hi hagi la presència d’hàbitats
d’interès comunitari d’acord amb les normatives sectorials vigents i les disposicions dels
organismes ambientals competents. Aquesta preservació es podrà formalitzar integrant els
àmbits com a espai lliure no urbanitzat del sector o excloent-los del mateix. En tot cas
s’hauràn de preservar els valors naturals i paisatgístics d’aquests hàbitats.
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La documentació urbanística del planejament derivat haurà d'aportar els estudis pertinents
de valoració del risc geològic i, en el cas que sigui convenient, la proposta d'ordenació del
planejament derivat adoptarà els seus resultats i establirà les mesures de minimització
d'aquests riscos.
Tanmateix, caldrà que el compliment estricte de la normativa sectorial reguladora respecte
prevenció i minimització del risc d'incendi forestal.
El PPU haurà de donar compliment als condicionants urbanístics i de protecció contra
incendis, així com a la 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 el Decret
123/2005, de 14 de juny, que desplega la Llei 5/2003.
10. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Aquest sector no es podrà desenvolupar fins que s'hagi executat la vialitat dels PPU-LC4 "Cap
del Mas-Sud" i del PAU-LC13 "Cap del Mas".
El Pla Parcial determinarà els polígons de gestió que consideri necessaris, que s'executaran
pel sistema de reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.
11. RÈGIM TRANSITORI D'EDIFICACIONS I USOS
Els edificis i instal·lacions inclosos dins del sector que es mantinguin però que no s'ajustin als
paràmetres regulats per les normes del plà d'ordenació d'acord amb la clau zonal que li
correspon quedaran en règim de volum disconforme.
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P.P.U. LC.2 "L'Estany - Nord"
Pla parcial urbanístic en sòl urbanitzable

1. ÀMBIT
Comprèn la zona nord dels terrenys de l'Estany, situats per sota la carretera de Tuixent entre
la Rasa de Confós i la Ribereta de Cal Ramón fins a la seva confluència amb el riu Cardener,
al nord-est de les Fonts del Cardener.
2. OBJECTIUS
Ordenació de nou sòl per a ús habitatge on es garanteixi la continuïtat urbana amb l'àmbit
de Les Fonts del Cardener i la preservació dels valors ambientals i paistagístics del conjunt,
permetent la consolidació urbana de l'àmbit amb nous espais lliures al voltant de la
confluència entre el riu Cardener i la Ribereta de Cal Ramon, dotant l'àmbit i els seus entorns
d'equipaments esportius, i incorporant habitatge de protecció pública.
La proposta d'ordenació adapta l’àmbit delimitat a la realitat física i vegetal del lloc,
respectant les masses arbòrees paral·les a la carretera i al torrent que la creua i als prats
existents, comú als terrenys que s’extenen en direcció nord i sud, paral.lels a la Ribereta de
Cal Ramon.
3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

17.654,00 m2
1,77 ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Espais lliures

SV

5.668,60

32,1%

Equipaments

SE

1.950,96

11,1%

Viari

SX

3.396,68

19,2%

11.016,24

62,4%

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Habitatge agrupat (>300m2 RLL i >200m2 HPP)

10.3

6.637,76

37,6%

6.637,76

37,6%

Superfície (m2)

Percentatge

11.016,24

62,4%

Total zones
4. CESSIONS
a) Cessió de sistemes (mínims)
b) Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del sector
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5. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT
Edificabilitat
neta

Sostre màxim

Clau

m2 sostre

m2 st/m2 s

Habitatge agrupat (>300m2 RLL i >200m2 HPP)

10.3

3.650,77

0,55

Sostre total màxim

3.650,77
m2 st/m2 s

Edificabilitat bruta

0,21

6. RESERVA D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA
En aquest sector s'haurà de reservar per a la construcció d'habitatge de protecció pública,
com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l'ús habitatge de
nova implantació, del qual un 20% s'ha de destinar a habitatges amb protecció pública de
règim general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció pública de preu
concertat.
Sostre mínim destinat a habitatge de protecció
pública

m2 sostre

Percentatge

Règim general i especial

730,15

20%

Règim preu concertat

365,08

10%

1.095,23

30%

Total reserva d'habitatge públic protegit
7. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)

15 habitatges

Habitatges de protecció pública (mínims) (*)

10 habitatges

Total habitatges

25 habitatges

Densitat bruta d'habitatges

14,16 hab/Ha

(*) Veure punt 8.

8. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les zones d'aprofitament privat d'aquest sector, que es determinen en els plànols
d'ordenació, són indicatives i s'ordenaran d'acord amb les claus definides a les Normes del
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
S'estableixen com a elements estructurants vinculants de l'ordenació aquells que es
determinen a la fitxa gràfica. Són: el traçat viari proposat, la ubicació del sòl reservat per a
equipament comunitari, resoldre l'accés rodat a l'equipament i justificar-ho d'acord amb el
seu ús, i les reserves de sòl per a espais lliures destinats a la preservació dels valors
ambientals i paisatgístics del conjunt. Serà necessari garantir l'accés rodat a l'equipament
previst al pla parcial contigu a través de la zona reservada per espais lliures i justificar-ho
d'acord amb el seu ús.
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Inundabilitat: la ribereta de Cal Ramon, propera a l'àmbit delimitat pel sector, es troba
actualment canalitzada mitjançant unes obres de contenció de les lleres que donen resposta
a les avingudes d'aigua existents en episodis anteriors. L'àmbit respecta una zona de servitud
de 5 metres a patir de la llera, i en qualsevol cas l'ordenació i edificacions proposades
hauran d'ajustar-se a les condicions i limitacions establertes a l'article 6 del Reglament de la
Llei d'urbanisme, que recull les directrius del Reglament del domini públic hidràulic, que
defineix les zones inundables, de servitud i de policia, així com la protecció de l'ecosistema
fluvial i els usos i activitats que hi són admesos.
Tanmateix, al no disposar del corresponent instrument de planificació sectorial aprovat per
l'administració hidràulica competent que delimiti les zones inundables, degut a la proximitat
de l'àmbit amb la Ribereta de Cal Ramon i la seva confluència amb el naixement del riu
Cardener, el planejament urbanístic derivat haurà de preveure, amb l'informe favorable de
l'administració hidràulica, l'execució de les obres necessàries per tal que les cotes definitives
resultants de la urbanització compleixin les condicions de grau de risc d'inundació
adequades per a la implantació de l'ordenació i usos establerts per l'indicat planejament.
L'àmbit delimitat es troba situat al lateral est de l'actual carretera S/C-L1 de La Coma a
Tuixent, de titularitat de la Generalitat de Catalunya. Caldrà, doncs, donar compliment a les
determinacions donades pel Reglament general de carreteres 293/2003, amb especial
atenció a les limitacions d'usos i construccions permeses en les zones de domini públic, de
protecció, i donar compliment al límit d'edificació que caldrà situar a una distància de 25
metres, mesurada horitzontalment a partir de l'aresta exterior de la calçada.
El planejament urbanístic derivat haurà de determinar la localització concreta de les reserves
d'habitatges de protecció pública mitjançant la qualificació de terrenys per a aquesta
finalitat amb la clau indicada i d'acord amb els paràmetres establerts a les Normes del pla
d'ordenació urbanística municipal. Les reserves indicades s'hauran d'emplaçar evitant la
concentració excessiva d'aquest tipus, d'acord amb el que estableix l'article 3.2 del Text refós
de la Llei d'urbanisme, per tal d'afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels
ciutadans per raó de llur nivell de renda.
El PPU haurà de donar compliment als condicionants urbanístics i de protecció contra
incendis, així com a la 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 el Decret
123/2005, de 14 de juny, que desplega la Llei 5/2003.
9. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El Pla Parcial determinarà els polígons de gestió que consideri necessaris, que s'executaran
pel sistema de reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.
En el cas que el planejament derivat determini que sigui necessari l'execució d'obres per a
que les cotes definitives resultants de la urbanització compleixin les condicions de grau de
risc d'inundació adequades per a la implantació de l'ordenació i usos establerts, la seva
execució ha de constituir una càrrega d'urbanització a afegir a les pròpies despeses
d'urbanització definides a l'article 114 del text refòs de la Llei d'urbanisme.
10. RÈGIM TRANSITORI D'EDIFICACIONS I USOS
Els edificis i instal·lacions inclosos dins del sector que es mantinguin però que no s'ajustin als
paràmetres regulats per les normes del plà d'ordenació d'acord amb la clau zonal que li
correspon quedaran en règim de volum disconforme.
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P.P.U. LC.3 "L'Estany - Sud'"
Pla parcial urbanístic en sòl urbanitzable

1. ÀMBIT
Al nucli de La Coma comprèn els terrenys situats a l'Estany, entre la carretera de Tuixent, la
font de l'Esquerrana i la Ribereta de Cal Ramon, a l'àmbit de Les Fonts del Cardener.
2. OBJECTIUS
Ordenació de nou sòl per a equipaments esportius i habitatge amb protecció pública per a
equipar l'àmbit d'accés a Les Fonts del Cardener cohesionant el teixit urbà existent amb una
dotació d'equipaments integrada amb els valors ambientals i paisatgístics del conjunt.
L'actuació incorpora una reserva de sòl per a destinar-hi equipaments esportius per al
conjunt del municipi, integrant-los amb un extens àmbit d'espais lliures per al seu ús com a
zona d'oci i esbarjo, permetent així completar i dinamitzar Les Fonts del Cardener.
Des d'una perspectiva social l'actuació a l'àmbit de l'Estany permetrà agilitzar l'obtenció de
reserves de sòl per a habitatge de protecció pública.
La proposta d'ordenació adapta l’àmbit delimitat a la realitat física i vegetal del lloc,
respectant les masses arbòrees paral·les a la carretera i l'arbrat de bosc de ribera a l’entorn
de la Font de l’Esquerrana.
3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

9.424,34 m2
0,94 ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Espais lliures

SV

3.912,20

41,5%

Equipaments

SE

2.821,70

29,9%

Viari

SX

1.369,19

14,5%

8.103,09

86,0%

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Habitatge protegit agrupat (>150m2)

10.4 HPP

1.321,25

14,0%

1.321,25

14,0%

Total zones
4. CESSIONS

Els terrenys del conjunt del sector es cedeixen gratuïtament a l'ajuntament d'acord amb el
conveni urbanístic signat entre l'Ajuntament i la propietat actual dels terrenys. El conveni
urbanístic indicat s'integra a l'annex adjunt de les normes urbanístiques i tembé es sotmet a
la informació pública corresponent, essent objecte de consulta un cop aprovats d'acord amb
les especificacions de l'article 51 de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals,
financeres i administratives.
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5. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT
Edificabilitat
neta

Sostre màxim
Habitatge protegit agrupat (>150m2)

Clau

m2 sostre

m2 st/m2 s

10.4 HPP

838,99

0,635

Sostre total màxim

838,99
m2 st/m2 s

Edificabilitat bruta

0,09

6. RESERVA D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA
En aquest sector s'haurà de reservar per a la construcció d'habitatge de protecció pública la
totalitat del sostre que es qualifica per a l'ús habitatge de nova implantació, del qual com a
mínim un 20% s'ha de destinar a habitatges amb protecció pública de règim general i de
règim especial i un 10% a habitatges amb protecció pública de preu concertat.
Sostre mínim destinat a habitatge de protecció
pública

m2 sostre

Percentatge

Règim general i especial

419,50

50%

Règim preu concertat

419,50

50%

Total reserva d'habitatge públic protegit

838,99

100%

7. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de protecció pública (mínims)
Densitat bruta d'habitatges

8 habitatges
8,49 hab/Ha

8. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
S'estableixen com a elements estructurants vinculants de l'ordenació aquells que es
determinen a la fitxa gràfica. Són: el traçat viari proposat, la ubicació del sòl reservat per a
equipament comunitari i la reserva de sòl per a espais lliures destinats a la preservació dels
valors ambientals i paisatgístics del conjunt.
Inundabilitat: la ribereta de Cal Ramon, propera a l'àmbit delimitat pel sector, es troba
actualment canalitzada mitjançant unes obres de contenció de les lleres que donen resposta
a les avingudes d'aigua existents en episodis anteriors. L'àmbit respecta una zona de servitud
de 5 metres a patir de la llera, i en qualsevol cas l'ordenació i edificacions proposades
hauran d'ajustar-se a les condicions i limitacions establertes a l'article 6 del Reglament de la
Llei d'urbanisme, que recull les directrius del Reglament del domini públic hidràulic, que
defineix les zones inundables, de servitud i de policia, així com la protecció de l'ecosistema
fluvial i els usos i activitats que hi són admesos.
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Tanmateix, al no disposar del corresponent instrument de planificació sectorial aprovat per
l'administració hidràulica competent que delimiti les zones inundables, degut a la proximitat
de l'àmbit amb la Ribereta de Cal Ramon i la seva confluència amb el naixement del riu
Cardener, el planejament urbanístic derivat haurà de preveure, amb l'informe favorable de
l'administració hidràulica, l'execució de les obres necessàries per tal que les cotes definitives
resultants de la urbanització compleixin les condicions de grau de risc d'inundació
adequades per a la implantació de l'ordenació i usos establerts per l'indicat planejament.
El PPU haurà de donar compliment als condicionants urbanístics i de protecció contra
incendis, així com a la 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 el Decret
123/2005, de 14 de juny, que desplega la Llei 5/2003.
9. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El polígon d'actuació urbanística s'executarà pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
cooperació.
En el cas que el planejament derivat determini que sigui necessari l'execució d'obres per a
que les cotes definitives resultants de la urbanització compleixin les condicions de grau de
risc d'inundació adequades per a la implantació de l'ordenació i usos establerts, la seva
execució ha de constituir una càrrega d'urbanització a afegir a les pròpies despeses
d'urbanització definides a l'article 114 del text refòs de la Llei d'urbanisme.
Els terrenys del conjunt del sector es cediran urbanitzats gratuïtament a l'ajuntament
mitjançant un conveni signat entre l'Ajuntament i la propietat actual dels terrenys. El conveni
urbanístic indicat s'integrarà a la documentació del pla parcial, un cop aprovat i sotmès a la
informació pública corresponent, d'acord amb les especificacions donades per l'article 51 de
la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, que
modifica el text refós de la Llei d'urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2005.
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P.P.U. LC.4 "Cap del Mas - Sud"
Pla parcial urbanístic en sòl urbanitzable

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys situats just per sobre la carretera de Tuixent, a la zona de Sorribes i
fins el camí del Cementiri Vell.
2. OBJECTIUS
Mantenir la previsió de sòl urbanitzable per a ús d'habitatge amb una nova ordenació on es
garanteixi la continuïtat urbana amb l'actual sòl urbà i la preservació dels valors ambientals i
paistagístics del conjunt, permetent la consolidació de l'eixample situat damunt del nucli
històric de La Coma , establint una correcta mobilitat tant peatonal com rodada, dotant
l'àmbit i els seus entorns de nous equipaments, i incorporant habitatge de protecció pública.
La proposta d'ordenació adapta l’àmbit delimitat a la realitat física i vegetal del lloc,
respectant els arbrats existents i situant el sòl amb aprofitament privat a les zones amb les
pendents més suaus, en antics bancals.
3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

28.140,12 m2
2,81 ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Espais lliures

SV

9.476,87

33,7%

Equipaments

SE

2.146,50

7,6%

Viari

SX

4.380,38

15,6%

16.003,75

56,9%

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Residencial unifamiliar

5.1

3.075,34

10,9%

Habitatge agrupat (>500m2 RLL i >275m2 HPP)

10.2

5.957,49

21,2%

Habitatge agrupat (>300m2 RLL i >200m2 HPP)

10.3

3.103,54

11,0%

12.136,37

43,1%

Superfície (m2)

Percentatge

16.003,75

56,9%

Total zones
4. CESSIONS
a) Cessió de sistemes (mínims)
b) Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del sector
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5. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT
Edificabilitat
neta

Sostre màxim

Clau

m2 sostre

m2 st/m2 s

Residencial unifamiliar

5.1

1.230,14

0,40

Habitatge agrupat (>500m2 RLL i >275m2 HPP)

10.2

2.383,00

0,40

Habitatge agrupat (>300m2 RLL i >200m2 HPP)

10.3

1.706,95

0,55

Sostre total màxim

5.320,08
m2 st/m2 s

Edificabilitat bruta

0,19

6. RESERVA D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA
En aquest sector s'haurà de reservar per a la construcció d'habitatge de protecció pública,
com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l'ús habitatge de
nova implantació, del qual un 20% s'ha de destinar a habitatges amb protecció pública de
règim general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció pública de preu
concertat.
Sostre mínim destinat a habitatge de protecció
pública

m2 sostre

Percentatge

Règim general i especial

1.064,02

20%

532,01

10%

1.596,02

30%

Règim preu concertat
Total reserva d'habitatge públic protegit
7. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)

18 habitatges

Habitatges de protecció pública (mínims) (*)

15 habitatges

Total habitatges

33 habitatges

Densitat bruta d'habitatges

11,73 hab/Ha

(*) Veure punt 9.

8. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les zones d'aprofitament privat d'aquest sector, que es determinen en els plànols
d'ordenació, són indicatives i s'ordenaran d'acord amb les claus definides a les Normes del
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
S'estableixen com a elements estructurants vinculants de l'ordenació aquells que es
determinen a la fitxa gràfica. Són: el traçat viari proposat per tal de resoldre la connexió
entre el viari del PAU LC.13 i la carretera LV-4012.
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L'àmbit delimitat es troba situat al lateral est de l'actual carretera LV-4012 de Sant Llorenç
de Morunys a La Coma, de titualitat de la Generalitat de Catalunya. Caldrà doncs donar
compliment a les determinacions donades pel Reglament general de carreteres 293/2003,
en especial atenció a les limitacions d'usos i construccions permeses en les zones de domini
públic, de protecció, i donar compliment al límit d'edificació que caldrà situar a una
distància de 25 metres, mesurada horitzontalment a partir de l'aresta exterior de la calçada.
El planejament urbanístic derivat haurà de determinar la localització concreta de les reserves
d'habitatges de protecció pública mitjançant la qualificació de terrenys per a aquesta
finalitat amb la clau indicada i d'acord amb els paràmetres establerts a les Normes del pla
d'ordenació urbanística municipal. Les reserves indicades s'hauran d'emplaçar evitant la
concentració excessiva d'aquest tipus, d'acord amb el que estableix l'article 3.2 del Text refós
de la Llei d'urbanisme, per tal d'afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels
ciutadans per raó de llur nivell de renda.
L’ordenació del sector haurà de preservar els àmbits on hi hagi la presència d’hàbitats
d’interès comunitari d’acord amb les normatives sectorials vigents i les disposicions dels
organismes ambientals competents. Aquesta preservació es podrà formalitzar integrant els
àmbits com a espai lliure no urbanitzat del sector o excloent-los del mateix. En tot cas
s’hauràn de preservar els valors naturals i paisatgístics d’aquests hàbitats.
La documentació urbanística del planejament derivat haurà d'aportar els estudis pertinents
de valoració del risc geològic i, en el cas que sigui convenient, la proposta d'ordenació del
planejament derivat adoptarà els seus resultats i establirà les mesures de minimització
d'aquests riscos.
Tanmateix, caldrà que el compliment estricte de la normativa sectorial reguladora respecte
prevenció i minimització del risc d'incendi forestal.
El PPU haurà de donar compliment als condicionants urbanístics i de protecció contra
incendis, així com a la 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 el Decret
123/2005, de 14 de juny, que desplega la Llei 5/2003.
9. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El Pla Parcial determinarà els polígons de gestió que consideri necessaris, que s'executaran
pel sistema de reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.
10. RÈGIM TRANSITORI D'EDIFICACIONS I USOS
Els edificis i instal·lacions inclosos dins del sector que es mantinguin però que no s'ajustin als
paràmetres regulats per les normes del plà d'ordenació d'acord amb la clau zonal que li
correspon quedaran en règim de volum disconforme.
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P.P.U. PC.1 "L'Adell'"
Pla parcial urbanístic en sòl urbanitzable

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys situats a l'àmbit del Clot de Coma d'Adell, entre el torrent i la carretera
de Coll de Jou al Coll del Port, situats entre l'actual sòl urbà del Polígon IV i el Pla Parcial de
l'Estació Hivernal del Port del Comte, actualment en execució.
2. OBJECTIUS
Ordenació de nou sòl per a ús habitatge reduïnt la superfície d'actuació prevista al pla
parcial urbanístic Ur.2 "Urbanització Port del Comte. Polígon IV" definit a les anteriors
Normes subsidiàries de planejament, de 22,6Ha a 4Ha, amb 15Ha inicials destinades a sòl
amb aprofitament privat reduïdes a 2,5Ha., amb la finalitat de 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.
La proposta d'establir parcel.les més grans per a blocs d'edificis d'habitatge plurifamiliar,
centralitzant l'accés tant rodat com peatonal, i generant espais lliures d'edificació per a l'ús
comunitari, permet una millor adaptació de les noves edificacions i la seva urbanització al
territori, caracteritzat per unes pendents considerables, si bé es tracta de l'àmbit amb les
pendents més suaus sobre el conjunt del pla parcial inicials.
Es proposa modificar el model d'edificació inicialment previst d'habitatge unifamiliar aïllat de
baixa densitat per habitatge plurifamiliar, amb una tipologia similar a l'establerta al PPU EH1
actualment en execució i continu al sector a desenvolupar, però amb una reducció de la
densitat d'habitatge, reduïnt el nombre de plantes a PB+1. La proposta preveu reduir el
sostre màxim potencial de 45.259m2 fins a 22.567m2, és a dir, fins a un 50%.
L'actuació incorpora l'obtenció de reserva del sòl necessari per la realització d'una
depuradora i altres serveis tècnics contigua al sòl urbà actual del Polígon IV del Port del
Comte, que dongui servei al desenvolupament urbanístic de L'Adell i també al polígon IV
indicat. També incorpora el compromís de la propietat en costejar les despeses necessàries
per l'eliminació de les plataformes abandonades al voltant de l'actual sòl urbà del Polígon IV
per recuperar el paisatge que li és propi.
Amb les actuacions indicades a l'àmbit de la Coma d'Adell es garanteix millorar les dotacions
i serveis de l'àmbit, reduir l'impacte urbanístic sobre el territori i preservar els seus valors
ambientals i paisatgístics, i incorporar habitatge plurifamiliar a la urbanització Port del
Comte amb un mínim del 30% del sostre destinat a habitatge protegit, facilitant així el
desenvoluopament social i econòmic del nucli del Port del Comte.
3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Àmbit La Coma d'Adell

53.195,75 m2

Àmbit Polígon IV Urb. Port del Comte

2.552,38 m2

Superfície total del sector discontinu

55.748,13 m2
5,57 ha

AAUP Jordi Romero i associats SLP

113

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de La Coma i La Pedra
Normativa_Annex 1
Aprovació definitiva-Text refós _Abril de 2012

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Espais lliures

SV

17.084,52

30,6%

Equipaments

SE

2.992,67

5,4%

Viari

SX

11.065,34

19,8%

Serveis tècnics i ambientals

ST

2.051,38

3,7%

33.193,91

59,5%

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Habitatge agrupat (>150m2)

10.4

22.554,22

40,5%

22.554,22

40,5%

Superfície (m2)

Percentatge

33.193,91

59,5%

Total zones
4. CESSIONS
a) Cessió de sistemes (mínims)
b) Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del sector
5. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT

Edificabilitat
neta

Sostre màxim

Clau

m2 sostre

m2 st/m2 s

Habitatge agrupat (>150m2)

10.4

14.321,93

0,635

Sostre total màxim

14.321,93
m2 st/m2 s

Edificabilitat bruta

0,26

6. RESERVA D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA
En aquest sector s'haurà de reservar per a la construcció d'habitatge de protecció pública,
com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l'ús habitatge de
nova implantació, del qual un 20% s'ha de destinar a habitatges amb protecció pública de
règim general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció pública de preu
concertat.
Sostre mínim destinat a habitatge de protecció
pública

m2 sostre

Percentatge

Règim general i especial

2.864,39

20%

Règim preu concertat

1.432,19

10%

Total reserva d'habitatge públic protegit

4.296,58

30%
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7. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)
Habitatges de protecció pública (mínims) (*)
Total habitatges
Densitat bruta d'habitatges

105 habitatges
46 habitatges
151 habitatges
27,09 hab/Ha

(*) Veure punt 8.

8. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les zones d'aprofitament privat d'aquest sector, que es determinen en els plànols
d'ordenació, són indicatives i s'ordenaran d'acord amb les claus definides a les Normes del
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
S'estableixen com a elements estructurants vinculants de l'ordenació aquells que es
determinen a la fitxa gràfica. Són: el traçat viari proposat paral.lel a la via general per donar
accés rodat a tots els àmbits del sector, així com la ubicació de l'espai destinat als serveis
tècnics i ambientals situat dins el subàmbit que queda a nord.
El planejament urbanístic derivat haurà de determinar la localització concreta de les reserves
d'habitatges de protecció pública mitjançant la qualificació de terrenys per a aquesta
finalitat amb la clau indicada i d'acord amb els paràmetres establerts a les Normes del pla
d'ordenació urbanística municipal. Les reserves indicades s'hauran d'emplaçar evitant la
concentració excessiva d'aquest tipus, d'acord amb el que estableix l'article 3.2 del Text refós
de la Llei d'urbanisme, per tal d'afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels
ciutadans per raó de llur nivell de renda.
L’ordenació del sector haurà de preservar els àmbits on hi hagi la presència d’hàbitats
d’interès comunitari d’acord amb les normatives sectorials vigents i les disposicions dels
organismes ambientals competents. Aquesta preservació es podrà formalitzar integrant els
àmbits com a espai lliure no urbanitzat del sector o excloent-los del mateix. En tot cas
s’hauràn de preservar els valors naturals i paisatgístics d’aquests hàbitats.
La documentació urbanística del planejament derivat haurà d'aportar els estudis pertinents
de valoració del risc geològic i, en el cas que sigui convenient, la proposta d'ordenació del
planejament derivat adoptarà els seus resultats i establirà les mesures de minimització
d'aquests riscos.
Tanmateix, caldrà que el compliment estricte de la normativa sectorial reguladora respecte
prevenció i minimització del risc d'incendi forestal.
El PPU haurà de donar compliment als condicionants urbanístics i de protecció contra
incendis, així com a la 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 el Decret
123/2005, de 14 de juny, que desplega la Llei 5/2003.
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9. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El Pla Parcial determinarà els polígons de gestió que consideri necessaris, que s'executaran
pel sistema de reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.
El desenvolupament del sector comportarà que els propietaris que hi són inclosos es facin
càrrec dels costos necessaris per eliminar les plataformes abandonades al voltant de l’actual
sòl urbà del Polígon IV del Port del Comte i perquè els terrenys recuperin el paisatge que li
és propi. També s'hi inclou l'execució de la depuradora, que també haurà de donar servei al
conjunt del sòl urbà del Polígon IV de la urbanització del Port del Comte.
Les càrregues indicades al paràgraf anterior estan recollides al conveni signat entre
l'ajuntament i la propietat dels terrenys. El conveni urbanístic indicat s'integra a l'annex
adjunt de les normes urbanístiques i tembé es sotmet a la informació pública corresponent,
essent objecte de consulta un cop aprovats d'acord amb les especificacions de l'article 51 de
la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.
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).
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P.P.U. EH.1 "Estació Hivernal del Port del Comte" (en execució)
Pla parcial urbanístic en sòl urbanitzable en execució

1. ÀMBIT i ANTECEDENTS
El sector d'actuació es situa al Prat Berlà, i comprèn una part dels terrenys inclosos en la
zona urbana del Pla d'Ordenació Territorial i Urbana del Centre d'Interès Turístic Nacional del
Port del Comte (C.I.T.N.).
Es tracta del vigent Pla parcial EH.1 "Estació Hivernal del Port del Comte", i que actualment
es troba en execució, amb número d'expedient 2004 / 016055 / N, aprovat definitivament a
19 de gener de 2006, i publicat a 31 de març de 2006.
2. OBJECTIUS
Els objectius del Pla parcial són els d'organitzar i regular aquesta zona amb uns nous
paràmetres per tal d'adaptar la realitat sòcio-econòmica i de funcionament de les estacions
d'esquí actuals, ja que el projecte del C.I.T.N. ha quedat obsolet, procurant un model
edificatori en baixa alçada i amb magnituds més adients a la realitat topogràfica del lloc i a
les expectatives de creixement.
3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

263.445,47 m2
26,34 ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Espais lliures

SV

89.661,00

34,0%

Equipaments

SE

44.830,00

17,0%

Viari + aparcaments (*)

SX

33.046,47

12,5%

Serveis tècnics i ambientals

ST

846,00

0,3%

Hidrogràfic

SH

14.014,00

5,3%

182.397,47

69,2%

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat

Clau

Superfície (m2)

Volumetria específica d'alta muntanya

7m

48.618,00

18,5%

Volumetria específica turística i comercial

7t

8.656,00

3,3%

10m

23.774,00

9,0%

81.048,00

30,8%

Habitatge agrupat d'alta muntanya
Total zones
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4. CESSIONS
a) Cessió de sistemes (mínims)

Superfície (m2)

Percentatge

182.397,47

69,2%

b) Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del sector en l'àmbit edificable
5. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT
Sostre màxim
Sostre segons lús

Clau

m2 sostre

Ús habitatge plurifamiliar (màxim)

7m

30.862,00

Ús hoteler (mínim) (*)

7t

9.450,00

Ús comercial (màxim) (*)

7t

2.362,00

10m

4.576,00

Ús habitatge unifamiliar (màxim)
Sostre total màxim

47.250,00

(*) Dins la Clau 7t s'admet un sostre màxim d'11.812 m2 per a ús hoteler, on un 20% del
sostre es pot destinar a ús comercial en detriment de l'ús hoteler.
m2 st/m2 s
Edificabilitat bruta

0,18

6. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)
Densitat bruta d'habitatges

405 habitatges
15,37 hab/Ha

7. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les condicions d'ordenació, edificació i ús es troben definides dins la memòria d'ordenació
del Pla parcial urbanístic EH.1 aprovat definitivament a 19 de gener de 2006.
8. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Les condicions de gestió i execució es troben definides dins la memòria d'ordenació del Pla
parcial urbanístic EH.1 aprovat definitivament a 19 de gener de 2006.
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P.P.U. EH.2 "Estació Hivernal del Port del Comte"
Pla parcial urbanístic en sòl urbanitzable

1. ÀMBIT
Comprèn l'àmbit de l'actual zona d'aparcament del Querol, node principal d'acces a l'estació
d'esquí, i els terrenys situats al lateral nord-oest del carrer que comunica l'avinguda del Port
del Comte amb el Querol, a l'alçada del polígon III de la urbanització.
2. ANTECEDENTS
L'àmbit originalment formava part de l'antic Pla parcial EH.1 "Estació Hivernal del Port del
Comte", aprovat definitivament a 19 de gener de 2006.
3. OBJECTIUS
Ordenació de nou sòl per cohesionar el conjunt del sòl urbà existent al Querol transformant
part de l'actual plataforma d'aparcament en edificacions destinades a habitatge, comerç i
aparcament cobert, i obtenir sòl per a equipaments i espais lliures a mig camí entre la
urbanització del Port del Comte i el sòl urbà de l'àmbit del Querol.
La proposta ampliarà les dotacions i serveis de l'àmbit, i permetrà incorporar nous usos i
activitats tant per al servei de l'estació hivernal com pel nucli del Port del Comte en el seu
conjunt, facilitant-ne el seu desenvolupament social i econòmic.
4. QUALIFICACIÓ DEL SÒL. SUPERFÍCIES
Superfície total del sector

38.874,36 m2
3,89 ha

Sistemes. Reserva mínima de sòl públic

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

Espais lliures

SV

7.873,17

20,3%

Equipaments

SE

12.163,55

31,3%

Viari

SX

10.569,67

27,2%

30.606,39

78,7%

Clau

Superfície (m2)

Percentatge

11

8.267,97

21,3%

8.267,97

21,3%

Superfície (m2)

Percentatge

30.606,39

78,7%

Total sistemes
Zones. Sòl màxim d'aprofitament privat
Usos mixtes
Total zones
5. CESSIONS
a) Cessió de sistemes (mínims)
b) Cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del sector
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6. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT
Sostre màxim
Sostre segons l'ús

Clau

m2 sostre

Ús habitatge plurifamiliar (màxim)

11

3.500,00

Ús comercial i oficines (màxim)

11

1.500,00

Ús aparcament (màxim)

11

4.000,00

Sostre total màxim

9.000,00
m2 st/m2 s

Edificabilitat bruta

0,23

7. RESERVA D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA
En aquest sector s'haurà de reservar per a la construcció d'habitatge de protecció pública,
com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l'ús habitatge de
nova implantació, del qual un 20% s'ha de destinar a habitatges amb protecció pública de
règim general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció pública de preu
concertat.
Sostre mínim destinat a habitatge de protecció
pública

m2 sostre

Percentatge

Règim general i especial

700,00

20%

Règim preu concertat

350,00

10%

1.050,00

30%

Total reserva d'habitatge públic protegit
8. NOMBRE D'HABITATGES
Habitatges de renda lliure (màxims)

28 habitatges

Habitatges de protecció pública (mínims) (*)

12 habitatges

Total habitatges

40 habitatges

Densitat bruta d'habitatges

10 hab/Ha

(*) Veure punt 9.

9. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les zones d'aprofitament privat d'aquest secto s'ordenaran d'acord amb les claus definides a
les Normes del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
S'estableixen com a elements estructuradors vinculants de l'ordenació aquells que es
determinen a la fitxa gràfica. Són: la ubicació del sòl reservat per a equipaments i espais
lliures, on es permet ajustar la seva distribució sense modificar-ne la superfície; el traçat del
viari proposat; la ubicació del sòl per a aprofitament privat; i resoldre el conjunt d'habitatge,
comerç, oficines i aparcament garantint la seva integració paisatgística amb la limitació de
no excedir els gàlibs d’edificació definits en planta i en secció.
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El planejament urbanístic derivat haurà de determinar la localització concreta de les reserves
d'habitatges de protecció pública mitjançant la qualificació de terrenys per a aquesta
finalitat amb la clau indicada i d'acord amb els paràmetres establerts a les Normes del pla
d'ordenació urbanística municipal. Les reserves indicades s'hauran d'emplaçar evitant la
concentració excessiva d'aquest tipus, d'acord amb el que estableix l'article 3.2 del Text refós
de la Llei d'urbanisme, per tal d'afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels
ciutadans per raó de llur nivell de renda.
L’ordenació del sector haurà de preservar els àmbits on hi hagi la presència d’hàbitats
d’interès comunitari d’acord amb les normatives sectorials vigents i les disposicions dels
organismes ambientals competents. Aquesta preservació es podrà formalitzar integrant els
àmbits com a espai lliure no urbanitzat del sector o excloent-los del mateix. En tot cas
s’hauràn de preservar els valors naturals i paisatgístics d’aquests hàbitats.
La documentació urbanística del planejament derivat haurà d'aportar els estudis pertinents
de valoració del risc geològic i, en el cas que sigui convenient, la proposta d'ordenació del
planejament derivat adoptarà els seus resultats i establirà les mesures de minimització
d'aquests riscos.
Tanmateix, caldrà el compliment estricte de la normativa sectorial reguladora respecte
prevenció i minimització del risc d'incendi forestal.
El PPU haurà de donar compliment als condicionants urbanístics i de protecció contra
incendis, així com a la 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 el Decret
123/2005, de 14 de juny, que desplega la Llei 5/2003.
10. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El desenvolupament urbanístic del sostre destinat en aquest sector a l'ús d'habitatge restarà
condicionat a l'execució, com a mínim, del 75% del sostre edificable previst al PPU EH1
"Estació Hivernal del Port del Comte" (en execució). El sostre destinat als nous usos
comercial, oficines i aparcament no estarà sotmès a aquesta condició.
El Pla Parcial determinarà els polígons de gestió que consideri necessaris, que s'executaran
pel sistema de reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.
Dins de les despeses d'urbanització a càrrec de les persones propietàries s'hi inclou l'execució
de la totalitat de traçat del vial proposat a l'extrem nord del sector en el seu tram oest, situat
fora del sector, fins a la seva connexió amb el vial que uneix el prat Donadó amb el prat
Berlà passant pel node de l'estació d'esquí anomenat el Sucre.
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).
11. RÈGIM TRANSITORI D'EDIFICACIONS I USOS
Els edificis i instal·lacions inclosos dins del sector que es mantinguin però que no s'ajustin als
paràmetres regulats per les normes del plà d'ordenació d'acord amb la clau zonal que li
correspon quedaran en règim de volum disconforme.
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Plans especials urbanístics (P.E.U.)
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P.E.U.1 "El Pujol del Racó"
Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys anomenats del Pujol del Racó o altrament dits "La Ribereta", en
referència al torrent que els delimita i que dóna també nom a la font situada al lateral oest
de la masia principal.
L'àmbit delimitat per al pla especial urbanístic engloba tres edificacions d'alt valor
patrimonial per llurs valors arquitectònics, arqueològics i culturals, com ho són la masia
del Pujol del Racó, l'ermita de Sant Andreu del Pujol del Racó i la Torre de la Vila.
El Pujol del racó és una imponent masia de la Pedra amb dues eixides sobreposades de 4
arcades cadascuna de grans dimensions, amb diversos cossos que en delimiten àmbits
tancats amb murs de pedra. Aquesta masia és sens dubte la més rellevant del conjunt de
la vall del riu Cardener. Prop de la casa hi ha la font de la Ribereta o del Pujol i, seguint la
pista que va a parar al Verd, sobre Gósol, la Borda del Pujol, des d’on es veu una
formidable panoràmica que comprèn, a ponent, la serra del Port del Comte i, als peus, la
Vall de Lord, amb Sant Llorenç de Morunys i la carretera de la Coma.
L'ermita o església de Sant Andreu del Pujol del Racó és datada de l'any 1.332, si bé per les
seves característiques es podria situar als segles XI i XII. L'església es troba a mig camí entre
l'antic cementiri i el Pujol del Racó, i actualment es troba en avançat estat de
deteriorament. Al seu entorn es troba una necròpolis medieval d'alt valor patrimonial.
La Torre de la Vila o altrament dita la Torre dels Moros és una antiga torre o masia
fortificada que forma part de les anomenades Torres de la Vall de Lord, que són: la
Torreta, la Vila (la més ben conservada), Vilasaló, Cal Simon, La Vilella, i tres més que se'n
té referència documental però estan integrades en nous masos o desaparegudes, que són
Els Colomers, de Spanya, i la Torre del Puit. Estudis i excavacions fets anys enrere han
recomanat també declarar l'indret com a jaciment arqueològic dins del bé patrimonial
dins del catàleg de béns protegits. Es tracta d’un immoble considerat Bé d’Interès Cultural
Nacional.
L'àmbit es troba també reconegut com a conjunt arquitectònic dins del catàleg de béns
protegits del pla per els motius abans indicats i també per l'important valor paisatgístic i
ambiental. El conjunt arquitectònic indicat el formen també la Borda d'en Pujol i la masia
del Minguell, actualment en ruïnes, i que resten fora de l'àmbit d'actuació del pla especial.
L'àmbit delimitat té una extensió de 25 hectàrees.
2. OBJECTIUS
Els conjunt dels terrenys indicats formen part d’una finca de 700 hectàrees que l’empresa
NESTLÉ WATERS ESPAÑA S.A. adquirí anys enrere amb l'objectiu d'assegurar una potencial
comercialització de l'aigua de la font del Pujol provinent de la Font de la Ribereta.
Els principals objectius de l’actuació es centren en els següents punts:
A. Recuperació i preservació del patrimoni immoble.
B. Dinamització econòmica del territori i diversificació del model productiu.
o 1. Explotació de l’aigua.
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o 2. Desenvolupament turístic.
C. Preservació dels valors ambientals i paisatgístics.
A. Recuperació i preservació del patrimoni immoble
L’ermita o església de Sant Andreu del Pujol del Racó i la Torre de la Vila o dels Moros
La masia del Pujol del Racó es troba actualment desvinculada de les funcions agrícola i
ramadera i del valor social i econòmic que antigament suposà dins l’àmbit territorial de la
Vall de Lord. La Torre de la Vila o dels Moros és un element singular i rellevant del territori
actualment en força bon estat, però allunyat dels circuits culturals. Tanmateix, l’ermita o
església del Pujol del Racó es troba en un estat de conservació molt deficient.
Tots tres elements s’integren dins l’actuació al restar afectats directa o indirectament per
l’impacte que suposarà la implantació d’una nau embotelladora d’aigua.
Es proposa vincular l’execució del pla a la recuperació i rehabilitació del valor cultural,
arquitectònic i paisatgístic d’aquestes construccions.
B. Dinamització econòmica del territori i diversificació del model productiu
B.1. Dinamització econòmica del territori i diversificació del model productiu
L’actuació proposada permetrà la dinamització econòmica del territori i la diversificació del
model productiu de la comarca, caracteritzat per l’ocupació en el sector serveis i de la
construcció fortament vinculat al turisme.
El pla regularà la implantació d’una planta embotelladora al peu dels prats del Pujol del
Racó, darrera el turó contigu a la Torre de la vila, garantint el menor impacte visual i
paisatgístic, incorporant les mesures d’integració paisatgística necessàries tant a les
edificacions com als seus entorns. L’existència d’aigua de qualitat a la Font de la Ribereta
permet el seu embotellament segons la Llei minera. El pla especial en condiciona la seva
dimensió i la seva localització, així com els mecanismes necessaris per la minimització de la
seva implantació.
Per fer viable l’explotació caldrà condicionar l’actual pista que hi dóna accés pel trànsit de
camions i vehicles a motor, i per tant caldrà preveure les mesures necessàries per
minimitzar l’impacte ambiental i paisatgístic.
L’actuació, al tractar-se d’una explotació que tard o d’hora finalitzarà la seva activitat, tant
si és per causes de vialitat empresarial com per altres motius, i s’haurà de garantir la
recuperació del paisatge original a tots els efectes.
B. 2. Desenvolupament turístic
Es proposa permetre el desenvolupament turístic de la masia del Pujol del Racó, aprofitant
les seves importants visuals al llarg de la vall del riu Cardener, l’alt valor patrimonial de les
seves edificacions i el seu entorn immediat, i el potencial que ofereix l’explotació de l’aigua
abans indicat.
El desenvolupament turístic permetrà incorporar el conjunt de les edificacions catalogades
a les rutes d’interès cultural i paisatgístic del municipi i permetre l’ús hoteler vinculat a
l’explotació de l’aigua a la masia del Pujol del Racó.
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En tots els casos caldrà considerar l’impacte que aquesta explotació suposarà al conjunt
arquitectònic existent i als seus entorns.
C. Preservació dels valors ambientals i paisatgístics
L’actuació proposada haurà d’incorporar 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.
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.
3. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
A. Recuperació i preservació del patrimoni immoble
Tots tres elements formen part del catàleg de béns protegits del pla que caldrà
desenvolupar mitjançant un Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni
arquitectònic i cultural. La masia del Pujol del Racó també està inclosa dins del Catàleg de
masies i cases rurals i La Torre de la Vila està considerada un Bé d’Interès Cultural Nacional
(BICN).
Segons la normativa del Pla territorial parcial de les Comarques Centrals, a l’article 2.14 de
les normes estableix que totes aquelles construccions que s’hi puguin produir hauran de
respectar les característiques paisatgístiques d’aquest entorn i les traces existents de
camins, passos, esplanades, fonts i vegetació, que estructuren l’espai al voltant de
l’element.
Segons es descriu a l’article 75 del Reglament de la Llei d’urbanisme els catàlegs de béns
protegits identifiquen els béns objecte de protecció, contenen la informació física i jurídica
necessària en relació amb aquests béns i estableixen el grau de protecció al qual estan
subjectes i els tipus d’intervencions o actuacions possibles, d’acord amb les
determinacions establertes pel pla urbanístic del que formin part. Els béns culturals
protegits d’acord amb la legislació sectorial s’han d’incloure en aquests catàlegs i el grau
de protecció previst i la regulació de les actuacions permeses sobre aquests béns ha de ser
conforme amb la protecció derivada d’aquesta legislació.
Caldrà dons vincular l’execució del pla a la recuperació i rehabilitació del valor cultural,
arquitectònic i paisatgístic d’aquestes construccions, d’acord amb les directius donades pel
pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i cultural, i en el cas de no estar
redactat en el moment d’iniciar la tramitació del pla caldrà definir la informació necessària
amb el mateix rigor que l’exigit al pla especial urbanístic de protecció del patrimoni.
L’actuació ha de garantir la preservació i arranjament dels camins d’accés a les
construccions indicades, així com a la resta de construccions que configuren el conjunt
arquitectònic del Pujol del Racó, format per les masies de la Borda d’en Pujol i el Minguell.
També s’haurà d’arranjar el camí entre l’ermita de Sant Andreu amb l’antic cementiri de La
Coma.
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En tots els casos caldrà establir l’abast de l’actuació amb una valoració prèvia dels
elements patrimonials existents d’acord amb els diferents organismes i entitats amb
competències d’interès cultural, patrimonial i ambiental.
Tal i com es descriu al catàleg de masies i cases rurals a la Torre de la Villa no es permet
cap altre ús que l’exposició al públic de l’edificació per a finalitats culturals i educatives, un
cop restaurada mitjançant la tramitació del pla, recuperant la seva forma i funció original.
Tal i com es descriu també al catàleg de masies i cases rurals al Pujol del Racó es permetrà
l’ús hoteler preferentment vinculat a l’explotació de l’aigua, amb les limitacions i
condicions descrites al catàleg.
B. Dinamització econòmica del territori i diversificació del model productiu
L’àmbit indicat està classificat pel Pla territorial parcial de les Comarques Centrals, en
endavant PTPCC, com a sòl de protecció territorial i de potencial interès estratègic. Les
seves definicions són (Art. 2.10 de les Normes del PTPCC):
S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament
urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial. El
Pla considera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el
planejament d’ordenació urbanística municipal, i en el marc que les estratègies que el Pla
estableix per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i
edificades, si escau.
Més endavant indica:
També el Pla preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a cada
nucli, es puguin admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o instal·lacions de
valor estratègic general i d’especial interès per al territori, a través del procediment que el
Pla determina en l’article 1.14 per a garantir una avaluació suficient dels pros i contres de
la iniciativa.
En aquest context i d’acord amb les directrius del PTPCC es proposa la implantació de les
instal·lacions necessàries per a l’embotellament de l’aigua provinent de la Font de la
Ribereta, així com la rehabilitació de la masia del Pujol del Racó per l’ús hoteler vinculat a
l’explotació de l’aigua.
B.1. Dinamització econòmica del territori i diversificació del model productiu
El Pla especial haurà de definir, d’acord amb els programes de la planta embotelladora, els
paràmetres del sostre, ocupació, alçada màxima i altres, que es valoraran en el marc de
l’avaluació ambiental del PEU. Caldrà establir mesures de minimització de l’impacte visual
tant a les façanes com a les cobertes, atenent a l’exposició visual de les naus des de majors
alçades.
Dins la documentació del pla caldrà establir un estudi de l’impacte visual ocasionat per la
implantació de les naus en el territori, i caldrà evitar la seva visual des dels nuclis urbans de
La Coma, La Pedra i Sant Llorenç de Morunys.
Es delimiten, de manera indicativa, 2,5 hectàrees potencialment aptes per a situar-hi
l’edificació, situades a l’est de la Torre de la Vila, en tractar-se d’uns camps amagats de la

AAUP Jordi Romero i associats SLP

134

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de La Coma i La Pedra
Normativa_Annex 1
Aprovació definitiva-Text refós _Abril de 2012

seva visual als nuclis de La Pedra i Sant Llorenç de Morunys. En tots els casos però caldrà
ajustar les edificacions al menor impacte visual i paisatgístic. El Pla especial que ha
desenvolupar el Catàleg de béns protegits establirà, a més, un entorn de protecció per a la
millor tutela de la Torre de la Vila.
B. 2. Desenvolupament turístic
Tal i com s’ha descrit a l’apartat anterior es permet l’ús hoteler a la masia del Pujol del
Racó. Les condicions d’intervenció en l’edificació es regularan pel propi PEU atenent al
programa i tenint en compte les directrius establertes a la normativa urbanística per a la
totalitat de les masies i cases rurals. En qualsevol cas, el PEU haurà de ser informat pels
organismes corresponents, entre d’altres el Departament de Cultura per tractar-se d’un
element inclòs a l’inventari de patrimoni cultural català.
Tal i com es descriu al catàleg de masies, en tots els casos caldrà garantir el manteniment
de l’estructura bàsica i la funcionalitat de l’edificació.
C. Preservació dels valors ambientals i paisatgístics
La ubicació de la planta embotelladora al peu dels prats del Pujol del Racó, darrera el turó
contigu a la Torre de la Vila, haurà de garantir 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.
El traçat del vial que dóna accés rodat al Pujol del Racó afecta lateral i puntualment al sòl
de protecció especial definit al PTPCC.
A l’article 2.7 de la Normativa del PTPCC es determina:
6. Els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en sòl de
protecció especial, com també la millora dels que hi ha en aquesta classe de sòl, han
d’adoptar solucions que minimitzin els desmunts i terraplens, i han d’evitar interferir els
connectors ecològics, corredors hidrogràfics, i els elements singulars del patrimoni natural
(hàbitats d’interès, zones humides i espais d’interès geològic). L’estudi d’impacte
ambiental quan sigui requerit per la naturalesa de l’obra ha de tenir en compte la
circumstància de la seva ubicació en sòl de protecció especial. Quan no es requereixi
l’estudi d’impacte ambiental és preceptiva la realització , dins l’estudi d’impacte i
integració paisatgística que disposa l’article 6.4, d’una valoració de la inserció de la
infraestructura en l’entorn territorial que expressi el compliment de les condicions
esmentades sense perjudici del que s’assenyala a l’apartat 8.
7. L’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures en l’entorn
territorial ha de demostrar que les construccions i els usos que es proposen no afecten de
forma substancial els valors de l’àrea de sòl de protecció especial on s’ubicarien. L’estudi
ha de considerar les següents variables, amb especial atenció a les relacionades amb els
valors a protegir:
a) Vegetació i hàbitats de l’entorn
b) Fauna de l’entorn
c) Valor edafològic productiu
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d) Funcions de connector biològic
e) Estabilitat del sòl
f) Funcions hidrològiques
g) Connectivitat territorial
h) Gestió dels residus
i) Accessibilitat i necessitat de serveis
j) Increment de la freqüentació
k) Patrimoni cultural i històric
l) Patrimoni geològic
m) Zones humides
n) Paisatge
o) Qualitat atmosfèrica
p) Millora esperada de l’espai protegit
En tot cas, les dimensions de l’àrea de sòl –superfície, amplada,...-seran determinats en la
valoració dels efectes de les edificacions o infraestructures en l’entorn territorial.
Per fer viable l’explotació caldrà condicionar l’actual pista que hi dóna accés pel trànsit de
camions i vehicles a motor, i per tant caldrà preveure les mesures necessàries per
minimitzar l’impacte ambiental i paisatgístic. Caldrà sotmetre el traçat proposat al tràmit
d’impacte ambiental, d’acord amb l’establer al Real Decret Legislatiu 1/2008. En aquest
sentit la definició del traçat viari indicat al pla d’ordenació urbanística municipal tindrà
caràcter indicatiu i no podrà condicionar el procés d’avaluació d’impacte ambiental dels
projectes mencionats.
L’actuació, al tractar-se d’una explotació que tard o d’hora finalitzarà la seva activitat, tant
si és per causes de vialitat empresarial com per altres motius, i s’haurà de garantir la
recuperació del paisatge original a tots els efectes.
Inundabilitat: el tram del torrent de la Ribera del Pujol, afluent del Mossoll i aquest del riu
Cardener, es troba situat dins l'àmbit delimitat pel sector. L'ordenació i edificacions
proposades hauran d'ajustar-se a les condicions i limitacions establertes a l'article 6 del
Reglament de la Llei d'urbanisme, que recull les directrius del Reglament del domini públic
hidràulic, que defineix les zones inundables, de servitud i de policia, així com la protecció
de l'ecosistema fluvial i els usos i activitats que hi són admesos.
El pla especial urbanístic haurà de preveure, amb l'informe favorable de l'administració
hidràulica, l'execució de les obres necessàries per garantir que les cotes definitives
resultants de la urbanització del vial que dóna accés al Pujol del Racó, situat en la seva
major part fora del sector delimitat compleixin les condicions de grau de risc d'inundació
adequades per a la implantació de l'ordenació i usos establerts per l'indicat planejament, i
caldrà executar un pont que creui el torrent i garantir la no afectació aigües avall.
L’arranjament dels camins que uneixen l’ermita o església de Sant Andreu del Pujol del
Racó amb el camí del Pujol del Racó haurà de preveure les actuacions necessàries per
evitar els riscos ocasionats per les potencials avingudes d’aigua mitjançant la construcció
d’un pont per a vianants.
El conjunt d’actuacions descrites han d’adoptar solucions que minimitzin els desmunts i
terraplens, i han d’evitar interferir els connectors ecològics, corredors hidrogràfics, i els
elements singulars del patrimoni natural (hàbitats d’interès, zones humides i espais
d’interès geològic).
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Tanmateix, caldrà que el compliment estricte de la normativa sectorial reguladora respecte
prevenció i minimització del risc d'incendi forestal.
4. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
En el cas que no s’hagi tramitat el Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni
arquitectònic i cultural en el moment d’iniciar la tramitació del pla caldrà desenvolupar un
Pla especial de protecció del patrimoni puntual que inclogui el conjunt d’edificacions que
configuren el conjunt arquitectònic del Pujol del Racó descrit al Catàleg de béns protegits
del POUM, que el formen els elements indicats més les masies de la Borda d’en Pujol i El
Miguell, amb el mateix rigor que l’exigit al pla especial urbanístic de protecció del
patrimoni establert per l’article 75 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
En finalitzar l’explotació, l’empresa explotadora haurà de realitzar la restauració de les
zones afectades per tal que quedin integrades en el paisatge mitjançant l’execució d’un
projecte de restitució del paisatge que caldrà redactar i aprovar paral·lelament a la
redacció del projecte d’edificació i urbanització de les obres necessàries per fer
l’explotació.
Tant en el conjunt d’actuacions necessàries per l’execució de les naus i l’arranjament de la
pista que hi dóna accés caldrà establir els estudis d’impacte ambiental i els estudis
d’impacte i integració paisatgística que siguin necessaris.
Les actuacions que es proposin a La Torre de la Vila i en el seu entorn hauran de ser
aprovades per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central, en
tractar-se d’un immoble amb la categoria de Bé d’Interès Cultural Nacional (BCIN).
En el cas que el planejament derivat determini que sigui necessari l'execució d'obres per a
que les cotes definitives resultants de la urbanització compleixin les condicions de grau de
risc d'inundació adequades per a la implantació de l'ordenació i usos establerts, o bé el
condicionament dels torrents, la seva execució ha de constituir una càrrega d'urbanització
a afegir a les pròpies despeses d'urbanització definides a l'article 114 del Text refós de la
Llei d'urbanisme.
En el cas que fos necessari i justificat s’estableix que l’Ajuntament podrà sol·licitar l’ús de
l’aigua provinent de la Font de la Ribereta per a l’ús públic d’aigua potable.
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P.E.U.2 "Espai públic del nucli històric de La Pedra"
Pla especial urbanístic en sòl urbà consolidat

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys que envolten l’església de Sant Serni o Sadurní de La Pedra, el
cementiri, així com a la Rectoria i al tram oest de la casa de Cal Guerra.
2. OBJECTIUS
Es proposta de dotar a l’accés del nucli històric de La Pedra d’un espai per l’aparcament
dels cotxes al seu peu, per dotar l’actual accés, presidit per l’església de Sant Serni i la
Rectoria, d’un espai públic arranjat i més idoni per a la seva promoció i preservació.
Preservar i potenciar el nucli històric amb l’arranjament de l’espai públic i la incorporació
d’activitat pública social vinculada a la seva promoció turística i a la incorporació de la
rectoria com a equipament, molt apropiat com a refugi i per altres usos relacionats.
Resoldre el seu accés rodat suposa traslladar el potencial de vehicles al peu del nucli per
respectar-ne els seus valors.
Per aquesta actuació caldrà la realització d’un estudi de l’impacte i integració paisatgística.
La proposta d’incorporar l’actual Rectoria a la dotació d’equipaments públics d’us
comunitari permetrà destinar-lo a refugi per a excursionistes i visitants i convertir-lo en
centre per la promoció turística del Nucli històric de La Pedra i els seus entorns.
3. CONDICIONS D’ORDENACIÓ I ÚS
D’acord amb l’article 2.4 de la Normativa d’ordenació territorial del Pla territorial parcial
de les Comarques Centrals, en endavant PTPCC, caldrà ajustar els límits entre el sòl urbà i
el sòl de protecció especial que li és contigu, integrant l’àmbit a habilitar com a
aparcament per integrar-lo al sistema viari, no permetent en cap cas cap tipus d’edificació
de nova creació.
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P.E.U.3 "Castell de La Pedra"
Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable

1. ÀMBIT
Compleix els terrenys de l’antic Castell de la Pedra i els seus entorns. El castell, documentat
al segle XV i actualment totalment enderrocat, formà part de la batllia de Sant Llorenç i
dels dominis de Cardona. Es tracta d’un castell medieval situat al cim del Roc de la Pedra,
a la Vall de Lord (Solsonès).
Actualment només en queden uns murs de pedra arrenglerada i sense cairar. Segons una
reconstrucció de la seva planta, hauria estat un edifici de poc més de 18 m. de llargada i
poc menys de 7 m. d'amplada i uns murs d'uns 80 cm de gruix format per dos cossos, del
més septentrional dels quals ja no en queda gairebé res. Als costats de migjorn i ponent,
per contra, encara en queden les esmentades restes dels murs construïts amb blocs de
pedra escantonats i sense polir d'uns 20x25cm.
2. OBJECTIUS
El Castell de La Pedra part del Catàleg de béns protegits del pla que caldrà desenvolupar
mitjançant un pla especial urbanístic de protecció del patrimoni arquitectònic i cultural.
Segons les Normes del Pla territorial parcial de les Comarques Centrals, a l’article 2.14
les normes estableix que totes aquelles actuacions que s’hi puguin produir hauran
respectar les característiques paisatgístiques d’aquest entorn i les traces existents
camins, passos, esplanades, fonts i vegetació, que estructuren l’espai al voltant
l’element.

de
de
de
de

Segons es descriu a l’article 75 del Reglament de la Llei d’urbanisme els catàlegs de béns
protegits identifiquen els béns objecte de protecció, contenen la informació física i jurídica
necessària en relació amb aquests béns i estableixen el grau de protecció al qual estan
subjectes i els tipus d’intervencions o actuacions possibles, d’acord amb les
determinacions establertes pel pla urbanístic del que formin part. Els béns culturals
protegits d’acord amb la legislació sectorial s’han d’incloure en aquests catàlegs i el grau
de protecció previst i la regulació de les actuacions permeses sobre aquests béns ha de ser
conforme amb la protecció derivada d’aquesta legislació.
Caldrà dons vincular l’execució del pla a la recuperació i rehabilitació del valor cultural,
arquitectònic i paisatgístic d’aquesta construcció, d’acord amb les directius donades pel
pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i cultural, i en el cas de no estar
redactat en el moment d’iniciar la tramitació del pla caldrà definir la informació necessària
amb el mateix rigor que l’exigit al pla especial urbanístic de protecció del patrimoni. Així
mateix, l’actuació ha de garantir la preservació i arranjament dels camins d’accés al castell.
En tots els casos caldrà establir l’abast de l’actuació amb una valoració prèvia dels
elements patrimonials existents d’acord amb els diferents organismes i entitats amb
competències d’interès cultural, patrimonial i ambiental. En tractar-se d’un immoble amb
la categoria de Bé d’Interès Cultural Nacional (BCIN), les actuacions que es proposin al
Castell de La Pedra i en el seu entorn hauran de ser aprovades per la Comissió Territorial
del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central.
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P.E.U.4 "Camí del riu Cardener"
Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable

1. ÀMBIT
L’àmbit comprèn els terrenys al voltant del naixement del riu Cardener, situada a les Fonts
del Cardener, així com l’actual vial peatonal que uneix les Fonts del Cardener amb el nucli
històric de La Coma i la seva continuïtat amb el nucli de la Pedra, fins a la Font de la Puda,
situada al peu del riu Cardener més avall del nucli urbà de La Pedra.
2. OBJECTIUS
Dins les estratègies d’actuació en sòl no urbanitzable es proposa promoure un pla especial
de millora i protecció del camí que uneix les Fonts del Cardener amb la Font de La Puda.
L’actual dotació d’ús públic per a l’esbarjo al voltant del naixement del riu Cardener,
situada a les Fonts del Cardener, així com l’actual vial peatonal que uneix les Fonts del
Cardener amb el nucli històric de La Coma, juntament amb la zona d’esbarjo de la Font de
la Puda i l’atractiu turístic de les propietats curatives de les seves aigües, situada al peu del
riu Cardener més avall del nucli urbà de La Pedra, resten unides per l’actual camí de gran
recorregut GR-7, si bé presenta diversos punts que en recomanen establir millores en el
seu traçat i mesures d’impacte visual i paisatgístic compatibles amb el grau de protecció
especial i preventiva que el Pla territorial parcial de les Comarques Centrals estableix.
Les principals actuacions a determinar són:
-

-

La confluència del riu Cardener amb la Ribereta de Cal Ramon, fins a les Fonts del
naixement del riu Cardener requereix d’actuacions de millora paisatgística i
arranjament del recorregut, així com de l’ordenació del viari amb la futura dotació
d’equipaments esportius situats als terrenys de l’Estany.
La connexió peatonal dels nuclis de La Coma i La Pedra requereix d’actuacions de
millora i replanteig del seu traçat.
El creuament de la carretera de Tuixent a Sant Llorenç de Morunys a l’alçada del
sòl urbà del nucli de La Pedra requereix d’actuacions de millora d’actuació
paisatgística amb actuacions puntuals a ambdós extrems de la carretera, fins al
tram sud del sòl urbà per la seva continuïtat amb el vial que arriba fins a la Font de
la Puda

Les actuacions de millora paisatgística permetran millorar la consolidació dels límits
urbans, la millora de la connexió urbana i interurbana dins i entre els nuclis urbans,
l’obtenció d’espais lliures, així com potenciar la promoció d’activitats de lleure vinculades
al turisme en sòl no urbanitzable.
Tanmateix, les mesures indicades hauran de permetre garantir la protecció del patrimoni
natural, la biodiversitat, la connectivitat i permeabilitat ecològica, la qualitat del paisatge i
del patrimoni històric, cultural i etnològic, i la millora i protecció dels cursos fluvials.
El Pla territorial parcial de les Comarques Centrals, en endavant PTPCC, defineix gran part
de l’àmbit com a sòl de protecció especial, que a l’article 2.6 el defineix com:
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Comprèn aquell sòl que pels seus valors naturals o per la seva localització en el territori, el
Pla considera que és el més adequat per a integrar una xarxa permanent i contínua
d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del
territori amb els seus diferents caràcters i funcions.
El conjunt de les actuacions descrites haurà d’incorporar els objectius i determinacions del
PTPCC.
3. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
El desenvolupament del pla haurà d’establir els criteris d’actuació i les etapes d’actuació en
funció de les prioritats establertes per la política municipal de promoció turística i del
paisatge.
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P.E.U.5 "Estacionament Font de La Puda"
Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable

1. ÀMBIT
L’àmbit comprèn uns terrenys previs a la zona de descans de la Font de la Puda, al sud del
nucli urbà de La Pedra, en un pla annex a la carretera paral·lela al riu Cardener, situada a
les Fonts del Cardener.
2. OBJECTIUS
L’objectiu de l’actuació és regular la implantació de la pernoctació de persones en vehicles
disseminats pel territori i habilitar un àmbit indicat per aquest ús. D’aquesta manera
s’establiran mecanismes de control, es regularà aquesta pràctica, i es facilitaran les
condicions per a garantir els serveis bàsics d’higiene necessaris.
3. JUSTIFICACIÓ
Actualment existeix una demanda turística no regulada de vehicles que pernocten dins del
municipi puntualment atrets per l’oferta turística i els valors ambientals, paisatgístics,
arqueològics, històrics i culturals del territori. Es tracta de persones que opten per visitar el
territori o senzillament fer-hi una pausa i que han optat per a fer rutes de més llarg
recorregut amb vehicle a motor. Es tracta d’una pràctica estesa al centre d’Europa que
facilita el turisme bàsicament familiar.
Les característiques de l’indret, allunyat del nucli urbà de La Pedra i situat a mig camí entre
el sòl urbà de La Pedra i la zona d’esbarjo de la Font de La Puda, punt d’atracció turística
important, en determinen la seva idoneïtat.
L’existència del pla existent al marge est de la pista que hi dóna accés, lliure d’arbrat i
propera al vial en faciliten minimitzar el seu impacte ambiental i paisatgístic.
Actualment la totalitat de l’àmbit, així com de la zona d’esbarjo de la Font de La Puda, es
troba dins el sòl de protecció especial establert pel Pla territorial parcial de les Comarques
Centrals, en endavant PTPCC.
A l’article 3 de la Normativa del PTPCC s’especifiquen els usos i edificacions permesos en
sòl no urbanitzable de protecció especial, recollint el que estableix l’article 47 del Text
refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005), sempre i quan garanteixin que no
afectaran els valors que motiven la protecció especial d’aquest sòl.
D’acord amb la Normativa indicada i la Llei d’urbanisme es tracta d’establir un
equipament d’interès públic per les finalitats descrites que no afectes substancialment els
valors intrínsecs ni la funcionalitat del sòl que han motivat el règim de protecció establert.
4. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les determinacions del pla especial hauran de donar resposta als següents requeriments:
-

La construcció dels serveis necessaris per atendre les necessitats d’higiene de les
persones que pernoctin. Caldran dutxes, serveis, serveis adaptats, i un habitacle per
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-

als estris de neteja, manteniment, i instal·lacions de l’edificació. Sostre màxim de
65 m2. Caldrà que l’edificació utilitzi els materials i colors coherents amb les
característiques de l’edificació tradicional del lloc per al conjunt dels elements que
composen la totalitat de l’exterior de l’edifici.
Les obres d’urbanització necessàries per a la seva correcta implantació.

D’acord amb l’apartat 8 de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, el pla especial,
en el marc de les regulacions d’ordre general que s’expressen en aquestes normes,
mitjançant el pla especial es poden desenvolupar de forma detallada les condicions per a
l’autorització de les edificacions i activitats indicades, com també les condicions
específiques per a la implantació de les infraestructures necessàries. Quan hi hagi aquestes
regulacions, no és necessari analitzar i valorar la inserció en l’entorn territorial a què es fa
referència, amb caràcter general, en aquest article, sense perjudici de:
a) Les avaluacions d’impacte ambiental que exigeix la legislació vigent per a
determinades actuacions en funció de la seva naturalesa i dimensió.
b) Les avaluacions d’impacte ambiental que exigeix la normativa ambiental de
Catalunya per als espais compresos en el pla d’espais d’interès natural.
Tanmateix, pels motius exposats caldrà realitzar també un estudi de l’impacte i integració
paisatgístic que en determini el grau d’afectació al seu entorn.
4. CONDICIONS D’EXECUCIÓ
Caldrà donar compliment al redactat de l’apartat 7 de l'article 47 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, que d’acord amb el Decret llei 1/2007, de mesures urgents en matèria
urbanística, queda redactat tal com segueix:
7. L’autorització d'obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir en tots els casos la
preservació d’aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima
integració ambiental de les construccions i les activitats autoritzades, i comporta per a la
persona propietària els deures següents:
a) Costejar i executar les obres i els treballs necessaris per a conservar el sòl i la seva
massa vegetal en l’estat legalment exigible o per a restaurar aquest estat, en els
termes previstos en la normativa que sigui d’aplicació.
b) Costejar i, si s’escau, executar les infraestructures de connexió de la instal·lació, la
construcció o l'edificació amb les xarxes generals de serveis, i cedir a l'administració
competent aquestes infraestructures i el sòl corresponent per a la seva
incorporació al domini públic, quan n’hagin de formar part.
c) Costejar i, si s’escau, executar les obres o instal·lacions necessàries per a donar
compliment a la resta de condicions que exigeixi el pla especial o l’acord
d’aprovació del projecte, respecte a l’obtenció de subministraments, assoliment de
nivells de sanejament adequats o altres serveis.
d)
Costejar i, si s’escau, executar les mesures correctores que determini el pla especial
o l’acord d’aprovació del projecte per tal d’evitar la fragmentació d’espais agraris i
l’afectació greu a les explotacions agràries, minorar els efectes de les edificacions i llurs
usos, accessos i serveis sobre la qualitat del paisatge, o per altres finalitats justificades..
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Pla especial urbanístic PEU EH.1 "Estació Hivernal Port del Comte"

1. ÀMBIT
Comprèn els terrenys del domini esquiable de l’Estació Hivernal Port del Comte (EHPC).
Aquest àmbit és el que s'inclou dins l’antic Pla d'Ordenació Territorial i Urbana del Centre
d’Interès Turístic Nacional Port del Comte, llevat de les àrees urbanes i aptes per a
urbanitzar previstes en les antigues Normes Subsidiàries.
2. ANTECEDENTS
El pla especial EH.1 "Estació Hivernal Port del Comte" es va aprovar definitivament el 8-62005 i se n’han fet tres modificacions, que es descriuen a continuació:
- Modificació de les Normes subsidiàries de planejament per corregir la línia de
delimitació del Pla especial de l'Estació hivernal Port del Comte. Aprovació
definitiva 8-9-2005, data de publicació 3-11-2005, número d’expedient 2005 /
017194 / N.
- Pla especial EH.1 "Estació Hivernal Port del Compte". Aprovació definitiva 8-62005, data de publicació 7-12-2005, número d’expedient 2004 / 016054 / N.
- Modificació de les Normes subsidiàries de planejament per corregir el sostre
edificable permès al Pla especial de l'Estació hivernal Port del Comte. Aprovació
definitiva 13-3-2008, data de publicació 3-6-2008, número d’expedient 2006 /
025352 / N.
- Modificació Pla especial urbanístic de l'Estació hivernal Port del Comte per corregir
el sostre edificable permès. Aprovació definitiva 4-2-2009, data de publicació 135-2009, número d’expedient 2006 / 025353 / N.
El nombre de visitants i d’esquiadors de l’Estació Hivernal actual i la previsió de la seva
ampliació en els propers anys requereix donar respostes a les mancances existents i
proposar noves estratègies per la seva millora i ampliació respectuoses amb el medi
natural i els valors paisatgístics del seu conjunt i entorns.
Aquestes actuacions ja queden recollides parcialment en el pla especial actualment vigent,
aprovat al mes de junt de l’any 2005, però l’abast de l’estació i la seva vinculació a nous
creixements urbans contigus als seus límits han plantejat nous reptes i noves
aproximacions a la realitat del seu present i futur, difícils de preveure temps enrere, al
tractar-se d’una activitat en constant evolució, complexa i plena d’incerteses.
La peculiar ubicació de l’estació, just a l’inici de la serra prepirinenca, i sensiblement
allunyada de la resta d’estacions d’esquí, converteix l’estació en una activitat fonamental
per la dinamització del territori que li és propi, i requereix d’una atenció especial per
garantir-ne la seva projecció i desenvolupament, i és precisament en el context de
l’elaboració d’un pla d’ordenació urbanística on aquesta realitat rep la dimensió que es
mereix. La proximitat a l’estació d’esquí nòrdic de Tuixén- La Vansa no recull el potencial
enriquiment mutu que podria existir entre elles, a l’estar mancades de les adequades
connexions, de forma que les seves activitats es donen l’esquena.
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“Les propostes de regularització i millora i ampliació del seu potencial aquí reflectides
formen part doncs d’un element fonamental per la dinamització i desenvolupament
urbanístics del conjunt del Port del Comte i del conjunt del municipi de La Coma i La
Pedra, així com del conjunt de l’àmbit territorial de la Vall de Lord.
4. OBJECTIUS
El present pla especial PEU EH.1 "Estació Hivernal Port del Comte" pretén donar resposta a
la seva realitat i a les estratègies del seu creixement, dins del context de desenvolupament
urbanístic contingut al pla d’ordenació urbanística municipal que ha de permetre
promoure la dinamització social i econòmica del Port del Comte i l’àmbit territorial que li
és propi, el municipi de La Coma i La Pedra i la Vall de Lord.
L’àmbit indicat està classificat pel Pla territorial parcial de les Comarques Centrals, en
endavant PTPCC, com a sòl de protecció territorial i de potencial interès estratègic. Les
seves definicions són (Art. 2.8 de les Normes del PTPCC):
Sòl de protecció territorial: definició Comprèn aquell sòl que el Pla no considera necessari
que formi part de la xarxa de sòl de protecció especial, però que té valors, condicionants o
circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la seva possible transformació, atès
que existeix en l’àmbit del Pla suficient sòl de protecció preventiva per donar resposta a
totes les necessitats de desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable
que es donessin al llarg del seu període de vigència.
Potencial interès estratègic. Present en aquelles àrees de sòl que per raons de localització,
connectivitat, topografia o altres condicions poden tenir en el futur un paper estratègic en
l’estructuració territorial dels assentaments, les activitats i les infraestructures i, en
conseqüència, cal condicionar la seva possible transformació a un reconeixement de
l’interès estratègic d’aquesta.
En aquest sentit, l’article 2.9.5 de les Normes del PTPCC defineix que són admeses
actuacions d’urbanització o transformació d’interès territorial estratègic mitjançant el
procediment que estableix l’article 1.14. L’article 1.14.6 diu:
6. En tot cas, les actuacions excepcionals a què fa referència aquest article han de complir
les següents condicions per a què puguin ser reconegudes com d’interès territorial:
a) Han de tenir una dimensió i requeriments funcionals que justifiquin una localització que
no segueix les pautes d’extensió de les àrees urbanes establertes pel Pla.
b) Els motius per a fonamentar l’interès territorial de l’actuació són les millores que pot
representar per al territori en termes d’equipament, medi ambient, desenvolupament
econòmic, projecció internacional, cohesió social o qualitat de vida.
c) L’actuació ha de proposar solucions ambientals satisfactòries a les necessitats d’accés,
en funció dels fluxos previsibles i de provisió de serveis d’aigua, energia, telecomunicacions
i eliminació de residus, com també respecte les altres variables ambientals regulades per
disposicions sectorials. Així mateix, l’actuació ha de proposar solucions ambientals
adequades per al manteniment o la restauració de la funcionalitat ecològica global de
l’entorn en el qual es desenvolupi i respectarà les disposicions d’obligat compliment
relatives a la prevenció de riscos.
d) L’actuació ha de complir les exigències d’ordenació, arquitectura, materials, colors i
complements de vegetació que assegurin una acceptable integració en la morfologia del
territori i el paisatge d’acord amb els criteris que estableixen aquestes normes i, en
concret, les directrius del paisatge. L’avantprojecte de l’actuació que se sotmeti a la
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Comissió d’Urbanisme de Catalunya ha d’incloure les especificacions amb aquestes
finalitats que siguin necessàries.
e) Les actuacions han d’excloure l’ús d’habitatge, llevat d’aquells pocs casos que
s’haguessin de destinar a guardes permanents de les instal·lacions, si bé es pot admetre en
casos excepcionals per motius d’urgència o d’especial interès públic, sempre que quedi
garantida la satisfactòria integració de la nova implantació en el sistema d’assentaments
urbans del territori.
Respecte l’autorització de les edificacions i les infraestructures l’article 2.9.3 de les Normes
del PTPCC determinen les restriccions a les que estan sotmeses i la necessitat de minimitzar
el seu impacte per les seves afectacions.
Per tant, caldrà justificar el conjunt de les propostes definides al pla especial d’acord amb
les directrius del PTPCC.
5. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les actuacions del PEU s’establiran en el propi document, però es basaran en els següents
punts:
A. Ajust dels límits del seu àmbit d’acord amb les bases cartogràfiques oficials de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya.
L’adaptació dels actuals límits del domini esquiable a la cartografia emprada per
l’elaboració del pla d’ordenació urbanística municipal ha necessitat del seu ajust en
diversos punts contigus al sòl urbà i urbanitzable existent. Tanmateix, l’ajust fet a finals de
l’any 2005 i l’actual ajust actualment en tràmit en recomanen la seva actualització.
Tanmateix, la proposta d’ampliar les dotacions per l’esquí de fons fins la seva connexió
amb el domini esquiable de Tuixén – La Vansa, descrita més endavant, recomana ampliar
l’àmbit al seu tram nord fins al municipi de Tuixén, dins l’àmbit de protecció territorial de
potencial interès estratègic definit al Pla territorial parcial de les Comarques Centrals.
B. Millora i ampliació dels nodes d’accés de l’Estació.
Les principals actuacions van dirigides a ampliar i completar els accessos a l’Estació
Hivernal, que actualment té com a node principal l’àmbit del Querol i en segon terme
l’àmbit del Sucre. El potencial d’aquests nodes es troba gairebé exhaurit si no se’n milloren
els seus accessos i les dotacions d’aparcament, així com dels serveis que s’ofereixen.
Actualment aquesta situació genera problemes en la circulació rodada, restringeix el seu
potencial i condiciona el desenvolupament de la zona nord de l’estació.
En la mesura que l’estació va ampliant el seu nombre d’esquiadors i el sòl urbà que li és
contigu segueix el seu procés d’ampliació i consolidació cal donar resposta a noves
estratègies que permetin diversificar els accessos, i créixer diversificant l’oferta de neu i
creant noves polaritats que regulin el seu òptim funcionament.
Les actuacions han d’anar acompanyades de noves construccions que garanteixin la
viabilitat i l’òptim manteniment de les pistes d’esquí, amb nous remuntadors i la millora
de les dotacions de les àrees de competició, com ara la restauració, l’escola d’esquí, la llar
d’infants, la infermeria, el refugi, la recepció, l’administració i el despatx de bitllets, els
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tallers de manteniment, la guarda i lloguer de material esportiu..., necessaris per al seu
desenvolupament.
Es proposa estudiar la consolidació dels següents nodes:
-

El Querol
El Sucre
El prat de Botons
El peu de la Bòfia
El clot de la Vall
L’Estivella – Prat de l’orri
L’Estivella - Carbassers

Els principals nodes a desenvolupar són el Prat de Botons, que requerirà de l’habilitació del
remuntador ara en desús, i l’àmbit dels Carbassers, a l’Estivella. Aquest darrer àmbit
caldria apropar-lo als visitants habilitant i completant l’actual pista que hi dóna accés, per
facilitar així l’accés rodat i garantir una òptima evacuació en casos d’emergència. Les seves
possibilitats per a desenvolupar-hi l’esquí de fons i unir els circuits amb l’estació de Tuixén
– La Vansa en recomana també ampliar la carretera fins als límits del municipi, i
completar-ne el seu traçat fins a la seva connexió amb la xarxa viària del municipi veí,
Tuixén. Tanmateix, les característiques dels terrenys continguts dins del domini esquiable
fan viable la instal·lació d’un trampolí per la pràctica de la disciplina olímpica de salt
d’esquí, dins el potencial que generaria l’adjudicació de les olimpíades de Barcelona de
l’any 2022, que actualment s’ha ofert com a candidata per acollir-les. En aquest cas caldrà
d’un pla especial urbanístic per tramitar les actuacions que fossin necessàries.
En segon terme es troba la dinamització del node del peu de la Bòfia, facilitant-ne el seu
accés rodat i l’aparcament.
El conjunt d’aquestes actuacions requerirà establir un ordre de prioritats i la seva
justificació per a garantir la preservació dels valors ambientals i paisatgístics del conjunt,
aportant-hi totes les actuacions necessàries per a la seva correcta implantació.
C. Regularització i ampliació del sostre edificable existent.
Dins l’estratègia continguda en el pla especial convé atendre al potencial i limitacions que
genera l’existència o no de construccions habilitades per a l’ús dels visitants i del
manteniment de l’estació.
Convé, en primer lloc, reconèixer la totalitat de les construccions existents, amb un
correcte inventariat i detall de les seves funcions. Actualment existeixen construccions no
reconegudes al pla especial, algunes de fixes i d’altres de mòbils. La relació d’aquestes
construccions, que caldrà precisar al PEU, es recull dins de la Memòria del POUM, on
també s’inclou una previsió aproximada i orientativa de les actuacions a realitzar durant el
període de vigència del POUM.
Aquestes construccions existents resolen les necessitats bàsiques actuals per al
funcionament de l’estació, però no atenen a les necessitats potencials del seu
desenvolupament futur amb la hipòtesi de manteniment de l’actual ritme de creixement
de l’estació. Convé doncs regular el sostre màxim admissible en funció de les edificacions i
instal·lacions necessaris i degudament justificats condicionant la seva execució al
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desenvolupament de l’estació, establint els criteris i condicions necessàries per a garantir la
millora i ampliació de l’oferta de serveis i qualitat de l’Estació Hivernal.
El PEU ha de permetre una estratègia de creixement i millora de les dotacions de l’estació,
i facilitar una àgil i viable execució d’aquestes per a mantenir la projecció de la seva
competitivitat i la seva viabilitat econòmica.
D. Millora i ampliació de la vialitat i les dotacions d’aparcament
L’elevada afluència de visitants a l’estació durant la temporada alta de neu recomana
ampliar l’oferta d’aparcaments, dins l’estratègia d’ampliació de la dotació de nodes
d’accés de l’estació, millorant l’aparcament dels nodes existents i proposant noves
dotacions al peu dels nodes ara infrautilitzats o de nova creació.
Dins les propostes que el pla d’ordenació urbanística municipal preveu pel sòl urbà i
urbanitzable de l’àmbit de l’Estació Hivernal del Port del Comte es recull una variant de la
xarxa viària vinculada al desenvolupament del pla parcial PEU EH2, així com l’ampliació i
millora de la dotació d’aparcaments al node del Querol.
Com a objectius del PEU es proposen, amb caràcter indicatiu i no exhaustiu, dins
l’estratègia de millora i ampliació de les actuals dotacions de l’estació:
-

Millora de la mobilitat rodada i per a vianants habilitant nous aparcaments i
diversificant els nodes i serveis que l’estació ofereix. Principals actuacions a la xarxa
viària:
o Habilitar i completar l’actual la pista d’accés als Carbassers, per facilitar així
l’accés rodat i garantir una òptima evacuació en casos d’emergència.
o Facilitar l’accés rodat al peu de la Bòfia a mig camí entre el Sucre i el Clot
de la Vall.

-

Millora i ampliació de les dotacions d’aparcament:
o El Querol: habilitar i millorar l’aparcament situat entre l’actual Hotel i els
actuals apartaments, davant de la botiga d’esquís.
o El Querol: habilitar nous aparcaments al voltant de l’actual refugi del
Bages.
o La rasa del Sucre (fora de l’àmbit del domini esquiable): habilitar un
aparcament.
o El Sucre: habilitar nous aparcaments al llarg de la carretera que hi dóna
accés, ampliant la secció de la carretera.
o Peu de la Bòfia: habilitar nous aparcaments per a l’accés als peus dels
remundadors existents.
o L’Estivella – Carbassers: habilitar nous aparcaments, i dimensionar-los
adequadament, si és el cas, en previsió de celebrar-se la disciplina olímpica
de salt d’esquí.

E. Regularització i ampliació dels usos i activitats de l’estació més enllà de la temporada de
neu.
El PEU de l’Estació Hivernal ha de contemplar també noves estratègies per potenciar la
dinamització social del Port del Comte per a completar l’activitat que genera la pròpia
activitat relacionada amb els esports de neu.
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El potencial teixit urbà d’ús preferent habitatge i en segon terme hoteler i comercial, en un
entorn natural i paisatgístic privilegiat, requereix de noves estratègies per a la dinamització
social i econòmica del Port del Comte, vinculant l’estació a nous usos i activitats que
permetrien un fort impuls a la seva dinàmica més enllà de la temporada de neu.
Convé doncs la regularització de les següents activitats, garantint la seva implantació amb
una correcta preservació del medi natural i paisatgístic.
Algunes actuacions que caldria regular són, a títol indicatiu:
-

-

-

Establir una reserva de sòl per a sistema d’equipament esportiu per a la pràctica
del parapent i altres esports d’aventura similars al cap del remuntador del Querol,
d’acord amb el conveni urbanístic signat entre la propietat i l’ajuntament de La
Coma i La Pedra. Les càrregues indicades estan recollides al conveni indicat, que
s’integra a l’annex adjunt de les normes urbanístiques i també es sotmet a la
informació pública corresponent, essent objecte de consulta un cop aprovats
d’acord amb les especificacions de l'article 51 de la Llei 26/2009, del 23 de
desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.
Incorporar al manteniment dels dominis esquiables els recorreguts que quedin dins
d’aquest sistema, tal com els senders per a vianants, per a bicicletes, per a cavalls,
etc. Es podrà assenyalar dins d’aquest sistema circuits tancats per a vehicles de
motor, tipus moto de neu, motocicleta i quads, sempre i quan es compleixi amb la
normativa urbanística i sectorial vigent.
Crear recorreguts temàtics per la xarxa existent de camins per impulsar els esports
de muntanya com ara el senderisme o l’excursionisme.
Noves activitats relacionades amb el turisme rural amb la potenciació d’una xarxa
d’hotels i refugis d’alta muntanya, entre d’altres.
La pràctica del golf al prat de Botons.
Permetre la instal·lació i manteniment d’altres elements com ara tirolines, tubybys,
barques, llacs, rocòdrom, maquinària per innivació, etc, garantint el compliment
de la normativa urbanística i sectorial vigent.

F. Adaptació de les determinacions normatives del PTPCC al sector
Caldrà adaptar les propostes de zonificació, ordenació i urbanització resultants a les
determinacions donades pel PTPCC al sòl de protecció territorial derivades de les polítiques
de protecció ambiental.
En el conjunt d’actuacions caldrà establir els estudis d’impacte ambiental i els estudis
d’impacte i integració paisatgística que siguin necessaris.
En tots els casos caldrà establir l’abast de l’actuació amb una valoració prèvia dels
elements patrimonials existents d’acord amb els diferents organismes i entitats amb
competències d’interès cultural, patrimonial i ambiental.
L’ordenació del sector haurà de preservar els àmbits on hi hagi la presència d’hàbitats
d’interès comunitari d’acord amb les normatives sectorials vigents i les disposicions dels
organismes ambientals competents. Aquesta preservació es podrà formalitzar integrant els
àmbits com a espai lliure no urbanitzat del sector o excloent-los del mateix. En tot cas
s’hauran de preservar els valors naturals i paisatgístics d’aquests hàbitats.
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Tanmateix, caldrà que el compliment estricte de la normativa sectorial reguladora respecte
prevenció i minimització del risc d'incendi forestal.
6. RÈGIM TRANSITORI
Fins que aquests Pla especial urbanístic no esdevingui executiu, qualsevol actuació en
aquest àmbit haurà d’ajustar-se a les determinacions del planejament vigent, en tot allò
que no contradigui les determinacions del present POUM:
-

-

Pla especial EH.1 "Estació Hivernal Port del Compte". Aprovació definitiva 8-62005, data de publicació 7-12-2005, número d’expedient 2004 / 016054 / N.
Modificació Pla especial urbanístic de l'Estació Hivernal Port del Comte per corregir
el sostre edificable permès. Aprovació definitiva 4-2-2009, data de publicació 135-2009, número d’expedient 2006 / 025353 / N.
Modificació del Pla especial urbanístic Port del Comte per ajust de límits a la zona
Prat Donadó. Aprovació definitiva 13-9-2010

-

Tipus de sól no urbanitzable
Dins el Limit Pla Especial Estació Hivernal Port del Compte (EHPC)

R ORDINARI (Rús tic)
General
Bosc

r1
r2

0
0
0

p1
p2

6.772.161
2.710.380
9.482.541

tota l

P PROTECCIÓ DE PRATS NATURALS I PASTURES
General
Pistes d'esquí
tota l

G PROTECCIÓ GEOLOGICA
Àrees d'interés paisatgístic g1
Àrees de risc o inestables g2
tota l

F PROTECCIÓ FORESTAL
De conservació
De restitució

f1
f2

280.007
275.151
555.158

tota l

4.128.241
419.765
4.548.006

tota l

44.275
44.275

General EHPC

14.629.980

A SISTEM A VIARI I APARCAM ENT
Viari i aparcament

La zonificació es troba definida a al pla especial EH.1 aprovat definitivament a 8 de juny de
2005 amb les seves modificacions posteriors. Més endavant es recull la planta de zonificació
corresponent a efectes orientatius.
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5. EDIFICABILITAT I SOSTRE RESULTANT
m2 sostre
Sostre màxim

1.425,00
m2 st/m2 s

Edificabilitat bruta

0,000097

6. CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les condicions d'ordenació, edificació i ús es troben definides dins la memòria d'ordenació
del pla especial EH.1 aprovat definitivament a 8 de juny de 2005, i les seves modificacions
posteriors. Els diferents plànols normatius d'ordenació es defineix la zonificació, la
localització de les edificacions, les pistes i remuntadors, els serveis i la vialitat, i el pla
d'etapes per la seva execució.
7. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ
Les condicions de gestió i execució es troben definides dins la memòria d'ordenació del pla
especial EH.1 aprovat definitivament a a 8 de juny de 2005.

Detall de la zonificació aprovada del Pla especial urbanístic EH.1
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