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MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL 
PLANEJAMENT D’ARSÈGUEL 

 
 
 
MEMÒRIA.-  
 
GENERALITATS.- 
 
 
PROJECTE.- 
 
Projecte de modificació puntual del Títol V del sòl no urbanitzable de les Normes 
Subsidiàries de planejament d’Arsèguel, consistent en adaptar la regulació a l’art. 1.16 del 
Pla Territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran, aprovat el juliol de 2006. 
 
L’articulat que cal modificar o afegir, es pren substancialment per base el contingut de les 
Normes del Planejament Urbanístic dels Municipis de l’Alt Pirineu, aprovades el febrer de 
2015. 
 
 
PROMOTOR.- 
 
El promotor és l’Ajuntament d’Arsèguel, amb domicili a la Plaça Major, 1 d’Arsèguel. 
 
 
TRAMITACIÓ.- 
 
Per correspondre a una modificació puntual de varies qüestions que afecten únicament al 
terme municipal d’ Arsèguel, s’ha seguit la tramitació prevista a l’art. 96.a).-   del Decret 
Legislatiu 1/2010, modificat Llei 3/2012. Corresponent l’aprovació inicial i provisional a 
l’Ajuntament. 
 
No hi ha modificació dels aprofitaments urbanístics. 
La present modificació és compatible amb els objectius de l’Ordenació Urbanística, 
previstes en la memòria de les Normes Subsidiàries. 
 
 
INFORME MEDIAMBIENTAL.- 
 
L’expedient ha estat sotmès al tràmit d’informe ambiental estratègic ordinari segons 
resolució TES/2021. Exp. U20/060 – OTAALL20200189. 
S’adjunta copia. 
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APROVACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES.-  
 
Les Normes Subsidiàries del terme municipal d’ Arsèguel, objecte de la present modificació 
es van aprovar definitivament  per la Comissió Provisional d’Urbanisme de Lleida el 23 de 
juliol de 1996. 
 
 
SITUACIÓ.- 
 
La modificació puntual a realitzar correspon al sòl no urbanitzable d’Arsèguel. 
Terme municipal d’ Arsèguel. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ.-  
 
La present modificació puntual que es proposa es basa i sustenta en el següent: 
 
a) Adaptar  les Normes Subsidiàries del terme municipal al que disposa les recomanacions 

de l’art. 1.16.- d’adequació del planejament urbanístic segons el Pla Territorial parcial de 
l’Alt Pirineu i Aran.  

 
b) La resta d’articulat, que cal modificar per adaptar, substituir o ampliar al punt anterior es 

pren per base substancialment el contingut de les Normes del Planejament Urbanístic dels 
Municipis de l’Alt Pirineu. 

 
 
CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓ.-  
 
a) Bases de l’anàlisi de les característiques del sòl no urbanitzable.- 
     El sòl no urbanitzable aquests darrers cent anys ha sofert una transformació  de cultius, 

substituint la vinya pel bosc, degut a l’aparició de la fil·loxera i altres malalties. 
Aquest augment de superfície de bosc, a banda de les raons del punt anterior, s’ha 
incrementat per la mecanització de l’agricultura, que ha produït un abandonament dels 
terrenys en secà i amb certa pendent, per ser ocupats pel bosc, principalment pi roig, 
roures, i altres arbres autòctons.  

 
Per altra banda, tot això ha comportat a un moderat despoblament de la població, que 
atenent a les dades d’Indescat ha passat de 110 habitants l’any 2000 a l’entorn de 95 l’any 
2010, des de aleshores la població no s’ha recuperat. 
L’activitat econòmica s’ha anat transformant en serveis, generalment en llocs de treball a 
fora de la població, substancialment a l’entorn d’Andorra, amb un progressiu 
abandonament de l’agricultura, en canvi la ramaderia s’ha mantingut sobre el territori, 
principalment amb granges ramaderes de vacu i oví. 
Pel que fa al desenvolupament de magatzems i petita industria, el creixement ha sigut 
pràcticament nul, s’ha implantat un taller artesanal de fabricació de cervesa en el casc 
antic d’Arsèguel. 
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     També s’ha considerat l’escala de desenvolupament de les finques agrícoles – ramaderes 
del terme municipal d’Arsèguel, que en general són molt petites, el que implica que es 
proposa la possibilitat d’agrupar-les per assolir la parcel.la mínima en secà de 4,5 Ha. 

 Tanmateix, s’acota la superfície de les granges ramaderes a 1.000,00 m2 d’ocupació, i els 
magatzems agrícoles a un màxim de 500,00 m2. d’ocupació, per entendre que són 
proporcionals a les necessitats d’aquests tipus d’activitats. 
Per a la resta de sòl urbanitzable, no ha tingut cap tipus de desenvolupament, tant és així 
que el Pla de revisió dels sòls no sostenibles de l’Alt Pirineu, ha suprimit el SAU-1 i 
SAU-2 de sòls aptes per urbanitzar. 

 
b) Memòria de les Normes Subsidiàries de l’any 1996. 

 S’ha fet un repàs de les premisses de la memòria de la informació urbanística de les 
Normes Subsidiàries antigues, desprès del seu estudi s’ha arribat a la conclusió, que 
malgrat el temps passat, bona part es mantenen vigents, es fa esment dels punts que 
sembla que caldria posar al dia: 

 
-Serveis:  
S’ha millorat l’abastament de l’aigua potable, construint un nou dipòsit i estació de 
filtratge per a la població d’Arsèguel. 
En quant al Barri del Pont també s’ha millorat l’abastament de l’aigua potable. 

 
En relació al clavegueram existeix encara la necessitat de depuració de les aigües 
residuals previ a l’abocament. 

 
S’ha millorat el subministrament elèctric, soterrant la part de darrera l’església ubicant 
una nova ET en el cantó nord. 

 
Pel que fa referència a la pavimentació, s’ha millorat principalment pel Barri antic 
d’Arsèguel. 

 
-Aparcaments: 
L’aparcament del cost nord ja està en funcionament, manca la construcció d’un 
aparcament pel costat sud, que en aquests moments l’Ajuntament té en estudi amb 
l’avantprojecte redactat. 

 
-Creixement: 
El decreixement poblacional d’Arsèguel, ha sigut molt moderat corresponent per l’any 
2018, un total de 85 habitants. 

 
c) Objectius i alternatives de planejament. 

       
      -Les opcions del planejament no han sofert modificacions importants des de   aleshores, 

pel que fa referència als objectius en aquests moments no queda justificat la creació 
d’un petit sector industrial i magatzems. 

       En quant a aquestes alternatives de creixement han estat eliminades pel Pla Director de 
revisió dels sòls no sostenibles de l’Alt Pirineu, pels motius de manca de 
desenvolupament des de la data d’aprovació de les Normes Subsidiàries de l’any 1996 
fins l’actual. 
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 Per altra banda, s’ha apreciat una certa dinàmica amb la recuperació de masies i cases 

rurals del terme municipal, segons el catàleg aprovat el 26 de juliol de 2012. 

     -Per raons mediambientals, seria convenient potenciar les activitats artesanals, també els  
cultius amb certa tradició a la població, tal és el cas de plantacions de fruiters, horts amb 
productes propers, recuperació de la vinya de muntanya, etc. 

-Les activitats agrícoles i d’horts, per les raons mediambientals esmentades, que 
contribueixen a l’absorció del CO2, podrien passar davant de les ramaderes en especial 
els remugants, que impliquen la producció de biòxid de carboni contrari al canvi 
climàtic. 

 
d) Proposta integrada de la modificació puntual del sòl no urbanitzable. 

 
 A l’efecte de facilitar la comprensió, ordenació i desenvolupament de la present 

modificació, proposem desenvolupar-la en un ordre semblant a l’establert en les Normes 
de Planejament Urbanístic dels Municipis de l’Alt Pirineu, introduint les qüestions 
especifiques del municipi d’Arsèguel, i tanmateix incloent la part de normativa que no 
cal modificar. 

 
e) Condicions de l’informe emès del Departament de Territori i Sostenibilitat, exp. 

2020/072769/P. 
 

 En la present proposta integrada de la modificació puntual, s’ha tingut en compte el  
contingut de l’informe emès pels Serveis Territorials d’urbanisme de l’Alt Pirineu en 
sessió del passat 13 de novembre. 

 
f) Condicions de l’informe ambiental estratègic exp. U20/060 – OTAALL20200189. 

 
-S’augmenten els espais protegits, fent-los coincidir amb l’antic sòl no urbanitzable, 
s’acompanya plànol modificat nº 02. 
 
-Es proposa eliminar, per manca de dinàmica de la demanda, els sòls urbanitzables 
desqualificats en l’àmbit del Barri del Pont, segons el Pla Director Urbanístic dels sòls 
no sostenibles de l’Alt Pirineu, SAU-1 i SAU-2. 
 
-S’esmena la referència a la Llei 3/1998, que substitueix a les actualment existents. 

 
        

        PROPOSTA DE LA MODIFICACIÓ.- 
 

En suma, la proposta de la modificació puntual és: 
 

TÍTOL V. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE. 
 
CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS. 
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-Art. 90.- Definició, finalitat i tipus. 
 

1. El sòl no urbanitzable comprèn tots aquells terrenys que es troben fora dels límits 
de sòl urbà. En els mateixos no es preveuen processos urbanitzadors, atenent a la 
manca de dinàmica, i tanmateix amb la finalitat d’assegurar la continuïtat de les 
condicions naturals i d’ús actuals i la preservació dels valors paisatgístics de la  
comarca. 

 
2. Aspectes de paisatge. 

 
Les intervencions en sòl no urbanitzable han d’assegurar el respecte a les condicions 
naturals i paisatgístiques de l’entorn on es situen per tal de procurar la integració en 
el medi natural. 

 
Des del punt de vista ambiental s’observa que en l’àrea on s’ubica la present 
modificació, es troba en un entorn en que no es preveuen canvis de cultius, prats de 
dall, ni actuacions que puguin afectar a l’arbrat, i desenvolupament agrícola – 
ramader, ni tampoc les zones improductives. 

 
A més, les actuacions edificatòries actuals són molt limitades, principalment de 
manteniment i conservació de les cabanes, bordes, i alguna construcció d’ampliació 
d’activitats agrícoles – ramaderes, amb un desenvolupament molt limitat. 

 
A continuació s’esmenten les diferents mesures preventives i correctores que 
s’hauran d’adoptar per tal que els impactes generals per les actuacions siguin els 
mínims imprescindibles. 

 
-En fase de construcció, manteniment, conservació de les activitats agrícoles –  
ramaderes: 

 
-Intentar que el volum de terres a moure i a transportar sigui el mínim. 
-Separar i reutilitzar els materials que s’originin a l’obra segons la seva  naturalesa. 
-Minimitzar els impactes sonors generals pels enginys mecànics, tenint la 

maquinària en condicions. 
-Evitar el vessament d’olis i hidrocarburs de la maquinaria. 
 
-En fase de funcionament: 

 
 -Minimitzar els efectes possibles erosius generals per la disminució de la infiltració  

com a conseqüència de l’augment de la superfície pavimentada. 
S’ha d’evitar que conflueixi l’escorrentia superficial de la zona del talús, ja que en 
la situació en que es troben els talussos pot desencadenar-se un efecte erosiu molt 
important. 

 -Cal evitar que l’escorrentia transcorri lliurement per aquestes zones de més 
pendent i nues de vegetació. 

 -Disminuint la incidència sobre els talussos, poc a poc recuperant la cobertura 
herbàcia pertinent, i s’afavorirà així, la seva integració a l’entorn. 

 -Facilitar la instal·lació d’energies renovables, a l’efecte de reduir la producció de 
carboni. 
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3. Es diferencien tres tipus de sòl no urbanitzable: 
 

a) Àrees de protecció dels sistemes generals i infraestructures ( Clau P ) 
b) Sòl no urbanitzable de protecció preventiva. ( Clau 20 ) 
c) Àrees de protecció natural i de connexió. ( Clau 25b ) 

 
4. Relació entre els sòls no urbanitzables de les Normes Subsidiàries de l’any 1996 i la 

present modificació puntual: 
 

a) Àrees de protecció dels sistemes generals i infraestructures ( Clau P ), són 
equivalents. ( SX i SH ) 

b) Sòl No Urbanitzable Ordinari ( Clau O), equival a sòl no urbanitzable de 
protecció preventiva. ( Clau 20 ) ( N1 ) 

c) Àrees de protecció d’interès ecològic. ( Clau IE ), són equivalents a la Clau 25b. ( 
N3 ) 

 
 
-Art. 91.- Vies rurals. ( no es modifica ) 
 
1. No podrà obrir-se nous camins, vies rurals, pistes forestals o qualsevol altre tipus 

de vialitat si no està expressament prevista en aquestes Normes Subsidiàries o en 
plans especials que en sòl no urbanitzable poden desenvolupar-lo, o els plans o 
programes de l’Administració d’Agricultura. 

 
2. No es podrà modificar el perfil longitudinal i transversal dels camins i vies rurals 

sense la corresponent llicència municipal. Tota modificació de perfils haurà de tenir 
especial cura de les condicions paisatgístiques. 

 
3. No es permès suprimir ni modificar camins existents sense tenir el permís 

municipal. Per l’obtenció del permís és obligatori assegurar la continuïtat dels 
camins existents. 

 
4. Qualsevol edificació es situarà al menys a 6 metres de l’eix del camí. 
 

 
Article 92.- Desenvolupament de les Normes en el sòl no urbanitzable 
 
1. Les determinacions sobre el sòl no urbanitzable contingudes en aquest document, 

són d’aplicació immediata. Així mateix, d’acord amb l’article 67 TRLU, es poden 
tramitar plans especials per al desenvolupament del sistema d’espais oberts, que 
tinguin per objecte la implantació dels usos admissibles d’acord amb l’article 47 
del TRLU. 

2. Els plans especials esmentats en l’apartat anterior poden ajustar les condicions de 
l’edificació, restringir els usos permesos i augmentar la superfície mínima de les 
finques en la regulació de cada tipus de sòl i respecte dels diferents usos. 
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Article 93.- Mesures de gestió per al desenvolupament sostenible 
 
1. El projecte d’implantació en sòl no urbanitzable ha d’incorporar el tràmit 

d’avaluació d’impacte ambiental en el casos previstos per la legislació sectorial 
vigent. 

 
2. En qualsevol cas, s’han de complir les mesures de gestió per al desenvolupament 

sostenible establertes pel planejament territorial, que inclou les mesures 
correctores de l’erosió del sòl, les actuacions per la conservació de la biodiversitat i 
les actuacions per la conservació, protecció o millora de la qualitat del paisatge. 

 
 
Article 94.- Deures dels propietaris del sòl no urbanitzable 
 
D’acord amb la legislació urbanística vigent, 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: 
 
1. Costejar i executar les obres i els treballs necessaris per conservar el sòl i la seva 

massa vegetal en l’estat legalment exigible o per restaurar aquest estat, en els 
termes previstos en la normativa que sigui d’aplicació. 

 
2. Costejar i, en el seu cas, 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 hagi de formar part. 

 
3. Costejar i, si s’escau, executar les obres i 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. 

 
4. Costejar i, en el seu cas, executar les mesures correctores que determini un pla 

especial o l’acord d’aprovació del projecte per tal d’evitar la fragmentació d’espais  
 

5. 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. 

 
 
Article 95.- Finques 
 
1. Seran indivisibles totes les finques en sòl no urbanitzable, la dimensió de les quals 

sigui inferior al doble de les unitats mínimes de conreu (Decret 169/1983, de 12 
d’abril, modificat pels decrets 82/1985, de 21 de març, 297/1988, de 27 de juliol, i 
97/1997, de 15 d’abril) o de producció forestal (Decret 35/1990, de 23 de gener)  
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 d’acord amb l’art. 196 del TRLU i la legislació sectorial específica. 

 
2. Caldrà acreditar per a les construccions agrícoles o ramaderes una propietat 

mínima d’1,00 Ha. de terres de conreu d’hort, o de 4,5 Ha. de terres de secà, si bé 
pel cas de secà s’admetrà que aquesta extensió pugui ésser en varies finques 
discontinues, amb la condició que la parcel·la a edificar arribi a 1 Ha.  La totalitat 
de les finques vinculades a l’edificació, siguin continues o discontinues s’agruparan 
en una sola finca mitjançant escriptura i s’inscriurà en el Registre de la Propietat 
com a indivisible. 

 
3. Queden prohibides les parcel·lacions urbanístiques en sòl no urbanitzable. 

S’entendrà que hi ha parcel·lació quan concorrin les circumstàncies assenyalades a 
l’art. 191 del TRLU i que hi ha presumpció de parcel·lació quan es donin les 
condicions de l’art. 194 del TRLU. 

 
4. Es considera il·legal, a efectes urbanístics, tota parcel·lació que sigui contrària al 

que estableix aquesta normativa urbanística o que infringeixi el que disposa l’art. 
195.1 del TRLU i tota divisió o segregació que faciliti o tingui per finalitat facilitar 
la construcció d’edificacions o usos que no estiguin permesos en sòl no 
urbanitzable. 

 
 
Article  96.- Tanques 
 
 
1. Les tanques de finca, parcel·la o recinte han de complir les condicions que 

s’estableixen   en   aquest  article per tal que els   pugui ser  atorgada  la     llicència  
                   preceptiva a què obliga l’article 187 del TRLU. 

 
a) La construcció de tanques ha de limitar-se a aquells casos en què siguin 

imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del lloc, sense superar els 
2,00 m d’alçada total. 

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

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

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

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

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

g) Els materials manufacturats utilitzats en les tanques tindran colors discrets per 
tal que s’integrin bé en el fons cromàtics del lloc. 
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h) Les tanques d’obra existents i aquelles que es preveu per motius de seguretat 
s’han de tractar amb superposició de vegetació viu per tal de millorar la seva 
integració en el paisatge. 

i) Tanmateix, s’admetran les tanques formades per piquets de granet i tres cables 
horitzontals. 

j) També s’admetran tanques formades per travessers de fusta tractada 
horitzontals o verticals acabades de color marró o verd. 

 
2. En les tanques d’instal·lacions d’interès públic, el projecte vindrà determinat pel 

procediment de l’article 48 TRLU o en el seu cas per un pla especial. 
 
3. La col·locació de la tanca ha de respectar la distància mínima de l’exterior del 

camí, resseguint la topografia natural i sense interferir en el traçat dels camins 
considerats de domini públic. 

 
4. S’admet la fitació dels terrenys en els vèrtex dels polígons que delimiten les finques. 
 
5. Les tanques situades en zona de protecció de carreteres han de complir la 

normativa sectorial que li és d’aplicació 
 
 
Article  97.- Fonts, deus, basses, zones humides i patrimoni geològic 
 
1. No es permet cap acció a l’entorn de les fonts que impliqui la seva desaparició o 

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

 
2. Prèvia llicència, es permet potenciar el valor paisatgístic dels entorns de les fonts i 

deus, fent petites obres d’adequació i ornat, així com plantacions d’espècies 
autòctones si s’acompanyen amb el projecte. Durant l’execució de les obres, cal 
respectar la vegetació existent. 

 
3. S’admet la formació de basses d’acumulació d’aigua per a la prevenció contra 

incendis i per a rec, les quals han de donar compliment a l’establert a la legislació 
sectorial vigent d’aplicació. Es distingeixen les basses que recullen l’aigua de pluja  

 
4. de les basses que també obtenen aigua a partir d’escorrenties. Aquestes últimes 

han de tenir unes condiciones específiques de disseny per permetre l’eliminació 
dels fangs i partícules sòlides que, a més, cas que l’aigua provingui d’una altra 
finca, han d’obtenir l’autorització prèvia de l’Agència Catalana de l'Aigua. 

 
5. En les àrees incloses en l’Inventari de zones humides de Catalunya no es permet 

cap actuació o activitat susceptible de provocar-ne la recessió o la degradació o 
l’alteració dels sistemes hídrics que la sustenten. En les làmines d’aigua i en els 
hàbitats d’ambients humits d’aquestes zones també hi seran d’aplicació les 
determinacions del punt 1. 
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6. En les àrees incloses en l’Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya no es  

permet cap actuació que pugui destruir, ocultar o reblir els elements geològics que 
han motivat la inclusió de l’àmbit en l’Inventari. 

 
 

Article 98.- Conreus 
 
Es regulen per la normativa agrària i estan subjectes als Plans especials que, si és el 
cas, es redactin per a la protecció del sòl agrícola. 
 
Les actuacions de transformació de sòl han de mantenir en termes generals l’escala 
dels camps o unitats de producció agrícola amb la dimensió, proporció, ritme i 
seqüència que defineix el paisatge del lloc, llevat que pugui ser autoritzat per 
l’administració sectorial competent. 
 
Cal mantenir les característiques del bocatge e l’Alt Urgell, amb els elements de 
separació entre unitats productives quan concentren desnivells i/o tenen diferents 
tractaments vegetals, ja siguin, murs de pedra, altres materials, marges o espais 
residuals. En qualsevol cas, en els àmbits predominantment agrícoles, cal conservar les 
peces relictes de bosc consolidat o antic per mantenir la biodiversitat. 
 
 

Article 99.- Tala d’arbres 
 
1. Els propietaris del sòl no urbanitzable vetllaran pel manteniment de l’arbrat 

existent. Estan protegits tots aquells arbres o comunitats vegetals singulars pel seu 
emplaçament, proporcions, grans mesures, edat extraordinària i espècie. Només 
s’admet la tala d’arbres, quan estigui prevista als plans tècnics de gestió i millora 
forestal (PTGMF), amb autorització expressa de l’administració forestal o quan  

       sigui conseqüència de la renovació o aprofitament agrari usual dels conreus o de  
l’aplicació de la legislació en matèria de sanitat vegetal. 

 
2. En els sectors afectats per incendis s’ha d’estimular la ràpida repoblació amb 

espècies autòctones. 
 
 
Article 100.- Publicitat 
 
S’ha d’evitar la col·locació de la publicitat, ja sigui en tanques o sobre edificacions i 
instal·lacions, i minimitzar els elements de senyalètica, escollint materials i dimensions 
discrets. Es prohibeix la col·locació de cartells o altres elements publicitaris que 
distorsionin la visió del paisatge i en els àmbits que ho prohibeix la normativa sectorial 
 
 
Article 101.- Condicions generals i d’integració paisatgística 
 
1. Qualsevol edificació o volum ha de ser proporcionat a la dimensió i escala dels 

paisatge on s’emplaça i garantir que la seva situació, volumetria, murs de contenció  
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 i tancaments, o la instal·lació d’altres elements, no limiti, trenqui l’harmonia o 

desfiguri la perspectiva del camp visual dels paisatges naturals. No es pot edificar 
en els careners i turons del relleu del terreny. 

 
2. Les construccions admeses, s’han d’adaptar a la topografia natural del terreny, 

situar-se en els llocs menys exposats visualment, i preveure uns accessos i serveis 
adequats en funció de l’ús i de l’emplaçament. 

 
3. Els materials, sistemes constructius, volum, tipologia aparent, acabats i color de les 

edificacions en sòl no urbanitzable han de garantir una adequada integració a les 
condicions naturals de l’entorn i al seu cromatisme. Es obligatori el tractament 
com a façana de tots els paraments exteriors de les edificacions sigui quina sigui la 
seva finalitat. 

 
4. Les edificacions, existents o les admeses de nova construcció, han de disposar 

d’elements de tractament de les aigües residuals. 
 
5. La construcció d’una nova edificació o ampliació d’una existent vetllarà per la 

integració de l’arbrat existent. Per a facilitar la integració paisatgística de 
l’edificació s’utilitzarà l’arbrat, amb les espècies i plantacions pròpies del lloc. 

 
6. No es permet l’obertura de nous camins per a donar accés a parcel·les rústiques 

amb l’objecte d’edificar, sinó que l’accés s’ha de preveure per un camí ja existent, 
llevat de les explotacions ramaderes o forestals. 

 
7.   L’estudi d’impacte i integració paisatgística, ha de ser informat per l’òrgan competent   

en matèria de paisatge, i és preceptiu dins de la tramitació prevista per l’article 48 
TRLU. 

 

Article 102.- Condicions de construcció, ampliació o reforma de magatzems agrícoles 
 
1. S’entén per magatzem agrícola aquella instal·lació destinada a la guarda de 

productes agrícoles, d’eines, màquines i altres elements relacionats directament amb 
l’explotació agrícola, pecuària o forestal, d’acord amb l’establert a l’article 48.1 c) 
del RLU. 

 
2. La necessitat, dimensions i ubicació dels magatzems han de ser proporcionades en 

relació amb l’explotació existent a la finca. Les noves implantacions han de ser 
proporcionades a la dimensió i escala del paisatge, de manera que s’evitin o es 
fraccionin aquelles que per la seva grandària constitueixen una presència impròpia i 
desproporcionada, i s’hauran d’ajustar a les necessitats pròpies de l’activitat. 

 
3. Les construccions de guarda seran de planta baixa. En planta, l’edificació es 

disposarà en sentit longitudinal seguint la directriu plana de la corba de nivell. 
 
4. Condicions de l’edificació: 

 
a.   La parcel.la o finca mínima serà l’assenyalada en l’art. 95.2.- d’aquestes Normes. 
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b.   Les característiques de l’edifici han d’ajustar-se a les tipologies existents i  
tradicionals de l’entorn, amb els materials, acabats i colors tradicionals, la 
coberta podrà ser de teula àrab, o materials semblants de color roig teula, amb 
una pendent mínima del 20 %, les parets podran ser de pedra del país rejuntades 
amb morter de color clar, arrebossades o de formigó prefabricat pintades de 
color adient al paisatge, en àrees de prat seran de color semblant al prat natural, i 
en el cas d’estar implantades en àrees de terreny de cultiu, seran de color 
semblant a la terra llaurada de l’entorn, o de fusta tenyida de color fosc. Les 
construccions tindran una composició volumètrica simple preferentment 
horitzontal, harmònica amb la topografia, els elements naturals i construïts de 
l’entorn. Les edificacions tindran un tractament exterior comú a la resta 
d’edificacions existents en el sòl no urbanitzable de l’entorn. Cal evitar ocupar els 
terrenys amb major pendent. 

c.   Les edificacions es separaran almenys a 10,00m dels límits de propietat. En el cas 
d’ampliacions es valoraran individualment en funció de les seves característiques, 
les tanques de la parcel.la es situaran  a un mínim de  6,00 m de l’eix del camí, o a 
la mesura que correspongui segons l’administració concurrent. 

     L’alçada màxima preferent serà de 9,00 m (PB + 1PP) a carener respecte la 
rasant natural del terreny, excepte les instal·lacions annexes per a les quals sigui 
tècnicament necessària una major alçada, sens perjudici que per necessitats 
d’emmagatzematge o maquinària es precisi una alçada superior.  

d.   El sostre haurà de tenir les mínimes dimensions d’acord a l’explotació de la finca,  
com a màxim 500 m2 d’ocupació en planta baixa. 

e.    S’admetran construccions provisionals  destinades a ús agrícola desmuntables, de 
forma semicircular o trapezoïdal, formades únicament per estructura metàl·lica i 
tela cobriment de color semblant als prats naturals, amb una superfície màxima 
d’ocupació de 500,00 m2. Es tramitaran d’acord amb el que disposa l’art. 65.- al 
70.- del Decret 64/2014. 

  
 
Article 103.- Regulació de les construccions ramaderes 
 
1. S’entén per construccions ramaderes els allotjaments destinats a la cria i l’engreix de 

bestiar. 
 
2. La necessitat, dimensions i ubicació de les construccions ramaderes han de ser   

proporcionades en relació amb l’explotació existent a la finca. Les noves 
implantacions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del paisatge, de 
manera que s’evitin o es fraccionin aquelles que per la seva grandària constitueixen 
una presència impròpia i desproporcionada, i s’hauran d’ajustar a les necessitats 
pròpies de l’activitat. 

 
3. En tot cas cal justificar el compliment de la legislació sectorial d’aplicació, entre 

d’altres, les disposicions establertes a la Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i 
ambiental de les activitats, i taules corregides amb les modificacions aprovades a la Llei 
9/2011, de 29 de desembre, de ka promoció de l’activitat econòmica. 

 
4. Les construccions seran, d’unes dimensions apropiades i ajustades a la normativa 

sectorial  d’aplicació,  tindran una composició volumètrica  simple   preferentment  
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5. horitzontal, harmònica amb la topografia, els elements naturals i construïts de 

l’entorn. El tractament exterior d’aquestes edificacions haurà de ser comú a la resta de 
construccions existents en el sòl no urbanitzable de l’entorn. Cal situar les 
construccions en llocs assolellats i ventilats i, en tot cas, fora de la trajectòria dels vents 
dominants en el sentit dels nuclis habitats, i preferentment seguint la directriu plana de 
la corba de nivell. S’evitarà ocupar els terrenys amb major pendent. Quan sigui 
necessaris anivellaments, es procurarà evitar l’aparició de murs de contenció de terres, 
i se salvaran els desnivells amb desmunts o talussos amb pendents que permetin la 
revegetació. En la mida del possible, per tal de minimitzar l’impacte visual, les 
edificacions s’esglaonaran o es descomposaran en diversos elements simples articulats 
evitant la creació de grans plataformes horitzontals que acumulin en els seus extrems 
importants diferències de cota entre el terreny natural i el modificat. 

 
5. Condicions de l’edificació: 

 
a.  La parcel.la o finca mínima serà l’assenyalada en l’art. 95.2.- d’aquestes Normes. 
b.  Les característiques de l’edifici han d’ajustar-se a les tipologies existents i  

tradicionals de l’entorn, amb els materials, acabats i colors tradicionals, la coberta 
podrà ser de teula àrab, o materials semblants de color roig teula, amb una 
pendent mínima del 20 %, les parets podran ser de pedra del país rejuntades amb 
morter de color clar, arrebossades o de formigó prefabricat pintades de color 
adient al paisatge, en àrees de prat seran de color semblant al prat natural, i en el 
cas d’estar implantades  en àrees de terreny de cultiu, seran de color semblant a la 
terra llaurada de l’entorn, o de fusta tenyida de color fosc. Les construccions 
tindran una composició volumètrica simple preferentment horitzontal, harmònica 
amb la topografia, els elements naturals i construïts de l’entorn. Les edificacions 
tindran un tractament exterior comú a la resta d’edificacions existents en el sòl no 
urbanitzable de l’entorn. Cal evitar ocupar els terrenys amb major pendent. 

c.    Les edificacions es separaran almenys 10,00 m dels límits de propietat. En el cas 
d’ampliacions es valoraran individualment en funció de les seves característiques, 
les tanques de la parcel.la es situaran a un mínim de 6,00 m de l’eix del camí, o a la  

      mesura que correspongui segons l’administració concurrent. 
d. L’alçada màxima preferent serà de 9,00 m (PB + 1PP) a carener respecte la rasant 

natural del terreny, excepte les instal·lacions annexes per a les quals sigui 
tècnicament necessària una major alçada, sens perjudici que per necessitats 
d’emmagatzematge o maquinària es precisi una alçada superior.  

e.  El sostre haurà de tenir les mínimes dimensions d’acord a l’explotació de la finca, 
com a màxim 1.000 m2 d’ocupació en planta baixa. 

 
6. L’autorització de les construccions que superin algun dels llindars següents: ocupació 

en planta més de 500m2, sostre total de més de 1.000m2 o alçada màxima a carener de 
10m, o llargària de més de 60 m està subjecta al procediment de l’article 49 del TRLU 
i 59 del DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 
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Article 104.- Noves edificacions o ampliacions d’existents destinades a habitatge rural 
 
1. S’entén per habitatge rural aquell directament i justificadament associat a una 

explotació agrícola, ramadera o forestal. 
 
2. La construcció de noves edificacions destinades a habitatge familiar en sòl no 

urbanitzable han de complir els requisits i condicions que determina l’article 50 del 
RLU i, en concret, acreditar les condicions següents: 

 
a. La preexistència de l’explotació agrícola o ramadera, que estigui configurada 

com a una unitat econòmica tant des del vessant de la legislació fiscal com de la 
sectorial o que formi part d’un conjunt integrat d’unitats econòmiques 
d’explotació, sota una direcció empresarial comuna. 

b. La necessitat de l’habitatge en relació a les funcions de vigilància, assistència o 
control derivades o exigides per les característiques de l’explotació i s’ha de 
destinar a residència habitual de la persona titular de l’explotació o de qui 
exerceixi les funcions esmentades, que com a màxim serà de 150 m2  de superfície 
edificada, que es podrà desenvolupar en planta baixa més un pis. 

 
3. Es permet l’ampliació de l’habitatge existent com a ampliació del programa 

familiar, sense segregar la finca original, sempre que es justifiqui la seva necessitat 
d’acord amb l’establert a l’article 50.3 del RLU. Aquesta ampliació haurà 
d’integrar-se amb les construccions principals d’acord amb el previst a l’article 50.4 
del RLU. 
Aquesta ampliació, consolidació, o construcció està condicionada a la inscripció 
registral de la indivisibilitat de la finca. En cas que la construcció es vinculi a la 
titularitat única de terrenys discontinus que formen una unitat orgànica, caldrà 
inscriure en el Registre de la Propietat la constitució de la unitat orgànica 
d’explotació. 

 
4. Condicions de l’edificació: 

 
a. Les característiques de l’edifici han d’ajustar-se a les tipologies existents i 

tradicionals de l’entorn, amb els materials, acabats i colors tradicionals, la 
coberta serà de teula àrab de color roig amb una pendent del 25 % al 30 %, les  
parets podran ser de pedra del país rejuntades amb morter de color clar, 
arrebossades de color adient al paisatge. Les construccions tindran una 
composició volumètrica simple, harmònica amb la topografia, els elements 
naturals i construïts de l’entorn. Les edificacions tindran un tractament exterior 
comú a la resta d’edificacions existents en el sòl no urbanitzable de l’entorn. Cal 
evitar ocupar els terrenys amb major pendent. 

b. Les edificacions aïllades es separaran més de 10,00m dels límits de propietat. En 
el cas d’ampliacions es valoraran individualment en funció de les seves 
característiques. 

c.  L’alçada màxima serà de 6,00m fins a la cara superior de l’últim forjat,  
corresponent a planta baixa i una planta pis. 

d.  El sostre màxim serà de 150 m2,  a justificar  d’acord a l’explotació de la finca i 
en funció del programa familiar. 

e.  Cal preveure i determinar en el projecte de l’edificació el corresponent sistema  
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de captació d’aigua potable i de depuració d’aigües residuals. 

 
 
Article 105.- Establiment de turisme rural i càmping 
 
1. Es consideren construccions destinades a activitats de turisme rural, les  

construccions auxiliars dels establiments de turisme rural que regula la legislació del 
turisme de Catalunya, als efectes de l’article 47.6.e, TRLU, i l’article 51 RLU. Es 
reconeixen els càmpings existents amb anterioritat a la data d’aprovació d’aquestes 
Normes que hagin estat degudament autoritzats. 

 
2. Els càmpings de nova implantació, ampliació o modificacions, es tindran en compte 

les condicions de compatibilitat del Pla Director Urbanístic de les Activitats de 
Càmping, que es troba en tràmit. 

 

Article 106.- Actuacions d’interès públic 
 
1. Es consideren d’interès públic les activitats col·lectives de caràcter esportiu, 

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

 
2. Les actuacions especifiques d’interès públic s’han d’emplaçar en el medi rural de 

manera que suposi el menys impacte sobre el medi i s’haurà de seguir el 
procediment que determina l’article 48 TRLU. 

 
3. La implantació d’establiments de turisme rural o de serveis associats a activitats de 

càmping és permesa en les construccions preexistents en sòl no urbanitzable no 
incloses al catàleg de masies sempre que concorrin els requisits que preveu el punt 1 
de l’article 56 RLU i d’acord amb el procediment del l’apartat 2 del mateix article. 

 
4. Pels edificis preexistents sobre el territori, que aportin qualitat al medi natural i 

paisatgístic, sempre que es justifiqui obres d’adequació i millora, es permetran els 
usos previstos en l’art. 47.4.- del TRLU, seguint la tramitació d’un projecte 
d’actuació específica. 

 
 

Article 107.- Construccions per a prestació de serveis de la xarxa viària 
 
1- D’acord amb el que preveu l’apartat 6c de l’art. 47, TRLU, es pot autoritzar en el 

sòl no urbanitzable estacions de subministrament de carburants i de prestació 
d’altres serveis de la xarxa viària, en concret, tallers de reparació de pneumàtics i 
aparells elèctrics dels vehicles, bars - restaurants, neteja de vehicles i el comerç de  
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    venda de premsa periòdica i d’articles de primera necessitat. 
 
2- El tràmit haurà de seguir el procediment assenyalat de l’article 48 TRLU. 
 
3- Les noves implantacions d'establiments dedicats a la venda de carburants 

localitzades fora de la trama urbana consolidada, poden incorporar un petit 
establiment comercial amb una superfície de venda fins a 50m2 , com a servei 
complementari a la benzinera. 

 
 
Article 108.- Construccions i instal·lacions d’obres públiques 
 
1. Es poden autoritzar en el sòl no urbanitzable les construccions i les instal·lacions 

vinculades a l’execució, manteniment i funcionament de les obres públiques. 
 
2. Es requereix l’obtenció de llicència urbanística municipal segons l’establert a 

l’article 53 RLU. 
 
 

 Article 109.- Rehabilitació i reconstrucció de masies, cases rurals i altres construccions. 
 
Resten recollides en el Pla Especial Urbanístic del catàleg de masies i cases rurals del 
terme municipal d’Arsèguel, aprovat definitivament el 26 de juliol de 2012. 
 
  
Article 110.- Regulació dels usos 
 
1. Els usos permesos es regulen específicament per cada clau de sòl no urbanitzable, 

d’acord amb el Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran. L’establiment de 
qualsevol ús permès comportarà l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per 
evitar la degradació del medi i facilitar una integració total. 

 
2. En el sòl no urbanitzable no s’admeten els usos que impliquin una transformació en 

la destinació o la naturalesa d’aquest sòl, o bé lesionin o impedeixin la consecució 
dels valors i finalitats específiques que es defineixen per a cada clau. 
Caldrà estudiar d’una manera detallada la captació d’aigua potable i energia, la 
depuració de les aigües residuals, la minimització dels residus, la idoneïtat dels 
accessos i la conservació i restauració de les masses arbòries. El titular es 
comprometrà a la conservació de les construccions i del seu entorn per tal que 
reuneixi unes condicions adequades de seguretat, de salubritat i d’ornat públic. 

 
3. En qualsevol cas els usos admesos en un àmbit poden ser limitats per els plans 

especials de protecció del patrimoni històric i cultural, els plans especials per a la 
protecció del medi natural i el paisatge i altres regulacions establertes en el marc de 
la legislació o el planejament sectorial en matèria d’espais naturals, terrenys  

     forestals i biodiversitat. 
 
 



2.345-V Bis.                                                                                                                   Pàg. 18 
 
 
4. Es permeten petits establiments comercials dedicats a la venda directa de productes 

agrorurals del lloc on s’ubiquin, limitat a les construccions de turisme rural i a les 
rehabilitacions de masies, cases rurals i altres edificacions. També s’admeten en les 
construccions de caire rústic definides en l’art. 48.1.c del D 305/06, dels productes 
originats per la unitat d’explotació, limitat a una superfície mínima de venda 
proporcionada a l’explotació, que en cap cas ha de ser superior a 30m2. 

 
 
Article 111.- Mesures urgents per l’emergència climàtica i impuls de les energies 
renovables. 

   
Normes d’aplicació directa sobre instal·lacions per a l’aprofitament de l’energia solar. 
 
1. S’admet la implantació de les instal·lacions per a l’aprofitament de l’energia solar 

mitjançant captadors solars tèrmics o panells fotovoltaics, en els casos següents: 
 

a) Sobre les cobertes de les edificacions destinades a magatzems o granges, 
construccions auxiliars, amb les següents condicions: 

 
            -Els panells aniran paral·lels a les pendents de les cobertes, sense sobrepassar 

15 cm d’alçada, si van carenats perimetralment serà del mateix color que la 
coberta.  

 
            -Les files de panells seran totes iguales,   començaran per estar ubicats a partir 

de la barbacana, si sobra espai no ocupat de la coberta, es deixarà a partir de 
la comunera. 

 
b) En edificacions en cobertes de teula àrab roja o pissarra del país: 

    
 Per raons de protecció de l’arquitectura tradicional, es col·locaran fora 

d’aquests àmbits,  preferentment en edificacions auxiliars de planta baixa, o bé 
alternativament en espais lliures de la parcel.la sense superar 1,00 m de la 
rasant del sòl. 

 
c) En tots els casos es podrà col·locar en espais lliures de la finca, sense superar 

1,00 m de la rasant del sòl, amb una potència en kWp  necessària per l’activitat, 
amb un màxim de 100 kWp. 

 
 

                                CAPITOL II SÒLS NO URBANITZABLES       
 

Article 112.- Àrees de protección de sistemes generals i infraestructures, clau P. (no es 
modifica antic art. 100) ( SX i SH ) 

 
1. DEFINICIÓ 

 
        Comprèn els sòls immediats a les carreteres, camins, recs i infraestructures viàries. 
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2. CONDICIONS 
 
Amb caràcter general les condicions d’edificació i usos permesos en aquestes àrees 
serán exclusivament les admeses en relació al manteniment del sistema general o 
infraestructura que es protegeix. 
 
En el cas de trovar-se en el límite entre dues àrees predominarà l’àrea que suposi una 
major protección del sistema. 
 
Aquestes condicions queden restringides per les següents determinacions: 
 
a) Carreteres: legislació espacífica de carreteres. En aquestes Normes s’assenyala la 

distancia mínima de la línea d’edificació, que és de 25 m. mesurats des de l’aresta 
exterior de la calçada. 

 
b) Camins: les tanques de la parcel.la es situaran a un mínim de 6 m. de l’eix del camí, 

havent de garantir en qualsevol cas un pas lliure de 8 m. 
 

c) Recs: reglamentació propia de la Comunitat de Regants amb un mínim de 6 metres 
des de la vora del talús exterior del reg. 

 
d) Depuradora i abocador d’escombraries: es prohibeix qualevol tipus d’edificació en 

un radi de 100 m entorn a l’aubicació del servei. 
 

 
           Article 113. - Rústic, clau 20 ( N1 ) 

 
1. DEFINICIÓ 

 
S’inclouen en aquest tipus els sòls que no hagin estat considerats espais naturals 
protegits, sòls de valor natural i de connexió, sòls paisatgístics i ecològics de valor i sòls 
de valor agrícola, considerats com a sòls de protecció preventiva segons el PTP Alt 
Pirineu i Aran i PDU del Pallars Sobirà. 

 
2. OBJECTIUS 

 
a.  La utilització racional dels recursos naturals, dins dels límits establerts per la legislació 

d’aplicació. 
 

b.  Compatibilitzar l’activitat agroramadera amb la conservació del territori. 
 

c.  Millorar la qualitat paisatgística. 
 

d. Controlar les noves construccions. 
 

e.  Controlar el perill d’incendi forestal. 
 

f.  Mantenir la vegetació natural existent, sempre i quan sigui compatible amb la resta 
d’objectius d’aquest article. 
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3. REGULACIÓ 

 
Es regula d’acord amb l’establert als articles 47 a 51 del TRLU i 46 a 60 del RLU i el que 
disposa el PTP de l’Alt Pirineu i Aran i PDU del Pallars Sobirà pel que fa als sòls 
anomenats de protecció preventiva, amb les limitacions derivades de l’article 117 
d’aquesta normativa. 
 
 
Article 114.-  Sòls de valor natural i de connexió, clau 25b ( N3 ) 

 
3. DEFINICIÓ 

 
S’inclouen en aquesta classe aquells sòls en què concorren valors que justifiquen un alt 
grau de protecció per tal de preservar-los de transformacions que els puguin afectar. 
Comprèn aquells espais que el PTP de l’Alt Pirineu i Aran i PDU del Pallars Sobirà 
considera que cal preservar pel seu valor com a peces i connectors d’interès natural i 
agronatural o com a sòls d’alt valor agrícola productiu, i també per la seva funció 
específica en l’equilibri mediambiental, com és el cas de les àrees de recàrrega dels 
aqüífers. Aquesta zonificació també incorpora aquells àmbits de l’Inventari de zones 
humides de Catalunya, de l’Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya, de forests 
d’utilitat pública i de forests protectors que no estan inclosos en els sòls de protecció 
especial del PTP i no formen part dels sòls urbans. 

 
 

4. OBJECTIUS 
 

Reconeixement de les àrees homogènies reconegudes pel planejament territorial (PT) i 
urbanístic de rang superior (PDU), caracteritzades bàsicament per un conjunt de trets 
funcionals, morfològics, biogeogràfics i paisatgístics que són comuns en cada àrea i que 
pels seus valors han de tenir una protecció especial. 

 
 

5. REGULACIÓ 
 

Es regula els sòls naturals protegits d’acord amb l’establert a l’article 2.6 del PTP Alt 
Pirineu i el Pla director urbanístic del Pallars Sobirà amb les limitacions derivades de 
l’article de regulació d’usos d’aquesta normativa i el que estableix la legislació urbanística 
vigent. 

 
 

 
 DATA.- 

 
      A Arsèguel, 24 de maig de 2021. 
        

 
L’ARQUITECTE.- 
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AJUNTAMENT D’ARSÈGUEL 

 
 
 

ANNEX A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA 
REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 
D’ARSÈGUEL PER ADAPTAR-HO AL PLA 

TERRITORIAL DE L’ALT PIRINEU I ARAN 
 
 
 
 
 
 

 
PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

ESTRATÈGICA SIMPLIFICADA PER L’EMISSIÓ DE 
L’INFORME AMBIENTAL ESTRATÈGIC 
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MEMÒRIA.- 
 
Memòria per a la sol·licitud de l’inici de la valoració ambiental estratègica 
simplificada segons l’art. 29.- de la Llei 21/2013, i disposició addicional octava de 
la Llei 16/2015. 
 
 
OBJECTE DE LA PLANIFICACIÓ.- 
 
L’objecte de la planificació és la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
d’Arsèguel per recollir en un sol expedient les necessitats de la població. 
 
En relació al canvi que afecta a modificació de classificació del sòl és: 
 
-Modificació única. 
La modificació puntual del sòl no urbanitzable d’Arsèguel, es promou per adaptar-
lo substancialment a les recomanacions de l’art. 1.16.- del Pla Territorial Parcial de 
l’Alt Pirineu i Aran. 
 
 
SITUACIÓ.- 
 
Les ubicació esmentada te l’abast de tot l’àmbit del sòl no urbanitzable del terme 
municipal d’Arsèguel. 
 
Veure plànol de situació que s’acompanya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Vista general, Serra del Cadí, prats de dall i arbrat autòcton- 
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ADMINISTRACIÓ ACTUANT.- 
 
L’administració actuant és l’Ajuntament d’Arsèguel, amb domicili a la Plaça 
Major, 1 d’Arsèguel. 
 
 
ABAST I CONTINGUT DEL PLA PROPOSAT, ALTERNATIVES 
RAONABLES TÈCNIQUES I AMBIENTALMENT VIABLES.- 
 
L’abast i contingut del Pla proposat, és la modificació puntual que es planteja en 
l’expedient general, i que es justifica en el capítol d’aspectes generals. 
En quant a les alternatives raonables tècniques i ambientals viables, es justifiquen a 
continuació: 
 
-Modificació única- 
La normativa actual que és de l’any 1.996, contemplava un creixement residencial 
de certa importància, tal és el cas del Barri del Pont, sector industrial i magatzems a 
prop de la carretera, des de aleshores fins l’actualitat han passat quasi bé trenta anys 
sense cap desenvolupament, per manca de dinàmica. 
 
La present modificació atenent a les circumstàncies esmentades i tanmateix per 
potenciar les activitats artesanals, cultius de fruiters, horts de producció propera i si 
s’escau la recuperació de la vinya de muntanya, aconsella suprimir tots aquests 
territoris inicialment previstos pel desenvolupament de l’edificació, per retornar-los 
a sòl rústic amb creixement compatible amb el poblament actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Vista general de skyline d’Arsèguel, prats de dall i bestiar de l’entorn-  
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Per tal cosa, s’ha pres com alternativa vàlida les propostes del Pla Territorial Parcial 
de l’Alt Pirineu per raons de les seves finalitats i protecció. 
 
Atenent que l’esmentat Pla Territorial ja va ser objecte del corresponent expedient 
d’avaluació ambiental, no significant que la present modificació puntual  produeixi 
efectes significatius diferents sobre el medi ambient, no seria necessari procedir a 
una nova avaluació ambiental. 
No obstant, s’acompanya un estat raonat del desenvolupament previsible del pla 
modificat. 
 
  
DESENVOLUPAMENT PREVISIBLE DEL PLA O PROGRAMA.- 
 
En aquests moments de dificultats econòmiques és difícil fer una previsió del 
desenvolupament d’aquesta part del territori. 
No obstant, es pot fer unes previsions raonables en funció d’una possible millora de 
la situació, dins l’òptica d’un creixement moderat pel territori, i de millora urbana 
pels sòls consolidats que composen les edificacions de la població d’Arsèguel i del 
Barri del Pont, tot buscant un reequilibri pel futur del terme municipal. 
 
Pel sòl urbà es mantenen substancialment les normatives de les presents Normes 
Subsidiàries que han donat un resultat favorable pel manteniment i conservació de 
l’arquitectura de l’Alt Urgell. 
Pel sòl rústic es recull les recomanacions i proteccions previstes pel Pla Territorial 
Parcial de l’Alt Pirineu i Aran, en que es divideixen en sòl no urbanitzable de 
protecció preventiva clau 20, àrees de protecció dels sistemes generals i 
infraestructures, clau P i àrees de protecció general i de connexió, clau 25b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Fotografia del pas del Riu Segre i arbrat autòcton de ribera- 
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CARACTERITZACIÓ DE LA SITUACIÓ  DEL MEDI AMBIENT ABANS 
DEL DESENVOLUPAMENT DEL PLA O PROGRAMA EN L’ÀMBIT 
TERRITORIAL AFECTAT.- 
 
L’estat actual del territori abans de la modificació pot exposar-se en els següents 
apartats: 
 
 
1) Geologia. 

  En general els terrenys que composen el terme municipal d’Arsèguel són 
estables, sense perill d’esllavissaments i riscos generals. 

 
 Els terrenys propers al Riu Segre corresponen al tipus Qmm formats per 

breixes, blocs i argiles de l’època Plistocè-Holocè. 
       Les mitges vessants entre la zona del riu i muntanya pròpiament dita són del 

tipus Fdq, composades per fil·lites, pissarres de l’època carbonífer permià. La 
part més muntanyosa correspon a la qualificació tipus Ggdbh i Gpf, de la 
família dels granits, feldespats, etc de l’època carbonífer permià. 

       Tot això, segons el mapa biològic comarcal de Catalunya. 
 
 En suma, són terrenys generalment molt estables que no presenten aspectes 

inestables ni tampoc perillosos pel territori. 
  
2) Hidrologia. 
  

El riu més important és el Riu Segre, que passa a prop del Barri del Pont i el 
Riu d’Arsèguel que desemboca una mica més avall, i neix al peu del Cadí. 
S’acompanya plànol d’inundabilitat del Riu Segre pel període de retorn de deu 
anys,  no afectant a cap àmbit poblacional, ni representa cap perill per a la 
població. 
 

3) Morfologia. 
 

La modificació no afecta a les pendents del terreny sinó al contrari, s’han de 
mantenir dins l’àmbit del Pla les situacions actuals, amb les mesures de 
protecció assenyalades per les àrees de protecció preventiva clau 20 i àrees de 
protecció natural i de connexió clau 25. 
 

4) Dades climàtiques. 
 

 Amplitud tèrmica anual: 16 – 17º. 
  Eficàcia tèrmica segons Thornthwaite: 48 a 51,9 %. 
  Dèficit hídric anual: 0 a 100 mm. 

 Evapotranspiració potencial: 572 a 712 mm Mesotèrmica I (B’1) 
 Precipitació mitjana anual: 800 a 850 mm. 
 Temperatura mitjana anual: 9 a 10 0C. 
 Tipus de clima segons l’índex d’humitat de Thornthwaite: 20 a 40 Humit (B1). 
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5) Flora i vegetació. 
 

Els aspectes del terme municipal d’Arsèguel es poden resumir en: 
 
-Muntanya del costat nord. 
Correspon principalment a boscos anomenats “complex de bosc muntà”, 
principalment de pi roig del país. 
 
-Entre la muntanya i el Riu Segre. 
Correspon la mitja vessant a vegetació arbustives, composada per mosaic de 
matolles varis, amb intercalat de prats de pastura de regadiu i trams de secà. 
 
-Vegetació en l’espai llindant al Riu Segre. 
Està ocupat principalment pel bosc de ribera d’arbrat autòcton, tals com xops, 
salses, verns, etc., vorejats per a cada cantó amb prats de dall regadius. 
 
-Entre el Riu Segre i la mitja vessant pel cantó sud. 
A la part baixa estan ubicats un mosaic de camps de secà, la part més propera al 
riu correspon a prats de dall de regadiu, es troben intercalats parts de bosc de pi 
roig, pinassa i roures. 
 
-Entre la mitja vessant i la part de muntanya si troben terrenys improductius de 
secà, trams de matolles, boix, bàlecs, etc., i en la part més alta part de bosc de pi 
roig, que ocupa antigues extensions de vinyes antigues que s’han deixat de 
cultivar. 
 

6) Fauna. 
 
     Per ser l’extensió del terme municipal no massa gran, generalment existeix una 

proximitat de l’activitat humana,  fa que les espècies faunístiques que si troben 
siguin espècies lligades i acostumades a la presència de l’home, tals com 
podríem ser porcs senglars, guineus, eriçons, teixons, perdius roges, etc. Són 
espècies de freqüents a molt abundants en el territori amb un grau de sensibilitat 
baix enfront la presència humana. 

 
 
EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES I, SI PROCEDEIX, LA SEVA 
QUANTIFICACIÓ.- 
 
L’àrea on s’ubica la present  modificació, es troba en un entorn en que no es preveu 
canvis de cultius, prats de dall, ni actuacions que puguin afectar a l’arbrat i 
desenvolupament agrícola – ramader, ni tampoc les zones improductives. 
Tot el conjunt es manté integrat paisatgísticament al sòl no urbanitzable al terme 
municipal d’Arsèguel. 
Les actuacions edificatòries són molt limitades, principalment de manteniment i 
conservació de les cabanes, bordes, i alguna construcció d’ampliació d’activitats 
agrícoles – ramaderes, amb un desenvolupament molt limitat. 
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ELS EFECTES PREVISIBLES SOBRE ELS PLANS SECTORIALS I 
TERRITORIALS CONCURRENTS.- 
 
No es preveuen afectacions previsibles sobre el Pla Territorial parcial de l’Alt 
Pirineu i Aran, atenent que la normativa modificada representa el desenvolupament 
recomanable per l’art. 1.16.- del mateix. 
Es seguiran i respectaran totes les mesures ambientals previstes i aprovades pels 
planejaments de rang superior. 
 
 
MOTIUS DE LA SELECCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
CONTEMPLADES.- 
 
En principi les alternatives contemplades en la modificació han estat: 
 
a) Redactar uns paràmetres i disposicions pròpies per Arsèguel, atenent a aspectes 

generals del terme municipal. 
 
b) Recollir les recomanacions i en certa manera les necessitats d’adaptar el 

planejament vigent en la part del sòl no urbanitzable a les disposicions del Pla 
Territorial. 

      Tanmateix, s’ha proposat recollir totes les seves finalitats, determinacions i 
adaptacions a l’efecte d’obtenir una nova documentació del planejament 
modificat, coincident planament amb el Pla Territorial. 

 
Com a conclusió de les alternatives s’ha optat per l’alternativa b) per resultar de 
major interès públic, social i legal. 
 
 
MESURES PREVENTIVES PER PREVEURE, REDUIR I EN LA MESURA 
QUE SIGUI POSSIBLE, CORREGIR QUALSEVOL EFECTE NEGATIU 
RELLEVANT EN EL MEDI AMBIENT DE L’APLICACIÓ DEL PLA O 
PROGRAMA, PRENENT COM A CONSIDERACIÓ EL CANVI 
CLIMÀTIC. 
 
A continuació s’esmenten les diferents mesures preventives i correctores que 
s’hauran d’adoptar per tal que els impactes generals per les actuacions en qüestió, 
siguin els mínims desitjats. 
 
-En fase de construcció, manteniment, conservació de les activitats agrícoles - 
ramaderes: 
Intentar que el volum de terres a moure i a transportar sigui el mínim. 
Separar i reutilitzar els materials que s’originin a l’obra segons la seva naturalesa. 
Minimitzar els impactes sonors generals pels enginys mecànics, tenint la 
maquinària en condicions. 
Evitar el vessament d’olis i hidrocarburs de la maquinària. 
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-En la fase de funcionament: 
Minimitzar els efectes possibles erosius generals per la disminució de la infiltració 
com a conseqüència de l’augment de la superfície pavimentada. S’ha d’evitar que 
conflueixi l’escorrentia superficial a la zona del talús, ja que en la situació en que es 
troben els talussos pot desencadenar-se un efecte erosiu molt important. Cal evitar 
que l’escorrentia transcorri lliurement per aquestes zones de més pendent i nues de 
vegetació. Disminuint la incidència sobre els talussos, poc a poc recuperant la 
cobertura herbàcia pertinent, i s’afavorirà així, la seva integració a l’entorn. 
  
Facilitar la instal·lació d’energies renovables, a l’efecte de reduir la producció de 
carboni. 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES PEL SEGUIMENT 
AMBIENTAL DEL PLA. 
 
Una vegada conegudes i analitzades les accions de l’estudi, els factors ambientals 
alterats i als efectes resultants s’ha pogut valorar qualitativament la integració en el 
medi, tant en la fase de construcció com en la fase de funcionament que 
comportaran en el seu moment la present modificació puntual. 
L’anàlisi determina que els factors ambientals són alterats de forma escassa, 
moderada i irrellevant que aplicant les mesures correctores i preventives 
enumerades en l’apartat anterior, permeten concloure i valorar com a admissible 
l’execució de les actuacions pel medi ambient. 
S’establirà per a cada actuació en concret un programa de vigilància i seguiment 
ambiental, tant en la fase de preparació, actuacions u obres i de seguiment durant 
les etapes d’explotació de l’activitat. 
 

 
 
 
 
                                    PER L’OFICINA TCA. MPAL.- 
 
           L’Arquitecte/Enginyer de l’Edificació. 
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ANNEX RESOLUCIÓ TES/2021 PER ADAPTAR-HO AL 
PLA TERRITORIAL DE L’ALT PIRINEU I ARAN 

 
 
 
 

 
INFORME DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME 

DE L’ALT PIRINEU I ARAN. EXPEDIENT U20/060 – 
OTAALL20200189 
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