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1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

 

El terme municipal de la Sarroca de Bellera, es troba situat al límit entre el Pallars Jussà i l’Alta 

Ribagorça, de fet una part del terme actual de Sarroca de Bellera és de l’Alta Ribagorça, con-

cretament, l’antic terme municipal de Benés. 

El nucli de Sarroca de Bellera es troba situat damunt d’un penya espadat al costat del riu, i està 

coronat per les poques restes que queden del castell de Sarroca de Bellera. A redós del castell, 

es va generant el poble actual, que conserva algunes de les traces del seu antic format de po-

ble de clos, amb les cases tancant el recinte murallat, i almenys un portal d’accés. Es conser-

ven parts dels passos sota porxo del recinte del mercadal del poble.  

A l’extrem oposat del castell, a l’entrada de l’actual poble, hi ha l’església parroquial de Sant 

Feliu de Sarroca de Bellera. Aquesta església va ser restaurada i estudiada exhaustivament 

vers l’any 1985-90.  

L’activitat econòmica tradicional de Sarroca de Bellera era l’agrícola i ramadera de subsistèn-

cia. Actualment, continua essent l’agrària, l’activitat principal, però ha sofert un cert procés 

d’especialització, sobretot de cara a la producció d’aliment per al bestiar. Una part important del 

terme, a més són boscos de caràcter comunal. 

Planejament vigent 

El planejament vigent del municipi de Sarroca de Bellera són les normes subsidiàries del plane-

jament que fou aprovat definitivament per acord de la CTULL en la sessió de 21 de febrer del 

2001. 

Fins a la data d’avui s’han tramitat 7 modificacions del planejament, de les quals n’hi ha 5 que 

estan aprovades i 2 en tramitació. 

El present document té la consideració de 8 modificació puntual de les normes subsidiàries de 

planejament de Sarroca de Bellera.  

Relació de normativa i les seves modificacions: 

 

 Normes subsidiàri-
es tipus a i tipus b  

 04/05/2001   Normes subsidiàries del planejament  

MODIFICACIÓ 1 
 Modificació nor-
mes subsidiàries  

 12/09/2006  
 Modificació de les Normes subsidiàries de planejament per 
canvi de qualificació d'una finca, clau E2, a zona de nucli antic, 
clau 1  

MODIFICACIÓ 2 
 Modificació nor-
mes subsidiàries  

 16/04/2008  
 Modificació de les Normes subsidiàries de planejament núme-
ro 2 referent a la qualificació urbanística i plànols d'ordenació 
de Sentís  

MODIFICACIÓ 3 
 Modificació nor-
mes subsidiàries  

 28/02/2014  
 Modificació de Normes subsidiàries de planejament per modi-
ficar el límit del sòl urbà al sud del nucli de Buira  

MODIFICACIÓ 4 
 Modificació nor-
mes subsidiàries  

 05/03/2014  
 Modificació de les normes subsidiàries de planejament per 
ampliar el límit del sòl urbà al nord del nucli de Buira  

MODIFICACIÓ 5 
 Modificació nor-
mes subsidiàries  

 08/07/2016  
 Modificació de les Normes subsidiàries de planejament per 
introduir nous usos al nord del nucli de Buira  

   Conveni urbanístic   -   Conveni urbanístic zona residencial de Xerallo  

MODIFICACIÓ 6 
Modificació normes 
subsidiàries 

En tràmit 
Modificació de les Normes subsidiàries de planejament AL 
NUCLI DE XERALLO 

MODIFICACIÓ 7 
Modificació normes 
subsidiàries 

En tràmit Modificació puntual de l’article 114 i 1115 

    

MODIFICACIÓ 8 
Modificació nor-
mes subsidiàries 

 
Modificació de les normes subsidiàries de planejament per 
ampliar el límit del sòl urbà del terme de Sarroca de Bellera 
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1. MOTIVACIÓ I OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ 
 

El nucli de Sarroca esta compost per una trama irregular de carrers estrets i discontinus, molt 

característic de l’època. Aquesta trama urbana existent impossibilita el pas i l’aparcament de 

vehicles dins del nucli urbà de Sarroca. Conseqüentment, aquest fet dificulta l’accessibilitat i 

ocasiona que es creïn petites zones d’aparcament dins del nucli en zones no habilitades.  

Per altra banda, el sector turístic i de servei és cada vegada més important al municipi. Des de 

l’ajuntament s’està treballant per promoure aquest sector, per una banda mantenint el patrimoni 

arquitectònic municipal i d’altre banda, dotant els nuclis dels serveis mínims pel bon funciona-

ment.  

L’objectiu de la present modificació del límit del sòl urbà del nucli de Sarroca de Bellera és do-

tar al nucli d’una superfície addicional destinada a l’aparcament de vehicles.  

Aquesta actuació pretén dotar al nucli d’un servei molt escàs com és l’aparcament. Aquest ser-

vei permetrà impulsar l’activitat turística de la zona i conseqüentment, l’activitat econòmica.  

Aquestes necessitats i la manca de sòl urbà qualificat, justifiquen l’ampliació de la superfície de 

sòl urbà, per a emplaçar la nova zona d’aparcament.  

Les intervencions d’aquest tipus, d’acord amb la normativa urbanística vigent, haurien 

d’assegurar el respecte a les condicions naturals i paisatgístiques de l’entorn on es situen. 

Igualment les actuacions que es projectin hauran de garantir una adequada integració a les 

condicions naturals de l’entorn utilitzant materials, acabats i colors adient.  

 
2. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 
 
La modificació es proposa en el límit Nord-Est de l’àmbit del sòl urbà del nucli de Sarroca de 
Bellera. La proposta d’ampliació de l’àmbit de sòl urbà és de 1.559,97 m2. 
 
3. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
 
La parcel·la cadastral del terreny que conforma l’àmbit del document és la 
25250A003000410000YU propietat de l’ajuntament de Sarroca de Bellera. 
 
 
4. FORMULACIÓ I DOCUMENTACIÓ 
 

La iniciativa de la present modificació puntual del planejament de Sarroca de Bellera és d’en   

J. Ramón Lloret i Loan, alcalde del municipi de Sarroca de Bellera, i la redacció del document 

ha estat realitzada per Albert Pascal Abadias i David Castillo Alba, tècnics competents en virtut 

del que disposa la disposició addicional tretzena del TRLU. 

Pel que fa a la documentació ambiental i segons la LLEI 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació am-

biental de plans i programes, ha estat realitzat per l’estudi LA LLENA ambiental SCP, que 

s’adjunta en els annex del document. 

El municipi de Sarroca disposa d’unes normes subsidiàries del planejament, que foren aprova-

des definitivament per l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Lleida el 21 de febrer del 2001. 

Les determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de planejament urba-

nístic venen explicitades amb caràcter general en l’article 118 del RLU: 

Article 118.1 Les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les determina-

cions adequades a llur finalitat específica, d’entre les pròpies de la figura de planeja-

ment modificada i, en qualsevol cas, han de: 

a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que 

s’introdueixen. 
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b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i les 

normes urbanístiques objecte de modificació.  

c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació correspo-

nents, les determinacions que s’introdueixen amb la modificació i que substitueixen 

les precedents. 

d) Justificar el compliment, si s’escau, de l’increment de les reserves de sòl per a es-

pais lliures públics i equipaments públics que exigeixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 

94 de la Llei d’urbanisme. A aquests efectes, en cas de concurrència de diversos 

usos, és d’aplicació el què estableix l’article 81.4 d’aquest Reglament i, en els casos 

de reordenació general d’un àmbit de sòl urbà previstos en l’article 94.4 de la Llei 

d’urbanisme, tant si comporten com si no increment d’edificabilitat, són d’aplicació les 

reserves que estableix l’esmentat article 94.4. 

118.2 El sostre destinat a sistemes urbanístics d’equipaments comunitaris de titularitat 

pública no computa als efectes de l’aplicació dels requeriments d’increment de les re-

serves pera espais lliures i equipaments que estableixen els apartats 2 i 4de l’article 

94 de la Llei d’urbanisme. 

118.3 Quan la modificació del planejament comporta l’augment de la densitat de l’ús 

residencial, sense increment de l’edificabilitat, s’han de preveure les reserves com-

plementàries que estableix l’article 94.3 de la Llei d’urbanisme llevat que l’augment de 

densitat es destini a habitatges de protecció pública o al sistema d’habitatges dotacio-

nals públics, i no ultrapassi el nombre d’habitatges que resulta d’aplicar el mòdul de 

70 m2 al sostre amb aquesta destinació. 

En aquest sentit i, alhora de valorar la documentació del present document de modificació de 

les normes subsidiàries del planejament urbanístic, cal tenir en compte el següent: 

- Aquesta modificació afecta el plànol normatiu del planejament O.02.08 Nucli de Sar-

roca de Bellera. 

- La modificació proposada inclou la seva pròpia agenda, l’avaluació econòmica fi-

nancera, l’informe de sostenibilitat econòmica i el document ambiental estratègic. 

- D’acord amb l’article 3 del Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de 

la mobilitat generada, de 19 de setembre, aquesta modificació no han de contenir un 

estudi d’avaluació de la mobilitat generada. Les modificacions de planejament general 

que no comportin cap dels supòsits establerts en el Decret, com és el cas de la pre-

sent modificació, estan exempts de la redacció d’aquest document. 

- En relació a la memòria social, aquesta modificació de planejament no afecta el ob-

jectius d’habitatge protegit del planejament. 

- La present modificació no comporta un increment del sostre edificable, de la densitat 

d’ús residencial o de la intensitat dels usos, o transformació dels usos ja establerts, i 

per tant, no és necessària la documentació prevista en l’article 99 del TRLU. 

- En relació al programa de participació ciutadana, és cenyirà al que disposa el TRLU 

pel que fa a la tramitació de les figures de planejament general, complementada per 

les disposicions de la Llei de procediment administratiu.  

- En tant que es tracta d’una modificació que proposa modificació en la zonificació, 

s’inclou la informació de la estructura de la propietat cadastral. 

D’acord amb tot això, la present modificació conté la següent documentació: 

I.- Memòria informativa i justificativa 

II.- Pla d’etapes i avaluació econòmica - financera 

III.- Plànols d’informació i ordenació 
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5. TRAMITACIÓ 
 

L’article 96 del TRLU estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de 

planejament, es subjecta a les mateixes disposicions que regeixen la formació, amb les excep-

cions que s’estableixin reglamentàriament i les particularitats establertes al mateix article, entre 

les quals hi ha les de l’article 99 (quan la modificació comporta un inclement de sostre edifica-

ble, de la densitat de l’ús residencial o la intensitat de l’ús industrial o la transformació d’usos) i 

el 100 (quan la modificació requereix un increment de les reserves per a sistemes urbanístics), 

cosa que esdevé innecessària en la present modificació. 

Article 96 

Modificació de les figures del planejament urbanístic 

a) En el cas de modificacions de plans urbanístics plurimunicipals la incidència territo-

rial de les quals quedi limitada a un únic terme municipal, correspon a l’ajuntament 

afectat per la modificació d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació provisional. 

b) Les modificacions dels sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o 

d’equipaments esportius resten subjectes al procediment que estableix l’article 98; en 

el cas de manca de resolució definitiva dins de termini, s’entén denegada la modifica-

ció. 

c) Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que comportin un in-

crement del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels 

usos, o la transformació dels usos ja establerts, resten subjectes a les particularitats 

que estableixen els articles 99 i 100. 

d) Els tràmits previs a l’aprovació inicial dels plans directors urbanístics, regulats pels 

articles 76.1 i 83.1, no són exigibles a les modificacions dels plans directors urbanís-

tics de delimitació i ordenació de les àrees residencials estratègiques i dels sectors 

d’interès supramunicipal que es refereixin únicament a determinacions pròpies del 

planejament derivat expressament identificades pel pla director. En aquests casos, el 

tràmit d’informació de les modificacions dels plans als ens locals compresos en l’àmbit 

territorial respectiu s’ha d’efectuar simultàniament al tràmit d’informació pública de la 

proposta de modificació aprovada inicialment. 

A efectes de la tramitació ambiental el promotor ha de presentar una sol·licitud a l'òrgan ambi-

ental, en la fase preliminar de l'elaboració del pla o programa, per tal que aquest, per mitjà d'u-

na resolució motivada. 

Per tant, la tramitació i terminis es subjectaran als establerts a l’article 85 del TRLU i el 117 del 

RLU, que cal complementar amb la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú. 

Article 85 

Tramitació dels plans d'ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics 

derivats 

1. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional dels plans d'ordenació urbanística 

municipal i dels plans urbanístics derivats que afecten el territori d'un únic muni-

cipi pertoquen, sens perjudici del que estableix l'apartat 3, a l'ajuntament corres-

ponent.  

En el cas dels plans urbanístics derivats en què la competència d'aprovació defi-

nitiva correspongui a l'ajuntament, es pot adoptar directament l'acord d'aprovació 

definitiva, un cop complert el tràmit d'informació pública, prescindint de l'aprova-

ció provisional. 

4. Els plans d'ordenació urbanística municipal i els plans urbanístics derivats, un 

cop se n'ha acordat l'aprovació inicial, s'han de posar a informació pública, per 

un termini d'un mes. Els edictes de convocatòria de la informació pública s'han 
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de trametre en el termini de deu dies des de l'adopció de l'acord d'aprovació ini-

cial.  

7. Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística 

municipal, s'ha de concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals 

confini amb el del municipi que és objecte del pla. 

Article 117. Modificació dels instruments de planejament urbanístic  

3. La tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix 

procediment que la seva formació. No obstant això, en el cas de modificació del 

pla d’ordenació urbanística municipal no són obligatòries les actuacions prepara-

tòries assenyalades a l’apartat 1, lletres b) i c) de l’article 101 d’aquest Regla-

ment, i el tràmit d’audiència que preveu l’article 83.7 de la Llei d’urbanisme no-

més s’ha de concedir, si s’escau, als ajuntaments el terme municipal dels quals 

confini amb l’àmbit de la modificació. 

 
6. PLANEJAMENT VIGENT I MARC URBANÍSTIC LEGAL 
 

El planejament vigent del municipi de Sarroca de Bellera són les normes subsidiàries del plane-

jament urbanístic que foren aprovades definitivament per l’acord de la Comissió d’Urbanisme 

de Lleida el 21 de febrer del 2001. 

L’actuació pretén ampliar la zona qualificada amb la clau A (Sistema viari). Concretament, 

l’ampliació tindrà la qualificació de: 

A-2. Xarxa viària secundària, la qual compren la resta de carrers de sòl urbà i dels camins 

no principals en sòl no urbanitzable.  

Ordenació vigent 

L’ordenació vigent de l’àmbit d’actuació d’acord als plànols d’ordenació del planejament vigent 

és la següent:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Com es veu en l’ordenació vigent, la línia de delimitació del sòl urbà finalitza en el límit de la 

carretera de l’Erdo. Les zones que envolten aquest vial estan catalogades com a vial A-2.  
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La legislació urbanística vigent que pot ser d’aplicació, entre d’altres, és la següent: 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, per la que se aprova el text refós de la 

“Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana”. 

- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

- Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de 3 d’agost 

de 2010 (TRLUC). 

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

(RLU). 

- Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran, aprovat definitivament pel Govern de Catalunya, 

en data 25 de juliol de 2006 (DOGC núm. 4714 de 7 de setembre de 2006). 

- Ley 21/2013, de 9 de desembre, de avaluació ambiental. 

- Disposició addicional 8ª de la Llei 16/2015 on s’estableix el període transitori de la Llei 

6/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes, modificada per la Llei 10/2011, de 29 

de desembre, fins a la seva adaptació a la Llei estatal 21/2013. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions 

Públicas. 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Regim Jurídic del Sector Público. 

- Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriment tècnics de la 

presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament 

urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació de-

finitiva. 

 
7. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ 
 

D’acord amb l’article 97 del TRLU, les propostes de modificacions de les figures de planeja-

ments, com és el cas, s’hauran de raonar i justificar la conveniència en relació als interessos 

públics i privats concurrents.  

Es planteja l’ampliació del traçat de carretera de l’Erdo, en la sortida nord-est del municipi, per 

la creació d’un aparcament lateral a partir de la creació d’un mur d’escullera seguint la topogra-

fia existent.  

Aquesta proposta no augmenta ni la edificabilitat ni la densitat del planejament. L’augment del 

superfície de 1.559,97m² és únicament de vial de categoria A2: xarxa vial secundària. 

Aquesta ajust del límit nord-est del sòl urbà del municipi es justifica per la dotació d’una zona 

d’aparcament al municipi de fàcil accessibilitat.  

 
8. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 

 

L’objectiu de la present modificació puntual és el d’ajustar els límits del sol urbà per tal de poder 

ubicar-hi una nova zona d’aparcament de fàcil accessibilitat. L’ajust de límits es centra en la 

banda sud de la carretera a al nucli d’Erdo, la qual es pretén ampliar una superfície de 

1.559,97m², amb qualificació de vial.  

Aquesta actuació permetrà dotar d’una zona d’aparcament de fàcil accés peatonal i rodat, en 

una zona pròxima al accés al municipi.  

 

Aquesta modificació es realitzarà mitjançant les següents operacions: 

- S’ampliarà la zona de vial A2 del sòl urbà, a partir de la requalificació d’una zona de sòl 

no urbanitzable del mateix municipi. Aquest solar té titularitat municipal, per tan no és 

necessari un procediment d’expropiació.  
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9. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

1. Un cop acordada l’aprovació inicial d’aquest document de modificació puntual del planeja-

ment urbanístic vigent, s’ha de sotmetre a informació pública pel termini d’un mes.  

Durant aquest temps hi haurà a disposició del públic un exemplar a l’Ajuntament, es podrà con-

sultar el document en la pàgina web municipal. 

2. En aquest període es podran presentar les al·legacions que es creguin oportunes. Finalitzat 

el termini d'al·legacions a l'aprovació inicial, el redactor proposarà un esborrany de l'informe 

d’al·legacions a l'equip de govern i un calendari d’audiències per resoldre aquelles al·legacions 

que per la seva importància o singularitat que així ho aconselli. En aquestes audiències hi par-

ticiparan representants de l'equip de govern municipal, el redactor i la part interessada. 

3. Posteriorment, es presentarà l'informe d’al·legacions definitiu amb el document de modifica-

ció puntual corregit amb les al·legacions estimades per a la seva aprovació provisional. La re-

solució de les al·legacions serà comunicada a cadascun dels interessats de les mateixes. 

 
10. JUSTIFICACIÓ DE LA NO NECESSITAT DE NOVES RESERVES DE NOVES RESERVES 

DE SÒL PER A ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS PÚBLICS. 
 

Les necessitats de noves reserves de sòl per a espais lliures i equipaments públics venen es-

tablertes en l’article 118.1.d del RLU:  

Article 118. Determinacions i documentació de les modificacions dels instruments 

de planejament urbanístic.  

118.1 Les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les determinacions 

adequades a llur finalitat específica, d’entre les pròpies de la figura de planejament 

modificada i, en qualsevol cas, han de: 

d) Justificació el compliment, si s’escau, de l’increment de les reserves de sòl per a 

espais lliures públics i equipaments públics que exigeixen els apartats 2, 3 i 4 de 

l’article 94 de la Llei d’urbanisme. A aquests efectes, en cas de concurrència de di-

versos usos, és d'aplicació el què estableix l'article 81.4 d'aquest Reglament i, en 

els casos de reordenació general d'un àmbit de sòl urbà previstos en l'article 94.4 

de la Llei d'urbanisme, tant si comporten com si no increment d'edificabilitat, són 

d'aplicació les reserves que estableix l'esmentat article 94.4. 
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L’art. 96.c del TRLU estableix: 

Modificació de les figures del planejament urbanístic  

c) Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que compor-

tin un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la in-

tensitat dels usos, o la transformació dels usos ja establerts, resten subjectes a les 

particularitats que estableixen els articles 99 i 100. 

La present modificació no comporta cap de les situacions previstes a l’art. 96.c del TRLU, i per 

tant no s’han de preveure les majors reserves establertes a l’art. 100 del TRLU.  

 
11. JUSTIFICACIÓ QUE NO ES TRACTA D’UNA REVISIÓ DEL PLANEJAMENT 
 

La modificació plantejada, consistent en l’ajustament del límit urbà del municipi a la realitat físi-

ca existent, representa una modificació del planejament urbanístic general i no d’una revisió. 

El concepte de revisió ve determinat per l’article 95.5 del TRLU i 116 del RLU que estableixen: 

Art 95.5.TRLU Constitueix revisió del planejament general l'adopció de nous crite-

ris respecte a l'estructura general i orgànica o el model d'ordenació o de classifica-

ció del sòl preestablerts, i també l'alteració del planejament general vigent que 

consisteix en la modificació de la classificació del sòl no urbanitzable i que compor-

ta, per si mateixa o conjuntament amb les modificacions aprovades en els tres 

anys anteriors, un increment superior al 20% de la suma de la superfície del sòl 

classificat pel planejament general com a sòl urbà i del classificat com a sòl urba-

nitzable que ja disposi de les obres d'urbanització executades. L'adaptació del pla-

nejament general municipal a les determinacions dels plans directors urbanístics 

de delimitació i ordenació d'àrees residencials estratègiques a què fa referència 

l'apartat 1.f de l'article 56 no requereix en cap cas la revisió del planejament gene-

ral municipal. 

Article 116. RLU Revisió dels plans d'ordenació urbanística municipal S'entén per 

revisió dels plans d'ordenació urbanística municipal l'adopció de nous criteris res-

pecte a l'estructura general i orgànica o el model d'ordenació o de classificació de 

sòl preestablerts. Cal procedir a la revisió del pla d'ordenació urbanística municipal 

bé sigui quan s'ha complert el termini fixat en el pla, quan es produeix alguna de 

les circumstàncies previstes en el pla per a la seva revisió, o quan es produeix al-

guna de les circumstàncies a les què es refereixen els apartats 2 i 4 de l'article 93 

de la Llei d'urbanisme. 

La present proposta de modificació no representa cap modificació de l’estructura general 

ni orgànica, no modifica la classificació del sòl no urbanitzable ni tampoc s’ha acomplert el 

termini de vigència del pla ni es dona cap de les circumstancies dels apartats 2 i 4 de 

l’article 95: 

Revisió dels plans d'ordenació urbanística municipal 

2. El conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques, si les circums-

tàncies ho exigeixen, pot ordenar, amb l'informe previ de la Comissió d'Urbanisme 

de Catalunya, i havent concedit audiència als ens locals afectats, la revisió antici-

pada d'un pla d'ordenació urbanística municipal d'ofici, autoritzar-la a instància 

dels ens locals afectats o bé acordar-la a instància de les entitats urbanístiques 

especials o dels departaments interessats. 

4. Són circumstàncies que justifiquen l'adopció de l'acord de revisió d'un pla d'or-

denació urbanística municipal, sens perjudici de la tramitació d'una modificació 

puntual quan s'escaigui, les disfuncions entre les disposicions del pla d'ordenació 

urbanística municipal i les necessitats reals de sòl per crear habitatges o per esta-

blir activitats econòmiques. 
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Per tant la present proposta es tracta d’una modificació de les previstes a l’art. 117.1 del RLU. 

Modificació dels instruments de planejament urbanístic 

1 S'entén per modificació del pla d'ordenació urbanística municipal la introducció 

de qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions, inclosos els canvis en la 

classificació del sòl i els sistemes generals, sempre que no comportin la seva revi-

sió en els termes que estableix l'article anterior 2 Qualsevol canvi en les determi-

nacions dels plans urbanístics derivats, amb independència del seu contingut i 

abast, comporta llur modificació. 

  
12. CONCURRÈNCIA D’INTERRESSOS PÚBLICS I PRIVATS 
 

L’article 97.1 del TRLU estableix: 

Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i 

justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als in-

teressos públics i privats concurrents. L’òrgan competent per aprovar la modificació ha 

de valorar adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una valora-

ció negativa, ha de denegar-la. 

L’apartat segon del mateix article estableix els casos en els quals cal fer-ne una valoració nega-

tiva: 

97.2. A l'efecte del que estableix l'apartat 1, s'ha de fer en qualsevol cas una valoració 

negativa sobre les propostes de modificació dels instruments de planejament urbanístic 

general, en els supòsits següents: 

a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o 

de la intensitat dels usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment en 

el supòsit que el planejament anterior no s’hagi executat i es tracti de terrenys, bé de ti-

tularitat pública on s’hagi adjudicat la concessió de la gestió urbanística, bé de titularitat 

privada que en els cinc anys anteriors van formar part d’un patrimoni públic de sòl i 

d’habitatge, sense que hi concorrin circumstàncies sobrevingudes que objectivament en 

legitimin la modificació. 

b) Quan l'ordenació proposada no és coherent amb el model d'ordenació establert pel 

planejament urbanístic general vigent o entra en contradicció amb els principis de 

desenvolupament urbanístic sostenible. 

c) Quan l'ordenació proposada comporta una actuació excepcional d'acord amb el pla-

nejament territorial, sense que s'hagin apreciat raons d'interès territorial o estratègic, 

d'acord amb les normes d'ordenació territorial. 

d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. 

Es considera que no hi ha una projecció adequada dels interessos públics, entre altres, 

en els supòsits següents: 

Primer. Quan no es dóna un compliment adequat a les exigències que estableix l'article 

98.1 amb relació al manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, 

les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic 

com a sistemes urbanístics generals o locals. 

Segon. Quan en un àmbit d'actuació urbanística es redueix la superfície dels sòls quali-

ficats de sistema d'espais lliures públics o de sistema d'equipaments públics en com-

pliment dels estàndards mínims legals, llevat que la qualificació de sistema d'equipa-

ment se substitueixi per la d'habitatge dotacional públic, amb els límits i les justificaci-

ons que estableix aquesta llei. 

Tercer. Quan es redueix, a nivell de l'àmbit del Pla, la superfície dels sòls qualificats 

d'equipaments de titularitat pública sense que quedi acreditada la suficiència dels equi-
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paments previstos o existents, ni la concurrència d'un interès públic prevalent de desti-

nar els sòls a un altre sistema urbanístic públic. 

Quart. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d'equipament de titula-

ritat pública mitjançant la qualificació com a equipaments de sòls de pitjor qualitat o 

funcionalitat per a la implantació dels usos propis d'aquesta qualificació.  

Cinquè. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d'equipament de sòls 

que ja són de titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments d'altres 

sòls de titularitat privada, sense que la modificació garanteixi la titularitat pública dels 

sòls abans que la modificació sigui executiva. 

De la simple lectura d’aquest apartat veiem que la modificació proposada no corresponen a cap 

d’aquests supòsits de valoració negativa, ja que no comporten un increment del sostre edifica-

ble, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos o la transformació global dels 

usos previstos, no altera el model d’ordenació ni representa una actuació excepcional. Tampoc 

es dona cap dels supòsits del subapartat 4 ja que no s’afecten les superfícies i funcionalitat 

dels espais lliures , de les zones verdes i equipaments. 

L’interès públic de la present modificació, tal i com ja exposat àmpliament en aquest document, 

rau en l’ampliació d’un vial per la construcció d’una zona d’aparcament de fàcil accessibilitat.   

 
13. COMPLIMENT DE LES PARTICULARITATS DELS ARTICLES 99.2 I 99.3 
 

En el cas de la present modificació, atès la seva naturalesa i el tipus de sòl, no representa cap 

increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat, o la transfor-

mació dels usos no ens trobem en cap del supòsits de l’article 99.1 del TRLU, i per tant no son 

d’aplicació cap de les particularitats que els apartats 2 i 3 del mateix article determinen pel cas 

que si es dones aquest supòsit. 

 
14. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT D’INCREMENT DE SISTEMES PÚBLICS 
 

L’increment de les reserves per a sistemes urbanístics ve determinada per l’article 100 del 

TRLU en els supòsits de l’article 99 del que ja hem parlat a l’apartat anterior. 

Ens trobem en sòl no urbanitzable, el que representa que no siguin d’aplicació els apartats a i b 

que fan referència a sòl urbanitzable, però tampoc els altres apartats tota vegada que la modifi-

cació proposada no te per objecte la reordenació general d'un àmbit que comporta la transfor-

mació global dels usos previstos pel planejament, ni una actuació aïllada de dotació i per tant 

no hi ha lloc que requereixen un increment de les reserves per a sistemes urbanístics. 

 
15. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA MODIFICACIÓ D’ESPAIS LLIURES I EQUI-

PAMENTS ESPORTIUS 
 

L’article 98.1 del TRLU demana garantir la superfície i funcionalitat dels espais lliures i equipa-

ments esportius, quan aquests s’alteren a través de qualsevol figura de planejament. 

La modificació proposada no representa cap tipus de modificació ni en els espais públics ni en 

els equipaments esportius, i per tant, no son d’aplicació les prescripcions d’aquest article. 

 
16. SUSPENCIÓ DE LLICÈNCIES 
 

L’article 73.1 del TRLU i l’article 101 del RLU faculta als òrgans competents per poder suspen-

dre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o 

enderrocament de construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i 

d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, amb la finali-

tat d’estudiar-ne la formació o la reforma, que no es el cas, ja que el present document ja es la 

pròpia modificació. 
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L’article 73.2 del TRLU estableix que l'aprovació inicial dels instruments de planejament urba-

nístic obliga l'administració competent a acordar les mesures enunciades a l'apartat 1, en els 

àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic o en el 

cas que es pretengui assolir altres objectius urbanístics concrets, els quals hauran d’ésser ex-

plicitats i justificats.  

Per tant, d’acord amb la naturalesa de la present modificació, es proposa suspendre les llicèn-

cies urbanístiques i ambientals pel termini d’un any, en l’àmbit que delimita la modificació pun-

tual del present document. 

 

Almacelles, abril de 2022 

 

 

 

 

 

Albert Pascal Abadias      David Castillo Alba 
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1. AGENDA 
 

D’acord amb el que estableix l’article 99.1b) del TRLU i ates que la present modificació, té per 
objectiu dotar d’una nova zona d’aparcament al nucli de Sarroca de Bellera, es preveu 
l’execució immediata del planejament i per tan, la present modificació del planejament urbanís-
tic serà de vigència immediata a partir de la publicació de l’acord definitiva i la normativa ínte-
gra. 

El projecte d’urbanització de la zona d’aparcaments s’haurà de tramitar abans de cinc anys des 
de la data de publicació de l’acord definitiu.  

 
2. AVALUACIÓ DE VIABILITAT ECONÒMICA 
 

Tot procés de planejament ha de verificar la viabilitat econòmica de les determinacions del Pla, 
en el sentit d’ajustar i fer coherents la inversió econòmica necessària per assolir els objectius 
proposats i els recursos disponibles.  

Aquesta modificació no introdueix càrregues d’urbanització pel qual no altera l’equilibri del pla-
nejament.  

D’altre banda no comporta un increment de sostre edificable ni de les densitats d’ús residencial 
o la transformació dels usos establerts que impliqui en compliment de l’article 99 del DL del TR 
LUC a la inclusió en l’agenda de la previsió d’execució immediata i establiment d’un termini 
concret ni la inclusió en el document d’avaluació econòmica i financera, com a separata, una 
avaluació econòmica de la rendibilitat de la operació. 
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2. FITXES CADASTRALS DE LES FINQUES AFECTADES 



 Lunes , 28 de Marzo de 2022
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1. PRESENTACIÓ 

1.1. Introducció i objecte de la Modificació Puntual 

L’Ajuntament de Sarroca de Bellera promou la Modificació Puntual núm. 8 per a l’ajust del límit 
del sòl urbà per ampliació del sistema viari del municipi. El canvi es circumscriu en la banda est 

del nucli de Sarroca de Bellera. L’objecte de la modificació és l’ajust de límit de sòl urbà per 
ampliar el sistema viari a Sarroca de Bellera. 

Els arquitectes redactors de la proposta de modificació puntual són Albert Pascal Abadías i David 

Castillo Alba. 

LA LLENA ambiental SCP realitza aquest Document Ambiental Estratègic (en endavant DAE), per 

avaluar les afeccions sobre el medi que potencialment poden derivar-se de la MP7. Es pretén 

avaluar i prevenir els impactes derivats de la proposta de modificació, on l’objectiu fonamental 
és un canvi en dos articles concrets de la normativa. L’àmbit potencial d’afectació remet al 
conjunt del sòl no urbanitzable del municipi. 

Aquest DAE és part de la documentació necessària per a completar la tramitació de la MP7 del 

municipi de Sarroca de Bellera, atenent la normativa urbanística i d’avaluació ambiental, en 

especial la Llei catalana 6/2009 d’Avaluació ambiental de plans i programes i la Llei 21/2013 
d’Avaluació ambiental, de desembre de 2013. A aquestes darreres cal afegir-hi la Llei 16/2015, 

de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

En efecte, la redacció d’aquest DAE respon fonamentalment a l’esperit de la llei d’Urbanisme que 
preveu la necessitat que l’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir l’objectiu del 
desenvolupament urbanístic sostenible. 

 
Foto 1. Àmbit de la MP (aproximadament marcat pel perímetre verd) a l’extrem NE del nucli de Sarroca de 
Bellera. 

 

https://www.lallena.cat/
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1.2. Antecedents i justificació 

El planejament vigent al municipi de Sarroca de Bellera són les Normes Subsidiàries del 

Planejament aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida el 21 de 
febrer de l’any 2001 i publicat al DOGC de 4 de maig de 2001. 

La necessitat de la MP sorgeix per la problemàtica de falta d’aparcament que s’enregistra a 
Sarroca de Bellera, nucli principal del municipi, sobretot en caps de setmana i festius. Es valora 

que aquest fet pot provocar una disminució en la demanda turística. Per tant, l’ampliació del 
sistema viari mitjançant la creació d’una nova zona d’aparcament a l’entrada del nucli de Sarroca 
de Bellera ha de servir per pal·liar aquesta mancança i afavorir l’activitat turística i l’economia del 
municipi.  

1.3. Marc legal 

L’actual sistema legal a Catalunya en matèria urbanística està conformat pel Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, per la Llei 3/2012, del 
22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, pel Decret 305/2006, de 18 de 

juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme i el Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. També és d’aplicació el 
Pla Territorial de Ponent aprovat definitivament el juliol de 2007. 

La present modificació puntual s’efectua en base a l’article 96 del DL 1/2010, de 3 d’Agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme. En aquest article s’estableix que la modificació 

de qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic queda subjecta a les mateixes 
disposicions que la seva formació. 

D’altra banda, el DAE es realitza d’acord al conjunt de normativa amb incidència ambiental1, en 

base a l’observança de la LU i el Reglament que la desenvolupa (Decret 305/2006, de 18 de juliol), 
i en especial la Llei 21/2013, de desembre de 2013. Aquesta normativa estableix una diferència 

entre l’avaluació ambiental estratègica ordinària i l’avaluació ambiental simplificada.  

En aquest sentit, la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat, en la seva disposició addicional 8a, en l’apartat 6.b) tercer indica que “són objecte 
d’avaluació ambiental simplificada” “Les modificacions dels plans urbanístics dels apartats primer 

i segon que constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o 

de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona 

d’influència”.  

En el cas d’avaluació ambiental simplificada cal aportar la documentació a què fa referència 
l’article 29.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.  

1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el promotor 

presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, 

una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador 

del plan o programa y de un documento ambiental estratégico que contendrá, al menos, la siguiente 

información: 

 
1 https://territori.gencat.cat/ca/inici/ (veure apartat normativa). 

https://territori.gencat.cat/ca/inici/
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a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 

ambientalmente viables. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 

programa en el ámbito territorial afectado. 

e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 

f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

simplificada. 

h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 

i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier 

efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, 

tomando en consideración el cambio climático. 

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 

 

Altrament, el DAE s’estructurarà i recollirà els continguts esmentats als art. 70 a) i 70 b) (capítol 
4) del Reglament d’urbanisme, concretament: 

➔ Determinació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del pla, és a dir: 
 Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants en l’àmbit del terme. 
 Els objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental que hi són aplicable. 

 Els objectius i criteris ambientals que han d’inspirar la modificació de planejament. 
 Relació amb altres plans, programes i projectes. 

➔ La justificació ambiental de l’elecció de les alternatives, és a dir: 
 La descripció de les alternatives considerades, 

 L’anàlisi global dels impactes de les alternatives considerades, 
 La justificació ambiental de l’alternativa seleccionada. 

1.4. Objectius del Document Ambiental Estratègic  

L’objectiu del DAE, d’acord amb a la normativa que regula aquesta figura i al marc legal urbanístic 

que el fa preceptiu en aquest cas, és aportar la informació necessària perquè l’òrgan ambiental, 
atenent les consultes corresponents emeti l’informe ambiental estratègic, que podrà determinar 

una de les següents consideracions:  

➔ El pla o programa s’ha de sotmetre a una avaluació ambiental estratègica ordinària 

perquè pot tenir efectes significatius sobre el medi ambient. 

➔ El pla o programa no té efectes significatius sobre el medi ambient, en els termes 

establers a l’informe ambiental estratègic.  

1.5. Objectius ambientals generals del planejament 

L’actual planejament de Sarroca de Bellera, atès el moment en què va ser aprovat, no disposa 

d’una avaluació ambiental o una definició expressa d’objectius ambientals. Amb tot, en aquesta 

avaluació de la Modificació s’introdueix una proposta d’objectius generals a considerar.  
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Pot afirmar-se que un model territorial tendeix cap a la sostenibilitat en la mesura que assegura 

l’ús sostenible dels diversos recursos naturals, fonamentalment el sòl, i sigui energèticament 

eficient, minimitzi i assimili la producció de totes les formes de contaminació i residus, conservi 

la diversitat biològica, i garanteixi la qualitat de vida de la població. Més concretament, les pautes 

generals que han d’orientar la planificació són les següents: 

1. Optimització del teixit urbà existent 

Cal posar l’èmfasi de la gestió urbana en la revitalització dels barris o parts antigues i en la 
recuperació i renovació de zones de la població degradades i obsoletes. 

2. Mobilitat sostenible i integrada amb els usos del sòl 

La mobilitat és un dels actuals reptes dels plantejaments sostenibilistes a Europa. El transport 

motoritzat és la principal causa de l’efecte hivernacle i un gran consumidor d’energies fòssils. Els 
models expansius, difosos i en baixa densitat i les distribucions rígides dels usos comporten més 

desplaçaments i deriven en l’adopció d’opcions individuals. Per això, cal una planificació integrada 
dels usos i el transport que minimitzin la mobilitat obligada. Això condueix a models urbans 

compactes, densos, policèntrics i amb mixtura d’usos, on és possible prioritzar els itineraris per 

als vianants. 

3. Ús eficient i reutilització del sòl i altres recursos naturals 

Cal fomentar el model que comporti un menor consum de sòl i un estalvi d’altres recursos, atesa 
la possibilitat de reciclatge dels recursos consumits o no utilitzats (reutilització d’aigües pluvials i 
depurades i extensió de les xarxes separatives, compostatge de la matèria orgànica, planificació 

lumínica, etc.) i impulsant la implantació d’energies renovables. En relació a l’aigua és important 
protegir els espais de recàrrega dels aqüífers i integrar el màxim la planificació hidrològica i la 

planificació d’usos. 

4. Prevenció i correcció de totes les formes de contaminació 

La reducció de les diverses formes de contaminació (hídrica, atmosfèrica, acústica, lumínica, 

electromagnètica, de sòls, etc.) ha de ser un dels objectius de l’ordenació. 

5. Prevenció de riscs naturals i tecnològics  

Cal considerar adequadament les àrees de riscs en l’assignació dels usos del sòl: zones inundables, 
zones de risc geomorfològic, amb risc industrial, ..., així com regular acuradament la implantació 

d’activitats de risc. 

6. Permeabilització i desfragmentació del territori 

És important mantenir la permeabilitat ecològica del territori i en conseqüència la connectivitat 

dels espais lliures, evitar la formació de barreres i prevenir els processos de fragmentació de 

teixits i paisatges rurals. 

7. Manteniment i millora de la identitat i qualitat paisatgística dels ambients rurals i urbans 

Cal fixar objectius de qualitat paisatgística per a tots els tipus de paisatge presents en el territori 

inclòs les àrees urbanes i en particular els espais de transició entre el sòl urbà o urbanitzable i el 

no urbanitzable. 

8. Foment de la construcció sostenible 
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És important introduir criteris bioclimàtics en l’edificació i l’ús de materials amb l’aplicació de 
solucions constructives eficients, la introducció d’energies renovables, la prevenció de residus, la 

prevenció de la contaminació lumínica, etc. En definitiva, es tracta d’allargar el cicle de vida dels 
materials i de l’edificació. 

9. Reducció i valorització dels residus 

A més del que ha estat exposat al respecte en el punt anterior, cal preveure en els edificis i en els 

espais urbans, espais adequats per a les operacions de recollida i transport i instal·lacions per a 

la recollida selectiva, etc. 

1.6. Objectius ambientals específics de la Modificació  

El DAE haurà de considerar tots aquells àmbits o vectors ambientals sobre els quals la modificació 

del planejament pot incidir, així com la incidència ambiental global del model resultant. Els 

requeriments ambientals que haurà d’atendre en la redacció del pla s’han de concretar en uns 
objectius específics referits als aspectes que s’assenyalen, formulats de manera jerarquitzada 
segons llur grau d’importància relativa, a fi que es diferenciïn amb claredat els més essencials. 
Concretament, cal referir-se als següents: 

Taula 1. Objectius i criteris ambientals específics per a la Modificació. 

SOSTENIBILITAT GLOBAL DEL MODEL D’ORDENACIÓ 

Minimitzar l’ocupació de sòl i racionalitzar-ne l’ús. 

1) Minimitzar la fragmentació ecològica per noves infraestructures i zones urbanes. 

2) Racionalitzar les propostes de nova xarxa viària per minimitzar els efectes del consum 

innecessari de sòl. 

CICLE DE L’AIGUA  

Prevenir riscos hidrològics 

3) Protecció estricta de la coberta vegetal en els àmbits de protecció hidrològico-forestal. 

Prohibició d’actuacions generadores d’erosió. 

BIODIVERSITAT TERRITORIAL, PERMEABILITAT ECOLÒGICA I PATRIMONI NATURAL EN GENERAL 

Mantenir una coberta vegetal i una representació d’espècies de flora i fauna més àmplia i 
augmentar la permeabilitat ecològica. 

4) Gestionar amb especial cura els sòls ocupats per ecosistemes fràgils o escassos i hàbitats 

d’espècies amenaçades 

QUALITAT ATMOSFÈRICA, CANVI CLIMÀTIC - MOBILITAT 

Minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic i, en general, 
reduir el màxim les immissions de substàncies contaminants 

5) Prevenir i corregir la contaminació acústica i lumínica 

6) Limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior (públic i privat) i evitar-ne els fluxos 

hemisferi superior, la intrusió lumínica i l’impacte negatiu sobre els organismes vius 

QUALITAT DEL PAISATGE 

Manteniment i millora de la identitat i qualitat paisatgística dels ambients rurals 

7)  Conservar i/o millorar la qualitat del paisatge en la totalitat del territori. 
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1.7. Objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental aplicables en l’àmbit 

1.7.1. Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran 

El Pla General Territorial de Catalunya qualifica l’àmbit territorial de Catalunya en diferents àmbits 
funcionals. En concret, Sarroca de Bellera, a la comarca del Pallars Jussà, se situa a l’àmbit de l’Alt 
Pirineu i Aran. Aquesta figura de planejament territorial comprèn, a més, les comarques de l’Alta 
Ribagorça, la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran. 

En data 25 de juliol de 2006 el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla Territorial 

Parcial de l’Alt Pirineu i Aran (en endavant, PTPAPA). L'Acord de Govern i la normativa del Pla van 

ésser publicats en el DOGC núm. 4714 de 7 de setembre de 2006 a efectes de la seva execució 

immediata.  

De forma sintètica, a continuació es detallen els objectius ambientals que es plantegen per 

l’avaluació ambiental del PTPAPA, aquest s’agrupen a partir de quins són els principals reptes 
ambientals de la societat d’acord amb la síntesi d’objectius, criteris i obligacions predeterminats 
i són els que segueixen a continuació: 

1. Biodiversitat 

1.1. Protegir els espais naturals de valor intrínsec a escala nacional, regional i comarcal i 

garantir la seva connexió territorial i ecològica mitjançant un sistema d’espais oberts de 
protecció especial. 

1.2. Garantir la permeabilitat ecològica del conjunt de la matriu territorial. 

2. Sòl 

2.1. Ser eficients en el consum de sòl, essent el sòl planer de fons de vall especialment 

escàs dins l’àmbit. 
2.2. Afavorir l’activitat del sector agro-silvopastoral en tant que gestor principal del 

territori. 

2.3. Protegir els sòls de major valor per a l’agricultura i la ramaderia extensiva. 
2.4. Protegir el sòl forestal de valor per raons de biodiversitat, protecció del sòl i funcions 

hidrològiques. 

2.5. Deixar lliures les zones subjectes a majors riscs naturals, especialment pel que fa a 

inundacions, esllavissades i allaus. 

3. Aigua 

3.1. Afavorir les formes d’implantació urbanística en el territori menys consumidores 
d’aigua i que facilitin la prestació de serveis d’abastament i depuració. 

3.2. Protecció de les zones actives en el cicle de l’aigua: capçaleres hidrogràfiques, zones 
de recàrrega d’aqüífers, zona fluvial i sistema hídric en general. 

4. Canvi climàtic 

4.1. Frenar el creixement de la mobilitat obligada. 

4.2. Afavorir modes de transport més eficients per no incrementar les emissions de gasos 

amb efecte d’hivernacle. 
4.3. Preparar la regió per mitigar els efectes negatius del canvi climàtic. 

5. Paisatge 
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5.1. Protegir els paisatges d’excel·lència i donar directrius paisatgístiques per al conjunt 

del territori. 

En el cas del municipi de Sarroca de Bellera, el PTPAPiA estableix les següents estratègies i 

determinacions: 

➔ Sistema d’espais oberts: Al terme hi destaca la presencia de sòl de valor natural i de connexió, 

concretament part dels següents espais:  

- 5A. Manyanet-Filià -Penyasegats de la Torre de Cabdella-Corrunco-Bosc de Durro. Espai 

força extens a la serralada pirinenca axial amb ambients rupícoles, de pastures, prats de dall, 

landes i matollars i boscos subalpins, mixtos i d’altres formacions mediterrànies i associades 

als cursos d’aigua. S’hi troben gran varietat i nombre d’espècies vegetals i animals, algunes 
d’elles endèmiques o que troben en aquest espai un hàbitat privilegiat. Interès regional. En 

efecte, la vall de Manyanet es localitza al terme de Sarroca de Bellera. Aglutina bona part del 

sector occidental i una franja transversal al nord que connecta amb el paratge de Filià. 

- 6A. Riu Flamisell - Riu de Bellera. Espai fluvial d’alt valor per la fauna lligada als ambients 

aquàtics pirinencs que acull, entre d’altres, la llúdriga, el cranc de riu autòcton i la truita, i, en 
el tram alt del Flamisell, l’Almesclera. També té un alt valor paisatgístic al congost d’Erinyà i 
un interès important com a connector entre Aigüestortes, Filià, Comillinii Gelat - Queralt. 

Interès regional. En l’àmbit de Sarroca de Bellera li correspon el riu de Bellera, també 
anomenat riu de Bòssia. 

- 13A. Serra de Comillini. El valor d’aquest ambient rupícola calcari prepirinenc rau en el seu 
bon estat de conservació així com en la presència d’espècies com el voltor, el trencalòs, 
l’aufrany, l’àliga marcenca i rapinyaires nocturns com del duc. També s’hi troben monuments 
megalítics. Interès comarcal. Compren un fragment de terme de la banda sud, a la Vall de 

Bellera. 

En segon lloc, al terme s’hi localitza un important extensió de sòl de protecció territorial. El 
Pla territorial ha qualificat com de protecció territorial diverses àrees del valor potencial per 

activitats econòmiques estratègiques compatibles amb el sòl no urbanitzable, concretament 

possibles dominis esquiables. Pel que fa a Sarroca de Bellera, és el cas de la part més 

septentrional de la Vall de Manyanet. 

➔ Sistema d’assentaments urbans: Sarroca de Bellera s’integra en el sistema Pobla de Segur. 

Paral·lelament, és un municipi configurat per diferents nuclis de reduïda dimensió. Les 

estratègies proposades pel Pla per a cadascun es presenten en la taula següent. Al nucli de 

Sarroca de Bellera, donada la seva condició de cap de municipi, se li assigna una estratègia 

de creixement i reequilibri. El Pla assigna aquesta estratègia en aquelles àrees i nuclis de poca 

extensió, on el creixement ha d’adequar-se a les dinàmiques demogràfiques i econòmiques 

pròpies del municipi i a la consecució d’un millor equilibri de la piràmide d’edats. 
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Taula 2. Estratègies assignades als diferents nuclis. 

Tipus 

d’estratègia 
Nuclis Observacions 

Creixement 

de 

reequilibri 

Sarroca de 

Bellera 

Cap de municipi 

Les Esglésies, 

Manyanet i el 

Mesull 

Per satisfer possibles necessitats futures lligades al presumible 

desenvolupament de l’activitat de l’esquí a la vall. 

Canvi d’ús i 
reforma 

interior 

Xerallo Es proposa per permetre la transformació de l’antiga fàbrica de ciment 
en un complex turístic 

Millora 

urbana i 

compleció 

La resta Estratègia encaminada a aconseguir la recuperació i el manteniment del 

seu important patrimoni arquitectònic i urbanístic en tant que conserven 

estructures urbanes i edificatòries molt antigues que no han estat 

subjectes a transformació en un període molt llarg de temps 

Font: elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT. 
 

➔ Sistema d’infraestructures i mobilitat: el pla preveu nous traçats en la carretera N-260 l’eix 
Pirinenc, principal via que transcorre pel municipi entre les poblacions de Pont de Suert i la 

Pobla de Segur. De fet aquests nous traçats es concentrarien en el tram entre Sarroca de 

Bellera i el Pont de Suert. 
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Figura 1. Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures del TM al PTP. 

 

 
Font: PTPAPA. 

1.7.2. Normes Subsidiàries del Planejament de Sarroca de Bellera 

Ja s’ha esmentat que les NNSS de Sarroca de Bellera van ser aprovades el 2001. Donat l’any 
d’aprovació no van seguir el tràmit d’avaluació ambiental estratègica del planejament. 

L’actual planejament contempla l’àmbit de reajust com a sòl no urbanitzable agrícola (clau SA). 
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Figura 2. Planejament vigent entorn a l’àmbit d’actuació. 

 
Font: ICGC. 

1.7.3. Relació amb altres plans, programes i projectes 

Actualment es tendeix a què l’ordenació del territori defineixi un marc de referència per l’actuació 
col·lectiva i en conseqüència, la planificació urbanística ha d’integrar la planificació territorial a 
tots els nivells. Aquesta interrelació, fruit de la presa de consciència de la complexitat de la realitat 

social, econòmica i territorial s’ha de tenir en compte a l’hora de definir un territori. En aquest 
sentit, la recerca és en establir una fusió entre els diversos plans i programes que afecten un 

àmbit determinat. 

Alhora, el pla ha d’harmonitzar-se amb els plans territorials sectorials existents, ja que el 

contingut i les determinacions d’aquests plans poden afectar en cada cas segons la naturalesa de 

la matèria a planificar. Els plans territorials sectorials comprenen l’àmbit de tot Catalunya, però 
d’acord amb el seu caràcter sectorial, les seves determinacions es refereixen a un o alguns 
aspectes de la realitat territorial: carreteres, espais d’interès natural, equipaments comercials,..., 
que són analitzats i projectats, en cada cas, de manera especialitzada pel departament de la 

Generalitat responsable de la matèria de què es tracti. No endebades, en desenvolupament de la 

Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, la Generalitat ha elaborat i aprovat 

diversos plans territorials sectorials, entre altres: 
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➔ Normes Subsidiàries del Planejament del municipi de Sarroca de Bellera, aprovades el 

2001. 

➔ Modificacions de les Normes Subsidiàries del Planejament. 

➔ Pla Territorial General de Catalunya, aprovat per la llei 1/1995, de 16 de març. 

➔ Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran, aprovat el 25 de juliol de 2006. 

➔ Pla d’espais d’interès natural (1992, modificat per la llei 12/2006). 

➔ Proposta catalana de Natura 2000 aprovada pel Govern de la Generalitat (2006). 

➔ El Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya 2014-2020. 

➔ Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020. 

➔ Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre 2015-2021, aprovat el 28 de febrer de 2014. 

➔ Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 

(PRECAT20). 

➔ Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU II). 
➔ Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT). 

➔ Pla territorial sectorial d’equipaments comercials -PTSEC- (2006). 

➔ Pla sectorial d’abastament d’aigua a Catalunya PSAAC (pendent d’aprovació). 
➔ Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (2006-2026). 

➔ Pla director de les estacions de muntanya (2006). 

➔ Pla comarcal de muntanya 2009-2012 i seguiment. 

➔ Pla director urbanístic de les activitats de càmping, aprovat el 2021. 

➔ Pla territorial sectorial de connectivitat ecològica de Catalunya. 

➔ Pla del transport de viatgers de Catalunya 2020 (aprovat 7 de març de 2017). 

➔ Catàleg de paisatge de l'Alt Pirineu i Aran aprovat el 3 d’abril de 2013. 
➔ Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya. 

➔ Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic 2013-2020. 

➔ Altres 
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2. REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN L’ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 

2.1. Medi físic  

2.1.1. Situació i característiques generals  

Sarroca de Bellera és un municipi situat a la banda sud del Pirineu occidental català, en una vall 

remota i accidentada marcada pel pas del riu Manyanet. El municipi de Sarroca de Bellera s’estén 
a la banda nord-occidental de la comarca del Pallars Jussà al límit amb l’Alta Ribagorça. De fet, 
una part del terme de Sarroca de Bellera fa part de l’Alta Ribagorça, en concret, l’antic terme 
municipal de Benés. Així mateix, s’ubica al nord-oest de Catalunya i de la pròpia província de 

Lleida. Limita amb els termes de la torre de Cabdella (E), Senterada (E i S) i els municipis de l’Alta 
Ribagorça del Pont de Suert (O) i la Vall de Boi (N).  

El municipi destaca per una molt baixa densitat poblacional (1,4 habitants/km2), distribuïda en 

una quinzena de nuclis dels quals només Sarroca de Bellera i les Esglésies superen els 20 

habitants. A nivell administratiu, l’ajuntament de Sarroca de Bellera es localitza en el propi nucli. 
El municipi pertany al partit judicial de Tremp i al bisbat d’Urgell. 

Figura 3. Encaix territorial del terme municipal. 

 
Font: ICGC i pròpia.  

A nivell de comunicacions, per la banda sud del terme hi transcorre l’Eix Pirinenc, la carretera N-

260 en el seu tram entre les poblacions de la Pobla de Segur i Pont de Suert. Endemés, la carretera 

L-521 permet l’accés a Sarroca de Bellera des de dos punts diferenciats de la L-521. A aquesta s’hi 
suma una xarxa de camins veïnals, la majoria asfaltats que permeten l’accés a la resta de nuclis 
del municipi. 
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Taula 3. Característiques del municipi (2021). 

Municipi Comarca Superfície Habitants Densitat 

Sarroca de Bellera Pallars Jussà 87,51 Km2 120 1,4 hab./ Km2 

Font: elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT. 

Quant a l’àmbit d’estudi del present DAE, està constituït per un sector estret i allargat al NE del 

nucli de Sarroca de Bellera, nucli ubicat a la banda sud del terme. L’àmbit de la MP comprèn una 
estreta llenca de terreny de 180 metres tot al llarg del marge sud de la carretera de Sarroca a 

Vilella per tal d’ubicar-hi una filera amb 33 places d’aparcament. Des de la carretera N-260 

s’accedeix al nucli a través de la carretera secundària L-521. La carretera de Vilella arrenca just al 

punt on la carretera secundària L-521 fa entrada al nucli de Sarroca. 

 
Foto 2. L’àmbit de la MP des de l’extrem SO, a l’entrada del nucli de Sarroca i on parteix la carretera a 
Vilella, amb una petita àrea d’aportació de residus que també s’aprofita per estacionament. 

 
Foto 3. L’àmbit MP, en sentit E-O, amb el nucli de Sarroca de Bellera al fons i la carretera L-521 a esquerra. 
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Figura 4. Emplaçament de l’àmbit d’estudi. 

  
Font: pròpia i ICGC. 

2.1.2. Geomorfologia i orografia 

El municipi s’emmarca en la part sud-occidental del Pirineu català, en la transició entre els relleus 

del nord de la Conca de Tremp i el Prepirineu i aquells que conformen els sectors més abruptes i 

de grans cims del Pirineu (relleus per sobre dels 2000 m). 

Així doncs, l'orografia de Sarroca de Bellera està marcada pels cims de la part més al nord i pel 

pas dels rius Manyanet i la Valiri, que dibuixen un terreny abrupte i amb grans desnivells. Així 

mateix, s’hi integren dues valls remarcables: la vall de Manyanet al nord i la vall de Bellera al sud. 

Al N, el territori és molt accidentat amb cims que superen els 2700 m. Aquest sector és format 

per un alterós semicercle de muntanyes: cap dels Vedats d’Erta i pics d’Erta (2 607 m) i pica de 
Cerví (2 743 m) dominant el riu d’Erta, i cap de les Raspes Roies (2 636 m), tuc de Moror (2 731 
m), port de les Cabeçades i cim de Pallassos (2 789 m) dominant el riu de Manyanet, amb alguns 

petits estanys a la capçalera.  

Les altituds davallen fins a 1100 m al sector més meridional, on hi ha l’antiga casa del comú o casa 
gran a la Mola d’Amunt, a la confluència dels rius de Manyanet i d’Avellanos, amb la petita capella 
de Sant Corneli. Flanquejant a ponent, a la vall del riu de Bellera, hi ha les costes del Mont, el coll 

de la Creu de Perves (1 372 m) i el serrat de Monevui (1 475 m). A llevant s’aixeca el pui de Far. 

El nucli de Sarroca de Bellera es troba assentat en la vessant nord que s’eleva sobre la vall de 
Bellera de manera que s’orienta a sud.  
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Figura 5. Altimetria en l’àmbit i entorn. 

 
Font: ICGC i pròpia.  

Figura 6. Pendents de l’entorn i àmbit de Modificació. 

 
Font: ICGC i pròpia. 
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Foto 4. L’àmbit de la MP, en sentit S-N, amb els tres punts d’inflexió del vial separats a uns 10 metres 
d’alçada un de l’altre . 

El nucli urbà se situa sobre una mena d’esperó perpendicular al pendent que sobresurt sobre 
l’entorn immediat. Quant a l’àmbit d’estudi, es troba al voltant de la cota 1000 amb un gradient 

altitudinal creixent vers el nord. Al punt més baix, amb contacte amb les primeres cases, es troba 

a 999,1 m, a la forta girada que fa a la carretera a l’extrem est, assoleix els 1009,8 m i al final de 
l’àmbit en sentit descendent de la carretera, arriba als 1021,4 m, és a dir, fa una pujada més o 

menys gradual de 10 metres i 10 metres a cadascun dels dos trams de carretera. 

D’altra banda, els pendents de l’àmbit són pronunciats (>20%) atès que es tracta d’una zona de vessant. La 
pròpia carretera i la part més central del nucli de Sarroca de Bellera són l’excepció. 

2.1.3. Climatologia 

El municipi resta a cavall de dues tipologies de clima: 

- Mediterrani prepirinenc occidental. A la banda sud del terme, incloent el nucli de Sarroca de 

Bellera. 

- Mediterrani pirinenc occidental. Corresponent a la banda nord del terme. 

Segons l’índex d’humitat de Thornthwaite el clima del terme seria de tipus humit. Aquest fet 

comporta una pluviometria relativament abundant, sobretot a la primavera i principis de tardor. 

Els estius són calorosos, però els hiverns poden ser rigorosos. Segons l’Atles climàtic de Catalunya 
li correspon una temperatura mitjana anual d’entre 11°C; la precipitació anual seria de 850-900 

mm. El règim estacional de precipitacions és PTEH. 
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Figura 7. Diagrama ombrotèrmic de l’estació meteorològica de la Pobla de Segur (2020). 

 
Font: Servei Meteorològic de Catalunya. 

La taula que es presenta a continuació, mostra el conjunt de dades referents a l’estació del Servei 
Meteorològic de Catalunya (SMC) de la Pobla de Segur per als anys 2017-2020. Cal dir que 

aquesta estació s’ubica a 10,7 km al sud del límit de terme de Sarroca de Bellera i a una alçada 
molt inferior (508 m) cosa que indueix a pensar que a la zona de l’àmbit d’estudi i a Sarroca de 
Bellera, les dades climàtiques seran més extremes en tots els sentits.  

Taula 4. Dades climàtiques a l’estació de la Pobla de Segur (2017-2020). 

 2017 2018 2019 2020 Mitjana 

Precipitació total acumulada (mm) 456,4 954,7 699,4 705,7 704,05 

Temperatura mitjana (°C) 13,3 12,8 13,3 13,2 13,15 

Mitjana de les temperatures màximes (°C) 21,4 19,9 21,3 20,7 20,83 

Mitjana de les temperatures mínimes (°C) 6,6 7,2 6,5 7,1 6,85 

Temperatura màxima absoluta (°C) 
38,3 

(03/08) 

36,7 

(02/08) 

40,2 

(29/06) 

37,9 

(08/08) 
38,28 

Temperatura mínima absoluta (°C) 
-8,5 

(18/01) 

-6,5 

(09/02) 

-6,9 

(04/01) 

-6,4 

(27/12) 
-7,08 

Velocitat mitjana del vent (m/s) 1,7 1,6 1,6 1,5 1,60 

Direcció dominant  N N N N   

Humitat relativa mitjana (%) 64 73 65 72 68,50 

Mitjana de la irradiació solar global diària 

(MJ/m2) 
17,1 15,9 17,1 15,9 16,50 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya i pròpia. 

Les dades de la taula mostren una marcada irregularitat interanual quant a precipitacions amb 

anys humits (2018) i anys molt secs (2017). Així mateix, la variabilitat interanual també es palpable 

en la humitat relativa i la irradiació solar. En el cas de les temperatures, destaca la mitjana de les 

màximes, que en el 2017 va arribar als 21,4 °C. En relació a d’altres factors, destaca el predomini 
del vent del nord i la freqüència de les gelades en els mesos d’hivern. 
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2.1.4. Geologia i sòls 

Sarroca de Bellera s’emmarca en la serralada dels Pirineus, un sistema orogràfic de la península 

Ibèrica que, estès des de la costa cantàbrica a la mediterrània, la solda amb el continent europeu. 

El municipi s’ubicaria en la part central del conjunt en la transició entre les subunitats del 
Prepirineu i el Pirineu Axial. 

El relleu dels Pirineus axials és originat per la superposició de diferents factors. El factor inicial és 

l’estructura geològica creada en el Terciari, caracteritzada pels mantells de corriment i per una 
erosió fluvial, molt important, de caràcter sincrònic. Posteriorment en el Miocè-Pliocè aparegué 

una tectònica distensiva important, que originà una sèrie de fosses tectòniques com la de 

l’Urgellet i la de la Cerdanya. Simultàniament es produí un fort encaixament de la xarxa fluvial. 

L’estadi que donà l’aspecte actual del modelatge dels Pirineus són les glaciacions quaternàries. 
En els Pirineus axials, principalment, s’originaren grans glaceres de muntanya, de tipus alpí, a les 
antigues valls ja formades: a les capçaleres modelaren circs glacials i excavaren i eixamplaren en 

les valls. A la zona sud-pirinenca (Prepirineus) predominen els relleus estructurals. 

A nivell de terme municipal, destaca que al nord s’hi troben afloraments granítics i esquistosos i 

amb una ampla llenca de gres vermellós, a més de jaciments carbonífers. 

Pel que fa a l’àmbit d’estudi la litologia es correspon amb conglomerats massius i gresos (PEOcgg). 

Figura 8. Unitats geològiques en l’àmbit de la Modificació. 

 
Font: ICGC i pròpia. 

A nivell d’espais d’interès geològic, el terme i l’àmbit, s’integren en el Geoparc Mundial Orígens 

declarat per la UNESCO el 2018. El Geoparc no és una figura de protecció legal però ha de vetllar 
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per l’aplicació de les lleis vigents que garanteixen la conservació dels seus valors naturals, com 

per exemple, la Llei 42/2007 de Patrimoni Natural i la Biodiversitat. 

Figura 9. Àrees interès geològic i Geoparc. 

 
Font: ICGC i pròpia. 

Pel que fa als sòls, segons la classificació que inclou el mapa de sòls 1:25000 desenvolupat per 

l’ICGC, la tipologia on s’emmarca l’àmbit és la següent: 

- W06O. Eutric Leptosol i Skeletic Leptic Rendzic Phaeozem. Sòls desenvolupats a partir de roques 

de diferents litologies, riques en carbonats, a les divisòries i vessants de pendent fort de les serres 

més elevades del Pirineu que presenten un clima més atlàntic. Superficials o molt superficials, 

ben drenats, amb textures mitjanes i abundants elements grossos. Mostren poc 

desenvolupament edàfic, tot i que, a les àrees més estables, es pot formar un horitzó superficial 

més fosc, amb un contingut abundant de matèria orgànica que dona lloc a un horitzó mòl·lic. Els 

pH són de lleugera a mitjanament bàsics i els continguts de carbonat càlcic de baixos a 

moderadament alts, però el complex de canvi està ocupat en més d’un 50% per cations bàsics. 

2.1.5. Atmosfera 

a. Qualitat de l’aire 

L’àmbit d’estudi es troba en la Zona de Qualitat de l’Aire (ZQA) núm. 12, corresponent al Pirineu 

Occidental, la qual s’ha delimitat a partir de les condicions de dispersió. En aquesta ZQA, les àrees 
de muntanya i forestals representen la major part del territori.  
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Els nivells mitjans d’emissions difuses provenen de les activitats rurals i el trànsit interurbà. Hi ha 

alguns focus puntuals d’emissions corresponents a granges i d’altres instal·lacions (establiments 

del registre PRTR). 

Pel que fa a nivells d’immissió, cal indicar que les estacions actuals estan orientades a valors de 
fons. Segons l’Informe de qualitat de l’aire de 2020, a la ZQA 12 no s’ha registrat la superació de 
cap llindar d’alerta per cap dels contaminants mesurats. 

Taula 5. Nivells mitjans de contaminants mesurats a l’estació de Sort (escola de caiac). 

Contaminant Tipus 

avaluació 

Mitjana anual Unitat 

(màx. valor) 2019 2018 2017 2016 2015 

Ozó troposfèric (O3) F 53 49 52 50 53 µg/m³ 

Partícules en suspensió 

<10 micres (PM10) 

I 
15 12 16 - - 

µg/m³ (màx. 40) 

Partícules en suspensió  

>10 micres (PM10) 

F 
13 13 14 13 11 

µg/m³ (màx. 40) 

F: mesurament fix; i: mesurament indicatiu; I: Industrial.  

Font: adaptada del portal web qualitatdelaire.cat. 

L’estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica més propera s’ubica 
a Sort, a 16 km en línia recta des del límit de terme. Els mesuraments d’aquesta estan orientats a 
un tipus d’àrea Rural (tipus ocupació de sòl) - Fons (tipus de font emissora), assimilable a Sarroca 

de Bellera. Segons la taula, l’ozó troposfèric presenta valors considerablement alts, tot i que 

encara allunyats dels llindars d’alerta.  

Cal doncs, prendre consciència de l’ozó com un dels principals gasos contaminants de la zona. En 
aquest sentit, cal remarcar que es tracta d’un contaminant que no s'emet directament a 
l'atmosfera, sinó que es forma a partir de reaccions químiques entre contaminants primaris com 

els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils (les reaccions químiques entre aquests 

contaminants primaris necessiten una radiació solar intensa durant un període de temps prou 

llarg, un mínim de diverses hores, per formar l'ozó). 

En vista de la importància adquirida per aquest contaminant, el DTES, en compliment de la 

Directiva 2008/50/CE adoptada en el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora 

de la qualitat de l'aire, vigila els nivells d'ozó i dona informació pública i recomanacions a la 

població, en cas que se superin certs llindars a través de la campanya de vigilància dels nivells 

d’ozó troposfèric que es realitza cada any del 15/05 al 15/09. 

Finalment, convé notar que segons el “Registre Estatal d’Emissions i fonts contaminants, en el 
municipi de Sarroca de Bellera hi ha una activitat (granja del Casat) que presenta emissions 

contaminants destacables i que, per tant, pot repercutir en la qualitat de l’aire de la zona. La 
figura en mostra la ubicació, a 55 m del límit de l’àmbit d’estudi, vers el NE. 
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Figura 10. Establiments PRTR a Sarroca de Bellera. 

 
Font: ICGC, DTES i pròpia. 

Les emissions i la tipologia de l’establiment s’indiquen en la següent taula: 

Taula 6. Emissions (kg/any) contaminants de les instal.lacions incloses al registre PRTR (2020). 

Instal·lació 

ramadera - Tipus 

Òxids de 

nitrogen 

(NOx/NO2) 

Metà 

(CH4) 

Amoníac 

(NH3) 

Òxid nitrós 

(N2O) 

Partícules 

(PM10) 

Partícules t.  

en suspensió 

(PST) 

Casa Casat – 7.a.ii - 20.700 11.502 720 - - 

Tipus d’activitat 

A) 7.a.i: Instal·lacions destinades a la cria intensiva d'aviram o de porcs que 

disposin de més de 40.000 places si es tracta de gallines ponedores o del nombre 

equivalent en excreció de nitrogen per a altres orientacions productives d'aviram. 

B) 7.a.ii: Instal·lacions destinades a cria intensiva d'aviram o porcs que disposin de 

>2.500 places per a porcs d'enceball de més de 20 kg. 

C) 7.a.iii: Instal·lacions destinades a la cria intensiva d'aviram o de porcs que 

disposin de més de 750 places per a truges reproductores. 

Font: pròpia i Registre PRTR. 

b. Qualitat acústica 

En aquest àmbit de regulació, cal tenir en compte el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel 

qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 

acústica, i se n'adapten els annexos (DOGC núm. 5506- 16/11/2009). El decret estableix en l’art. 
10 la delimitació dels diferents tipus d’àrees acústiques: 

a) Zona de sensibilitat acústica alta (A). 

b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B). 

c) Zona de sensibilitat acústica baixa (C). 

Granja del Casat 

Àmbit 
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d) Zones de soroll. 

e) Zones d'especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA). 

f) Zones acústiques de règim especial (ZARE). 

La següent taula recull les subzones en què es divideixen les tres primeres zones: 

Taula 7. Valors límit d’immissió segons els usos del sòl en les diferents subzones. 

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

Valors límit d’immissió en dB(A) 
Ld (7 h- 21 

h) 

Le (21 h- 23 

h) 

Ln (23 h- 7 

h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A) 

(A1) Espais d’interès natural i altres  - - - 

(A2) Predomini de l’ús sanitari, docent i cultural 55 55 45 

(A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial 60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B) 

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existent 

65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 65 65 55 

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial 65 65 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C) 

(C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals 

d’infraestructures de transport o altres equipaments públics 
- - - 

Nota: Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 
Font: Annex A del Decret 176/2009. 

Cal destacar que el municipi de Sarroca de Bellera té pendent l’aprovació al seu Mapa de capacitat 
acústica. En tot cas la modificació afecta l’àmbit del SNU que bàsicament respon a la categoria A1 
i puntualment A3. 

c. Contaminació lumínica 

En aquest camp d’anàlisi, cal considerar la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, que divideix el territori en 4 zones. 

Taula 8. Art. 5 de la Llei 6/2001 de 31 de maig. 

Zona Descripció 

E1:  

Protecció màxima 

Àrees incloses en PEIN o àmbits territorials que hagin d’ésser objecte d’una 
protecció especial, per raó de llurs característiques naturals o de llur valor 

astronòmic especial, en els quals només es pot admetre una brillantor mínima.  

E2: Protecció alta Àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor reduïda.  

E3: Protecció moderada Àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor mitjana. 

E4: Protecció menor Àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor alta.  
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Segons el mapa de protecció envers la contaminació lumínica del DTES (Resolució 

TES/1536/2018), l’àmbit de la Modificació es classifica a cavall d’una zona E3 (protecció 

moderada), àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor mitjana i zona E2 

(protecció alta), àrees de SNU, que admeten una brillantor reduïda. 

Figura 11. Zonificació protecció contra la contaminació lumínica entorn de l’àmbit. 

 
Font: DTES i pròpia. 

En tot cas, per al disseny de l’enllumenat exterior, si s’escau, caldrà tenir en compte els criteris 
establerts al Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Allà s’hi concreten les diferents 

característiques de les instal·lacions en funció de l’ús al què es destina l’enllumenat (art.12 i 13). 

2.1.6. Hidrologia 

Sarroca de Bellera pertany a la conca hidrogràfica de l’Ebre, per bé que en l’àmbit de subconca, 
la major part del terme es correspon a la conca del Flamisell, tributari de la Noguera Pallaresa, el 

qual al seu torn aboca al riu Segre. El terme abraça quasi la totalitat de la vall de Manyanet o de 

Bellera, eix central del municipi, vall afluent del Flamisell per la dreta, a l’extrem inferior de la Vall 

Fosca. El riu de Bellera (o de Bossia) travessa el terme primer en direcció N-S, i canvia abans del 

nucli de Sarroca per la NO-SE. Hi desguassen a esquerra seu el barranc del Cap de Llevata, el del 

Port de Filià i el riu d’Avellanos, a tocar de la caseria de la Mola d’Amunt. Per la dreta, rep les 
aigües del barranc del Pas de Llevata, de Cerví, de la Vinya i de Cadolla. Formant límit amb 

l’enclavament de Larén i les terres de la Torre de Cabdella, hom troba el barranc del Diable, 
afluent per l’esquerra del Flamisell. Altrament, al vessant meridional del coll d’Erta es forma la 
capçalera del riu d’Erta, afluent de la Noguera Ribagorçana pel riuet de Viu. 
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Quant a l’àmbit d’estudi, ja s’ha dit que el nucli de Sarroca de Bellera es localitza en un vessant 

sobre la vall de Bellera, per on transcorre el riu homònim. Al seu torn, tan el nucli com l’àmbit de 
la MP es troben entre dos barrancs innominats a est i oest que drenen el vessant: el de llevant 

transcorre a 310 m del límit est de l’àmbit; el de ponent passa a uns 200 m del límit oest. 

Figura 12. Xarxa hidrogràfica del municipi. 

 
Font: ICGC, ACA i pròpia. 

 
Foto 5. Pas del torrent innominat a llevant de l’àmbit de la MP. 
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Pel que fa a masses d’aigua superficials que transcorren pel terme, l’Agencia Catalana de l’Aigua, ha 

identificat el riu Bòssia (E0510). Tanmateix pel període 2013-2018 no hi ha dades que n’indiquin 
l’estat. Quant al període d’anàlisi anterior (2009-2013) l’estat era “proper a bo”. 

Paral·lelament, al ,municipi s’hi troben diferent zones humides concentrades, totes al sector nord del 
terme, la part d’alta muntanya, allunyades de l’àmbit d’estudi. Es tracta de 4 estanys alpins i 5 

mulleres. Cap d’aquestes consta com a massa d’aigua superficial. 

Per tant, qualsevol actuació que pugui afectar als cursos d’aigua superficials i les masses d’aigua, ha 
d’adoptar mesures per a millorar aquest nivell (i especialment no empitjorar-lo), i així poder assolir 

el bon estat ecològic. No obstant i com a consideració general, caldrà que les actuacions siguin 

compatibles amb els “Criteris d’intervenció en espais fluvials” (ACA. Març 2002) i també amb les 
“Directrius de planificació i gestió de l’espai fluvial” (ACA, 2007). 

2.1.7. Hidrogeologia 

Pel que fa a la hidrogeologia, i segons la zonificació d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya del 
Servei Geològic de Catalunya actualitzat l’any 2017, Sarroca de Bellera es situa en el sector primer 

– àrees pirenaiques. En el conjunt del terme s’hi distingeixen tres àrees hidrogeològiques 
diferenciades disposades horitzontalment de nord a sud: 

- 106. Àrea cambroordoviciana de Filià-Orri.  

- 107. Àrea devoniana de la Valiera. 

- 108. Àrea devoniana i mesozoica de les Nogueres. 

Figura 13. Unitats hidrogeològiques entorn de l’àmbit de la Modificació. 

 
Font: ICGC, DTES i pròpia. 
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L’àmbit i el nucli de Sarroca de Bellera, s’emmarquen en la núm. 108 i on hi ha la formació 
hidrogeològica C30 Formacions de calcàries i dolomies massives. Calcàries juràssiques i 

cretàciques. Pel que fa a la naturalesa dels aqüífers, responen a la tipologia B2. Predomini 

d’aqüífers consolidats carbonatats amb porositat per fissuració i/o carstificació. 

A nivell de la classificació d’aqüífers de Catalunya el terme aglutina part de dos sistemes: 

- Aqüífer de les calcàries, margues i gresos devonianes i mesozoiques de les Nogueres. 

Abasta la meitat sud del terme. En aquest s’ubica l’àmbit d’estudi. 

- Aqüífer de les calcàries, gresos i pissarres paleozoiques de Boí-Vall Fosca. Abasta la meitat 

nord del municipi. 

Segons l’Informe d’Estat de masses d’aigua a Catalunya 2015, el terme s’integra en dues masses 
d’aigua subterrànies diferenciades Tremp-Isona (concentrada a la banda oest i sud-oest) i Massís 

axial pirenaic (abasta la major part del TM). L’àmbit s’assenta sobre la primera, minoritària al terme. 

Taula 9. Estat de masses d’aigua a Catalunya – Aigua subterrània (2015). 

ESTAT 43. Tremp - Isona  40. Massís axial Pirenaic 

General Bo Bo 

Químic Bo Bo 

Quantitatiu Bo Bo 

Font: Agència Catalana de l’Aigua. 

Figura 14. Masses d’aigua subterrànies entorn de l’àmbit de Modificació. 

 
*El punt vermell assenyala l’àmbit. Font: ICGC, DTES i pròpia.  
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Finalment, cal assenyalar que l’àmbit no està afectat per la designació de zones vulnerables de 

nitrats i tampoc s’hi troba cap dels aqüífers protegits segons el Decret 328/1988, d'11 d’octubre, 
pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació 
amb diversos aqüífers de Catalunya. 

2.1.8. Canvi climàtic 

El 14 de maig de 2019 el Govern de Catalunya va declarar formalment l’emergència climàtica una 
vegada palesa l’evidència científica al respecte. Les dades mostren com la temperatura mitjana 
anual ha augmentat clarament a Catalunya des de 1950. Concretament, ho ha fet a un ritme de 

0,26°C per decenni, valor que significa un augment d’1,8°C en els darrers 71 anys. De fet, l’any 
2020 va ser l’any més càlid a Catalunya des de 1950. Es manté el clar predomini d’anys càlids 
durant els darrers 25 anys i 8 dels 10 anys més càlids des de 1950 estan concentrats dins del 

darrer decenni 2011-2020. 

En aquest sentit, tots els escenaris dels darrers estudis realitzats pel Servei Meteorològic de 

Catalunya, presenten una tendència estadísticament significativa entre +0,7 i +2,1 ºC en 45 anys 

i un augment de la variabilitat interanual respecte el període de control (1971-2000), tot i que 

sobreestimada per les simulacions. Pel que fa a la del Pirineu, l’ascens en l’escenari RCP85(p50) 
preveu increments de fins a 3,2°C (escenaris a 1km) i 2,5°C (escenaris a 10 km, mitjana dels tres 

escenaris: A2, B1 i A1B). 

Figura 15. Variació de la temperatura mitjana segons l’escenari RCP85(p50) – 1 km. 

 
Font: Meteocat. El cercle blau indica l’àmbit de Sarroca. 

Així doncs, segons el document escenaris climàtics regionalitzats a Catalunya (ESCAT-2020), “els 
senyals actuals així com projectats d’increment de la temperatura al Pirineu són clars i 
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contundents, com per exemple, l’aparició de nits tropicals a força indrets de la zona pirinenca 

que actualment es troben lliures de patir aquest índex extrem climàtic. També és clara la 

disminució de la precipitació a l’estiu, amb la conseqüent reducció de reserves hídriques”. 

Per la seva banda, segons el tercer informe sobre el Canvi Climàtic (2016)2: 

- A mitjan segle XXI (2031-2050), la temperatura podria augmentar prop d’1,4 °C en mitjana anual 
per a tot Catalunya. Increments una mica més elevats es podrien produir durant l’estiu i al Pirineu, 
on el valor estimat arriba als 2 °C (increment anual d’1,6 °C). 

- El descens de la precipitació esdevé més evident cap a mitjan segle XXI en les projeccions 

regionalitzades, ja que per a aquest període es troben valors representatius al voltant del –8,4% 

a la primavera, -9 a l’estiu i -9,3 a la tardor. Combinats amb disminucions menys significatives a 

l’hivern (-1,8), comportarien una disminució de la precipitació anual per al Pirineu d’un –5,3%. 

  

 
2 Capítol 5: Projeccions climàtiques i escenaris de futur. 
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2.2. Medi biòtic  

2.2.1. Context biogeogràfic i vegetació 

El relleu i el clima associat suposen dos forts condicionants per la vegetació del municipi. En aquest 

sentit, cal tenir en compte que l’enorme gradient altitudinal del municipi 770 - 2700 implica la 

existència d’una notable diversitat d’ambients. 

En aquest context cal distingir dos ambients que trobarien la seva divisòria aproximada en els 1.600 

metres (variable a partir del microrelleu i l’orientació respecte al vent, insolació..., contrastos locals 

que es tradueixen en infinitat de microclimes, i en conseqüència, de gran varietat de tipus de 

vegetació): 

 Estatge d’alta muntanya  

A nivell d’ambients forestals, hi dominen les pinedes de pi negre (Pinus uncinata), molt concentrades 
en la part central del terme. En aquestes pinedes, el sotabosc és escàs. 

Els ambients d’aiguamoll hi són esplèndidament representants: mulleres (Caricetum nigrae),  

torberes de ciperàcies i esfagnes (Oxycocco-Ericion tetralicis) i landes humides (Gymnadenio-

Ericetum tetralicis) formen mosaics complexos. 

Les comunitats mesòfiles montanes (Mesobromion erecti i Festuco-Brometea), abundants a les 

obagues i en raconades més humides, s’enfilen fins els 2.000 m si es troben al solà i donen pas a les 
pastures calcífugues alpines i subalpines (Juncetea trifidi) damunt d’esquists i pissarres, o les 
calcícoles dels prats d’ussona (Festucetum gautieri) en afloraments de calcoesquists o calcàries. No 
s’han d’oblidar les minvants pastures xeròfiles montanes (Xerobromion erecti, Festuco-Brometea), 

corresponents a les seculars desforestacions de rouredes montanes. Aquestes comunitats estasn 

experimentant un procés d’emboscament continuat degut a la reducció o desaparició de la cabana 
ramadera que les aprofitava. 

 
Foto 6. Zona divisòria entre l’estatge d’alta muntanya i l’estatge de muntanya mitja i baixa entre la Serra de la 

Pala i Rocaferrís i Avellanos, on s’alternen el bosc de pi negre, matollars baixos i prats de dall de terra baixa i 

muntanya mitjana. 

Altres comunitats concretes presents en el terme i relatives a l’estatge alpí i subalpí són les següents: 

- Prats de pèl caní (Nardus stricta) o de Bellardiochloa variegata, acidòfils i mesòfils, de l'alta 

muntanya pirinenca. Relativament abundant a la banda nord del terme. 

- Cingles i penyals silicis de muntanya, congesteres i tarteres. 
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- Prats amb Astragalus sempervirens subsp. catalaunicus, Sideritis hyssopifolia (herba del bàlsam), 

Festuca ovina, Avenula pratensis..., calcícoles i mesoxeròfils, de l¤estatge subalpí (i del montà) 

dels Pirineus. 

- Matollars baixos de ginebró (Juniperus nana), de vessants solells de l'estatge subalpí. 

- Prats calcícoles i mesòfils, amb Festuca nigrescens, Plantago media (plantatge), Galium verum 

(espunyidella groga), Cirsium acaule..., de la muntanya mitjana i de l'estatge subalpí  

 Estatge de muntanya mitjana i baixa 

Aquest estatge, des del punt de vista potencial, es caracteritza per la presència d'arbres 

caducifolis, que en el cas de Sarroca de Bellera responen a una tipologia submediterrània. 

Normalment, l'espècie predominant és el pi roig (Pinus sylvestris), amb alguna presència d'un 

bosc mixt on predomina l'avellaner (Corylus avellana) i el roure (Quercus pubescens i Quercus 

petraea). En el cas de Sarroca, en aquest sector del terme, les rouredes són la comunitat 

dominant al marge dels prats. De les rouredes destaca la gran riquesa de sotabosc amb espècies 

com l’auró blanc (Acer campestre), l’auró negre (Acer monspensulanus) i la moixera (Sorbus aria). 

Cal dir però que el pi roig es present en algunes zones perquè fou una espècie utilitzada en 

repoblacions forestals efectuades en la dècada de 1960 (p. ex. bosc de Sarroca). 

Amb tot, la característica principal d’aquest nivell és la de ser un medi amb antecedents recents 
d’humanització però que en les darreres dècades ve marcada per un notable abandonament 

rural. 

Així doncs, la vegetació potencial ara descrita pot haver estat substituïda, en part, per pastures, 

praderies de sega i cultius. La simple distinció d'aquestes zones de vegetació indica la complexitat 

de les diferències ecològiques de les valls pirinenques. Tal diversitat comporta diferents cicles 

productius entre les poblacions o valls situades a vegades a poca distància, a banda que l'altitud 

genera una variabilitat productiva. Tot i així, a Sarroca hi ha poca presència de cultius. 

En resum, en aquest sector del terme s’hi dona un conjunt heterogeni i bigarrat de fragments i 
clapes de la vegetació potencial, en part recuperada degut a l’esmentat procés d’abandonament 
i els diferents tipus de pastures i prats (dalladors, silicícoles, calcícoles).  

Altres comunitats concretes presents en el terme i relatives a aquest estatge són les següents: 

- Joncedes i prats, sovint emmatats, d'Aphyllanthes monspeliensis, -i timonedes associades- 

calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa i de terra baixa. Molt localitzat a la part més 

meridional del terme. 

- Matollars de corner (Amelanchier ovalis), boix (Buxus sempervirens), espina cervina (Rhamnus 

saxatilis), calcícoles, de costers rocosos, secs, de la muntanya mitjana. 

- Boixedes (matollars de Buxus sempervirens), de la muntanya mitjana (i de les contrades 

mediterrànies). 

- Sargars (de Salix purpurea, S. elaeagnos...) i altres bosquines de ribera. Localitzada a la riba del 

riu Bòssia. 

En qualsevol cas, convé insistir que els factors cismàtics i altitudinals no expliquen del tot les 

diferències de vegetació, perquè, com a conseqüència de la topografia de les Muntanyes, alguns 

factors climàtics produeixen efectes diferents en punts propers (orientació respecte al vent, 



  

  

Pàgina 36 de 82 

DAE per a la MP núm. 8 per l’ajust del límit del sòl urbà del nucli de Sarroca de Bellera 

DAE per a la MP núm. 8 per l’ajust del límit de sòl urbà del nucli de Sarroca de Bellera 

insolació, situació a la zona de solana o de obac, etc.). Aquests contrastos locals es tradueixen en 

infinitat de microclimes, que generen una gran varietat de tipus de vegetació. 

 Vegetació de l’àmbit 

Tot i que es dedueix que fins a temps recents, la coberta vegetal de l’àmbit de la MP era 
principalment formada per prats i pastura, amb el declivi d’aquesta activitat, els prats han anat 
donant progressivament pas a un matollar de corner (Amelanchier ovalis), boix (Buxus sempervirens), 

espina cervina (Rhamnus saxatilis), calcícoles, de costers rocosos, secs, de la muntanya mitjana, i una 

presència important d’esbarzer que indica el passat ruderal recent del lloc. Aquesta successió es 
produeix d’est a oest, de manera que a la meitat més propera al nucli de Sarroca de Bellera encara 

podem parlar d’un domini de la vegetació herbàcia. 

  
Foto 7. Meitat occidental de l’àmbit de la MP on encara perviu la comunitat de prats. Tanmateix, a l’esquerra 
s’observa ja l’avanç del matollar de corner i la forta presència d’esbarzer. Al fons, s’observa el roure. 

  
Foto 8. Meitat oriental de l’àmbit de la MP ja totalment colonitzada pel matollar de corner i inclús amb peus 
arboris. A l’extrem dret, s’observa un reducte herbaci que connecta amb els prats subsistents a l’altra meitat. 
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Cal destacar la presència d’un roure martinenc (Quercus pubescens) de grans dimensions al costat 

oest, i a l’extrem oest de l’àmbit, la presència d’un bell xiprer (Curpressus sempervirens).  

  
Foto 9. Roure martinenc ubicat a la meitat occidental de l’àmbit, al límit extern de la terrassa que es genera per 
sota de la carretera a Vilella. 

2.2.2. Hàbitats d’interès comunitari i altres elements singulars 

En la línia de la gran diversitat d’ambients, a Sarroca s’hi localitzen diverses comunitats vegetals 

classificades com a Hàbitat d’Interès Comunitari (en endavant, HIC), segons la Directiva 97/62/CE. 
En l’àmbit de la MP, a la meitat est i oest respectivament, s’hi ubiquen dues comunitats d’HIC: 

Figura 16. Hàbitats d’interès comunitari (2018) entorn de l’àmbit de la Modificació. 

 
Font: ICGC, DTES i pròpia. 



  

  

Pàgina 38 de 82 

DAE per a la MP núm. 8 per l’ajust del límit del sòl urbà del nucli de Sarroca de Bellera 

DAE per a la MP núm. 8 per l’ajust del límit de sòl urbà del nucli de Sarroca de Bellera 

- 6210. Prats –i fàcies emmatades– medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-

Brometea).  

- 6510. Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion). 

Tal com s’ha explicat a l’apartat anterior, atès el declivi del pasturatge, actualment la vegetació 
de l’àmbit no correspon exactament a la capa obrant dels HIC cap dels quals té caràcter prioritari. 

De fet, a la banda est, on figura l’HIC 6210, els prats medioeuropeus, aquests han estat suplantats 

per un matollar de corner (Amelanchier ovalis), boix (Buxus sempervirens), espina cervina 

(Rhamnus saxatilis), calcícoles, de costers rocosos, secs, de la muntanya mitjana, i amb forta 

presència d’esbarzer que indica el passat ruderal recent del lloc.  

Pel que fa a arbres monumentals d’acord amb el Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració 
d'arbres monumentals, dins el municipi no en consta cap. Tanmateix, a la banda oest hi ha un 

roure martinenc de certa dimensió i un xiprer de certa mida. 

2.2.3. Fauna 

Les diferencies altitudinals i de biòtops que s’estableixen entre els pics i els fons de vall dels 
Pirineus donen lloc a una fauna variada i sovint amb espècies amb una distribució geogràfica 

petita al Principat però amb bona representació en aquest context territorial. Sarroca de Bellera 

no es excepció i cal distingir doncs, entre els diferents ambients. 

En les zones d’alta muntanya s’hi troben mamífers com la cabra salvatge (Capra pyrenaica), l’isard 
(Rupicapra pyrenaica), el cérvol (Cervus elaphus), el cabirol (Capreolus capreolus), la daina (Dama 

dama) i el gat mesquer (Genetta geneta).  

Entre les aus destaquen l'àliga daurada (Aquila chrysaetos), el voltor comú (Gyps fulvus), el falcó 

pelegrí (Falco peregrinus), la perdiu blanca (Lagopus mutus), el pardal d'ala blanca (Montifringilla 

nivalis), la perdiu xerra (Perdix perdix), el pela-roques (Tichodroma muraria) i, ocasionalment, el 

trencalòs (Gypaetus barbatus); de fet la zona està inclosa en el pla de recuperació de l’espècie). 
També hi podria habitar un espècie protegida i en estat vulnerable com el gall fer (Tetrao 

urogallus). 

A l'estatge subalpí, la pineda de pi negre acull una fauna més rica en ser un bon refugi pels petits 

mamífers–com la marta (Martes foina), la musaranya nana (Sorex minutus), el talpó muntanyenc 

(Microtus agrestis) o l'esquirol (Sciurus vulgaris), i les aus –el mussol pirinenc (Aegolius funereus) 

i el trencapinyes (Loxia curvirostra). A més, les condicions seques de les landes de boix (Buxus 

sempervirens) faciliten la presència d'espècies mediterrànies –com els tallarols (Sylvia sp.) i els 

emberízids– a altituds considerables.  

En la muntanya mitjana els mamífers són similars, si bé se’n afegeixen de més comuns com la 
guineu (Vulpes vulpes) i el toixó (Meles meles), però les aus no: entre els rapinyaires, destaca 

l'esparver (Accipiter nisus), acompanyat de l'astor (Accipiter gentilis) i el gamarús (Strix aluco). 

També hi són presents el picot garser gros (Dendrocopos major), el pinsà borroner (Pyrrhula 

pyrrhula), les diferents mallerengues (Parus sp.), el bruel (Regulus ignicapilla), el raspinell (Certhia 

brachydactyla) i el gaig (Garrulus glandarius), entre altres.  

Altres mamífers com l’eriçó clar (Atelerix algirus) i el conill (Oryctolagus cuniculus) acostumen a 

viure al límit amb els prats, i als prats de dall, freqüentats per aus granívores com tudons (Columba 
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palumbus), guatlles (Coturnix coturnix) i perdius roges (Alectoris rufa) i d’altres com el xoriguer 
(Falco tinnunculus), la verderola (Emberiza citrinella), l'escorxador (Lanius collurio), l'alosa (Alauda 

arvensis) i el bitxac comú (Saxicola rubetra). En qualsevol indret amb prou cobertura vegetal –
pinedes i rouredes– hi abunda el senglar (Sus scrofa).  

Algunes de les espècies més probables, a banda dels animals de pastura, son la merla (Turdus 

merula), el pit-roig (Erithacus rubecula) i el corb (Corvus corax). 

Finalment, a nivell d’instruments de gestió en relació a espècies faunístiques convé destacar: 

 Pla de recuperació del trencalòs a Catalunya (Decret 282/1994, de 29 de setembre). El 

sector nord del terme s’inclou en l’àmbit del Pla. 

 Pla de conservació de la llúdriga (Ordre MAB/138/2002, de 3 de maig). 

2.2.4. Figures de protecció i/o gestió 

En el municipi no hi ha superfície inclosa en espais naturals protegits PEIN, Xarxa Natura 2000, 

etc. Tanmateix, i com s’ha indicat en l’apartat 1.7.1, hi ha tres espais de sòl de valor natural i de 

connexió.  

A la banda nord del terme també s’hi troba un sector de sòl de protecció territorial que com ja 
s’ha indicat remet a una reserva de sòl per al potencial desenvolupament de dominis esquiables. 

La resta del terme, al marge del petits nuclis urbans, es correspon amb sòl de protecció 

preventiva. Aquest és el cas de l’àmbit de la MP. 

Figura 17. Figures de protecció i/o gestió al municipi de Sarroca. 

 
Font: DTES i pròpia. 
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Figura 18. Àrees d'Interès Florístic i Faunístic entorn de l’àmbit de la Modificació. 

 
Font: DACAAR. 

Figura 19. Forest públiques de l’entorn de l’àmbit de Modificació. 

 
*El punt vermell indica l’àmbit. Font: ICGC, DTES i pròpia. 
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D’altra banda, el terme de Sarroca s’inclou íntegrament en dues àrees d’interès faunístic i florístic, 
segons l’última actualització (2022) del DACAAR: la núm. 1477 i la núm. 1486 tal com mostra la 

figura anterior.  

Pel que fa a forests públiques, al municipi se n’identifiquen vàries per bé que cap afecta l’àmbit 
de la MP. El més proper és el bosc de Sarroca, ubicat a 360 m al sud del nucli urbà tal com 

s’observa en la següent imatge: 

En el camp de la gestió cinegètica, al municipi s’hi compten 4 àrees privades de caça i una àrea 
local de caça. L’àmbit s’emmarca en l’àrea de caça privada anomenada la Collada, de la qual n’és 
titular la Societat de caçadors homònima per bé que per trobar-se confrontant al nucli habitat i 

per confrontar amb una carretera, l’àmbit de la MP és una zona de seguretat exclosa de la zona 
de caça. 

2.2.5. Paisatge 

El 3 d’abril de 2013 s’aprovà definitivament el Catàleg de Paisatge de l’Alt Pirineu i Aran, amb 
l’objectiu d’inventariar aquells elements que configuren el paisatge de l’Alt Pirineu i Aran, alhora 
que en destaca les potencialitats i posa damunt la taula les problemàtiques i perills a què és 

sotmès, establint també unes directrius de conservació. 

Figura 20. Unitats del paisatge del TM de Sarroca de Bellera. 

 
*El punt vermell indica l’àmbit. Font: Observatori del Paisatge i pròpia. 

El Catàleg defineix 20 Unitats de Paisatge, les quals posen en relleu la diversitat paisatgística de 

l’Alt Pirineu i Aran. Sarroca de Bellera s’emmarca a cavall de dues unitats: 
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- Unitat núm. 07. Pastures de l’Alt Pirineu. Correspon a la banda nord del terme. 

- Unitat núm. 08. Sant Gervàs- Montcortès. Correspon a la banda sud del terme. L’àmbit de la MP 
s’emmarca en aquesta unitat. 

El Catàleg defineix una sèrie d’objectius de qualitat i criteris i accions de protecció i gestió per a 

cada unitat: 

Unitat 08. Sant Gervàs - Montcortès 

OQP8.1. Uns paisatges dels pobles encimbellats i endinsats en el fons de les valls que no sucumbeixin al 

deteriorament de l’abandonament de les activitats que els sustenten ni dels propis habitatges.. 

OQP8.3. Uns paisatges que conservin els alts valors naturals 

OQP8.4. Uns paisatges que mantinguin en bon estat el seu patrimoni històric [...] conservant els valors 

històrics i simbòlics i en permetin la seva promoció turística. 

OQP8.6. Un paisatge agrícola productiu, preservat i ben gestionat, que mantingui a cada lloc la diversitat 

d’elements que el caracteritzen i el doten d’identitat pròpia, especialment el paisatge en mosaic format per 
camps, prats, boscos, alineacións d’arbres enbocage i marges combinats de manera diferent en cada cas, 
com el del pla de Corts o la cubeta de Vilaller. 

Propostes de criteris i accions 

8.6 Els assentaments dispersos de població, constituïts per masies i petits vilars aïllats, han estat 

històricament els elements d’articulació d’un territori optimitzat en el seu aprofitament dels recursos 

forestals i agrícoles. Alguns d’aquests petits nuclis tenen valor històric afegit, degut a la seva presència des 
de l’edat mitjana i la seva economia basada fonamentalment en les pràctiques agro-pastorils que encara 

prevalen.[...]. Tots ells encara posseeixen valors productius, vinculats cada vegada més al turisme rural com 

a nova activitat. Cal potenciar el manteniment de l’activitat agrícola i ramadera existent, amb la 
consolidació i foment del turisme rural com a activitat paral·lela. 

8.8 Potenciar l’extensió de la pràctica de l’excursionisme, l’alpinisme i la bicicleta de muntanya, així com de 
noves modalitats respectuoses amb el medi associades al turisme esportiu i de natura. 

8.18 Els nuclis encimbellats de Peramea, Cérvoles, Viu de Llevata i Beranui, els situats en fons de vall 

envoltats de prats i amb presència de bosc de ribera de Llesp, Castilló de Tor, la Plana de Mont-ros, la Pobleta 

de Bellveí, Senterada i les Iglésies, i els compactes a mitja vessant en vall tancada i envoltats de prats, 

conreus o feixes d’ Irgo, Igüerri, Gotarta, Manyanet, Malpàs, Avellanos, Sentís, Veranui, Antist, Erdo, Perves, 

Sarroca de Bellera, Estavill, Adons, Naens, Vilancós, Buira, Castellnou d’Avellanos i el Mesull mostren 
estructures i perfils característics, perceptibles des de determinades àrees i recorreguts, els quals 

constitueixen fites paisatgístiques que tenen una relació directa amb els respectius fons escènics. En aquests 

casos el desenvolupament urbà tant de rehabilitació com de nova obra ha de respectar aquests perfils o 

imatges i impedir, a través del planejament urbanístic, l’aparició d’elements volumètrics que els desfigurin. 

8.19 Mantenir l’harmonia arquitectònica, les formes, els materials i el cromatisme dels nuclis urbans, tot 

evitant les construccions rupturistes. Per fer-ho, impulsar les bones pràctiques arquitectòniques i el 

desenvolupament d’un planejament urbanístic local que integri criteris paisatgístics. 

2.2.6. Connectivitat 

Pel que fa a la connectivitat de l’àmbit del municipi, tal com indica la cartografia del PTPAPA, 

aquest es troba en el pas d’un connector terrestre regional que va des de la zona de la capçalera 
de la Noguera Pallaresa al Montsec oocidental i una zona de connexió d’ambients fluvials, 
concretament del connector fluvial del riu Bòssia o de Bellera (sud del terme).  
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D’altra banda, entrant en el valor per a la connectivitat, s’observa un clar domini dels valors 
mitjans-baixos en la part sud el nucli i mitjans en la resta i entorns immediats (cas de l’àmbit 
d’estudi). Amb tot, el nucli no està afectat per cap connector terrestre principal ni complementari. 

Figura 21. Esquema de connectivitat ecològica en l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran. 

 
Font: PTPAPiA. *La fletxa vermella indica l’àmbit d’estudi. 
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Figura 22. Valors de connectivitat a nivell de l’àmbit d’estudi. 
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2.3. Medi social 

2.3.1. Població 

Les dades dels censos i padrons de població del municipi de Sarroca de Bellera en els darrers cent 

anys presenten l’evolució següent: 

Taula 10. Evolució de la població en habitants (1920–2020) 

Any Núm. d’habitants % sobre la comarca Pallars Jussà 

1920 1.035 5,05 20.485 

1930  904 4,09 22.108 

1940 797 3,99 19.991 

1950 1.180 5,96 19.792 

1960 1.213 6,07 19.985 

1970 640 3,95 16.210 

1981 151 1,06 14.219 

1991 136 1,03 13.267 

2000 155 1,25 12.442 

2010 136 0,97 13.978 

2015 125 0,92 13.609 

2019 121 0,93 13.080 

2020 116 0,88 13.227 

2021 120 0,91 13.170 

Font: IDESCAT. 

La població de Sarroca de Bellera ha patit una reducció dràstica si es compara amb la que hi 

havia a principis del segle anterior i fins a la dècada del 1960. A partir d’aquesta dècada, el 
municipi es “buidà” passant de superar els 1000 habitants a situar-se per sota dels 200 al 1980.  

Aquesta forta reducció s’explica en part, pel fenomen de l’èxode rural que experimentà el 
conjunt de l’Estat a partir de la dècada del 1950, el qual, fou particularment acusat en zones 
de muntanya allunyades de les vies principals de comunicació. Tanmateix, en el cas de Sarroca 

de Bellera hi ha un factor addicional relatiu a la presència d’una fàbrica de ciment (Xerallo) 
que va funcionar entre 1951 i 1973. La gràfica següent mostra una clara correlació població – 

funcionament de la fàbrica: increment a partir del 1950 i dràstica davallada desprès del 1970. 

D’ençà del 1980 la població s’ha mantingut estabilitzada per sota els 180 habitants registrant-

se el mínim històric de la sèrie el 2020 (116 habitants).  

A nivell comarcal, el municipi havia assolit el 1960 un pes del 6%, el qual el 2010 ja havia caigut 

per sota de l’1%.  
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Figura 23. Evolució de la població a Sarroca de Bellera (1900-2021). 

 
Font: IDESCAT i pròpia. 

La població es distribueix en una quinzena de nuclis dels quals 10 tenen caràcter disseminat. Si es 

compara la població que resideix en disseminats i en nuclis s’aprecia un cert equilibri, tot i que 
un 59% viu als nuclis. 

Taula 11. Distribució de la població del municipi en nuclis i disseminats (2020). 

Entitat singular/ Nucli  Habitants - Nucli Habitants - Disseminat 

Avellanos 7 - 

Benés - 6 

Buira - 11 

Castellnou d’Avellanos - 6 

Erdo - 6 

Les Esglésies 20 - 

Manyanet 9 - 

El Mesull - 3 

La Mola d’Amunt - 2 

Sarroca de Bellera 25 - 

Sas - 3 

Sentís - 4 

Vilella - 6 

Xerallo 7 - 

Vilancòs - 1 

TOTAL nuclis vs disseminats 68 48 

TOTAL MUNICIPI 116 

Font: IDESCAT. 
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Així doncs, Sarroca de Bellera (nucli) concentra un 22% de la població municipal, essent el nucli 

més poblat. En els darrers vint anys ha experimentat una evolució irregular amb tendència 

decreixent: l’any 2000 registrava 35 habitants, reduint-se als 19 el 2010 i repuntant als 25 al 2020. 

2.3.2. Usos del sòl 

El municipi presenta una cobertura del sòl destinada majoritàriament a prats i pastures i a zones 

forestals. Pel que fa a l’àmbit de la MP, la cartografia de cobertes del sòl, indica una coberta de 
boscos clars de caducifolis en els dos terços est mentre que al terç oest li assigna una coberta de 

prats i herbassars. Cal afegir que hi ha una petita fracció al sud-oest que actualment ja fa la funció 

de zona d’estacionament. Just al seu costat s’hi localitza una àrea d’aportació de recollida 
selectiva. 

 

Figura 24. Cobertes del sòl en l’àmbit i entorn. 

 

2.3.3. Activitat econòmica 

El municipi de Sarroca de Bellera ha mantingut una economia típicament agrària. A mitjan segle 

XIX, en els pobles del terme es produïa blat, sègol, ordi, patates, llegums i hortalisses i es criava 

bestiar oví, vacum i també bestiar de peu rodó (mules, egües). La indústria tradicional es basava 

en la producció dels molins fariners (a Sarroca i les Esglésies), en l’explotació de guixeres, de les 
quals s’extreia material per a la construcció local, i dos telers i un molí draper. Tenia dues botigues 

que proveïen els pobles de la rodalia dels productes manufacturats més bàsics.  
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Tal com s’ha dit, tingué una enorme incidència en l’economia municipal i comarcal la instal·lació, 
el 1950, d’una fàbrica de ciment prop de l’antic hostal de Xerallo, dita la fàbrica de Xerallo, que 
tenia per funció subvenir a la necessitat de ciments que comportava la construcció de les obres 

hidroelèctriques de la Ribagorça i que aprofitava bona part del carbó procedent de les mines de 

Malpàs (Alta Ribagorça). Va arribar a produir 200.000 tn/any, però el 1973 fou clausurada per 

falta de rendiment. 

En resum, avui l’economia continua amb un fort pes del sector primari, però amb clara 
especialització. La instal·lació d’indústries de transformació lletera a la comarca ha afavorit 

l’especialització de la ramaderia bovina, sense deixar de banda el sector oví a la vegada que també 
ha fet aparició el porcí. També hi ha explotacions d’èquids, cabrum i apícoles. Vinculada a 
l’activitat ramadera, hi ha una fàbrica d’embotits casolans al poble de les Esglésies. 

Taula 12. Explotacions ramaderes i caps de bestiar (2020). 

Bestiar Explotacions Caps 

Abelles 1 40 

Boví 18 2.449 

Cabrum 4 230 

Èquids 11 427 

Oví 6 5.175 

Porcí 4 4.186 

TOTAL 44  

Font: DARPA i pròpia. 

En contraposició a l’abundància de prats, l’extensió cultivada és testimonial (14 ha).  

Taula 13. Terres llaurades per tipus de conreu (2020). 

Tipus de conreu Conreu Superfície (ha) 

Herbacis 
Cereal 3 

Farratges 11 

TOTAL  14 

Font: DARPA i pròpia. 

Les dades d’afiliats a la SS mostren el domini del sector serveis (53%), en línia amb la terciarització 
general de l’economia, i en particular de la comarca, i confirmen el pes decreixent del sector 

primari (30%). Al municipi hi consten un total de 15 empreses (INE 2021). 

Taula 14. Afiliacions a la SS per sectors a Sarroca i el Pallars Jussà. 

 Sarroca P. Jussà 

 Núm. % Núm. % 

Agricultura 18 30,0 600 10,9 

Indústria 5 8,3 389 7,0 

Construcció 5 8,3 567 10,3 

Serveis 32 53,3 3962 71,8 

Total 60   5518   

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 
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Pel que fa al turisme, la situació de mitja i alta muntanya fa del terme idoni per a la pràctica 

d’esports d’aventura i activitats com la pesca, la caça, i la recollida de bolets. En els darrers anys 
han proliferat allotjaments tipus casa rural i càmpings de manera que el municipi compta amb un 

total de 395 places turístiques. Dels 12 allotjaments rurals, al nucli de Sarroca de Bellera en consta 

un amb capacitat per a 23 places. 

Cal dir que hi ha un cert pes el turisme de segona residència donat que el nombre d’habitatges 
secundaris (211) és molt superior al d’habitatges principals (48)3. En aquest sentit, cal dir que un 

cop la fàbrica de Xerallo va tancar, molts dels habitatges dels treballadors van continuar o es van 

vendre com a apartaments de segona residència. 

Taula 15. Allotjaments turístics i places (2020). 

Tipus d’allotjament Nombre Places  

Hotel 1 14 

Càmping 1 300 

Turisme rural 12 81 

TOTAL  395 

Font: IDESCAT i pròpia.  

2.3.4. Patrimoni arqueològic, arquitectònic i civil 

El municipi de Sarroca de Bellera compta amb 18 elements incorporats al l’Inventari de Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya, la majoria localitzats en els diversos nuclis rurals (excepte els ponts). 

Entre aquests, s’hi compten 2 BCIN i 2 BCIL. 

Pel que fa a patrimoni arqueològic, en l’Inventari de Patrimoni Arqueològic hi consten 16 

jaciments, tots ells dispersos en el sòl no urbanitzable del terme.  

A més, també hi ha identificats quatre jaciments paleontològics els quals es localitzen en la zona 

central del terme, estesos d’est a oest: el Portell, Buira, Benés-Avellanos i Coll de Sas. 

En el nucli de Sarroca s’hi localitzen tres elements catalogats: el Castell de Bellera (BCIN), els 

porxos de la plaça nova i l’església parroquial de Sant Feliu (BCIL). 

 
3 Cens d’habitatges de 2011. 
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Figura 25. Localització dels elements de l’Inventari arquitectònic del nucli de Sarroca de Bellera.  

  
Font: Departament de Cultura. 

Altrament, des del municipi s’ha impulsat la creació de l’Inventari del patrimoni etnogràfic i 
ambiental del municipi de Sarroca de Bellera. Segons consta al portal web explicatiu de l’inventari 
s’han identificat diverses tipologies d’elements agrupats en els conjunts següents: 

• Conjunts arquitectònics: 29 elements. 

• Edificis i elements religiosos: 76 elements. 

• Elements artesanals: 11 elements. 

• Elements constructius de serveis: 11 elements. 

• Patrimoni natural-etnogràfic: 1 element. 

• Pobles: 18 elements. 

 Carrerades i camins ramaders 

Segons la informació disponible del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
de la Generalitat de Catalunya, al municipi de Sarroca de Bellera no hi consten camins ramaders 
classificats. 
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2.4. Riscos 

Un dels objectius de l’anàlisi ambiental és la identificació de les àrees de risc. Així, en l’article 10.3 
RLUC, s’estableix que l’anàlisi ambiental preceptiu en la documentació i tramitació d’un pla 
urbanístic ha de comportar la delimitació de les àrees de risc per a la seguretat i el benestar de 

les persones, prèviament identificades per les administracions sectorials competents.  

Taula 16. Obligacions/recomanacions de planificació municipal per Sarroca de Bellera. 

Risc Pla Titular Afectació 
Criteri Data 

homologació 

Incendis PAM INFOCAT Generalitat Recomanat Perill  22/10/2009 

Inundacions PAM INUNCAT Generalitat Recomanat Risc moderat  

Nevades PAM NEUCAT Generalitat Obligatori  > 400 m 22/10/2009 

Sísmic PAM SISMICAT Generalitat Obligatori Int. Sísmica ≥ VII  

Vent VENTCAT Generalitat Obligatori >10 dies/any, ratxa 20 m/s  

Font: Estat de la planificació municipal: àmbit territorial Alt Pirineu i Aran · Direcció General de Protecció Civil 

(05/05/2021). 

Tal com s’observa en la taula, el municipi i té obligació de redactar tres plans d’actuació municipal 
(PAM) i recomanació de disposar del pla sobre dos àmbits de risc més. A continuació, es 

desglossen els riscos concrets, amb expressió dels quins el municipi ha de fer front. 

a) Risc d’inundacions 

Com ja s’ha explicat, el principal curs fluvial del municipi és el riu de Manyanet, aigües avall 
anomenat riu de Bòssia. Segons la cartografia relativa al risc d’inundabilitat l’esmentat riu 
presenta alguns trams (entre la Mola d’Amunt i Xerallo) amb potencial d’inundació degut a risc 
hidrogeomorfològic. Igualment, hi consten dos cons de dejecció de dimensió poc significativa: a 

les Esglésies i al barranc del Bosc (veure figura). Per la seva banda, el nucli de Sarroca no estaria 

afectat per risc d’inundabilitat donada la separació respecte dels barrancs ubicats a banda i banda 

del nucli. 

A nivell municipal, l’INUNCAT assigna a Sarroca un risc moderat, és a dir, una zona en que les 

inundacions poden produir danys moderadament importants a nuclis de població, a grans 

instal·lacions comercials, industrials o agrícoles i/o de serveis bàsics per a la població, vies de 

comunicació, infraestructures, ramaderies i al medi. En aquest sentit, el municipi té la 

recomanació d’elaborar el PAM INUNCAT. No consta que s’hagi elaborat. 
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Figura 26. Inundabilitat a la banda sud del municipi de Sarroca. 

 
*El punt vermell indica l’àmbit d’estudi. Font: ICGC, CHEBRO i pròpia. 

b) Risc per nevades 

L’anàlisi de risc de l’última actualització del Pla Especial d’Emergències per nevades a Catalunya 
(NEUCAT), de l’octubre de 2017, considera com a factors més importants la vulnerabilitat de la 
mobilitat, el nombre d’habitants (superior a 20.000), la població flotant i l’alçada del municipi. En 
aquest respecte, Sarroca compleix un dels criteris d’obligatorietat (el nucli de Sarroca es troba a 

l’entorn dels 1000 m) pel que té la obligació de redactar el PAM NEUCAT. Segons consta, el PAM 

NEUCAT fou homologat per darrera vegada el 2009. 

En cas de nevada, es consideraran potencialment afectats els centres sanitaris, d’ensenyament, 
etc. Finalment, els serveis que podrien quedar afectats a conseqüència de la nevada i originar 

més problemes, serien els serveis de recollida d’escombraries en cas què la nevada dificultés 
l’accés als contenidors i es produís una sobreacumulació d’escombraries, també en podrien 
quedar afectats els serveis com els funeraris si a conseqüència del gruix de neu, hi hagués 

dificultats per accedir al cementiri.  

c) Risc per incendis forestals 

Segons l’anàlisi de risc que es va realitzar en l’actualització del Pla Especial d’Emergències per a 
incendis forestals de Catalunya (INFOCAT Acord GOV/141/2014) aprovat el 21 d’octubre de 2014 
el municipi està inclòs en la relació de municipis amb perill moderat i vulnerabilitat mitja. El fet 

de presentar un perill moderat suposa la recomanació de redactar el PAM per risc d’incendis 
forestals. Segons consta, aquest pla fou homologat el 2009. 
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Segons s’observa en la figura següent, la cartografia de la Generalitat atribueix a l’àmbit d’estudi 
un risc d’incendi alt. 

Figura 27. Risc d’incendi forestal al terme municipal de Sarroca de Bellera. 

 
Font: ICGC, DTES i pròpia. 

 

d) Risc per sismes 

Segons el mapa de perillositat sísmica que figura en la revisió del Pla Especial d’Emergències 
Sísmiques a Catalunya (SISMICAT), ACORD GOV/149/2021, de 28 de setembre, pel qual s'aprova 

la revisió del Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT), el municipi de Sarroca 

té l’obligació de redactar el PAM SISMICAT. Aquest fet ve donat, perquè el municipi té una 

intensitat sísmica prevista igual o superior a VII en un període de retorn associat de 500 anys. 

Concretament, Sarroca de Bellera presenta una intensitat sísmica de VII-VIII pel que té l’obligació 
de redactar el PAM SISMICAT. Tanmateix, no consta que hagi estat elaborat. 

e) Risc per vent 

Segons el Pla Especial d’Emergències per Risc de Vent a Catalunya (VENTCAT), aprovat l’1 d’agost 
de 2017, Sarroca té l’obligatorietat de redactar el document, ja que el municipi presenta més de 

10 dies de superació (89) del llindar de vent de 20 m/s. No consta que a dia d’avui s’hagi redactat 
el PAM per emergències relacionades amb episodis de vent. 

f) Riscos geològics  

S’avaluen els riscos geològics en base a la cartografia del Ministeri d'Agricultura, Pesca i 
Alimentació i del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic. Aquesta informació es pot 

desglossar en diferents categories. En el cas de l’erosió laminar, en el sí de l’àmbit d’estudi hi 

consta una clapa important de valors molt alts (>200 t/ha); el terç est també presenta uns valors 
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relativament alts. Quant a risc de moviments de massa, tot l’àmbit presenta una susceptibilitat 

mitjana. Tenint en compte el relleu existent no es tracta d’un fet extraordinari. 

Figura 28. Erosió laminar a l’entorn de l’àmbit de la MP. 

 
Font: pròpia i Inventari Nacional d’Erosió de Sòls. 

Altrament, en el mapa de riscos geològics 1:25.000 que està essent elaborat per l’ICGC, el 

municipi de Sarroca no es troba entre les zones cartografiades.  
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3. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ 
PROPOSADA 

3.1. Introducció  

L’objecte de la modificació puntual és l’ajust de límit de sòl urbà per ampliar el sistema viari a 
Sarroca de Bellera. Aquest apartat pretén realitzar una justificació de l’ordenació i analitzar 
l’adequació d’aquesta amb els objectius i les directrius ambientals fixades pel planejament i la 
normativa sectorial i les apreciacions tècniques a camp, així com, si s’escau, proposar solucions 
tècniques més adequades ambientalment. La justificació no pretén qüestionar l’emplaçament de 
l’actuació atès que dona solució a un problema en aquesta part concreta del nucli urbà de Sarroca 

ubicat a la seua principal entrada. Per tant, l’avaluació ambiental es circumscriu a l’emplaçament 
de la proposta d’ordenació, situat a l’extrem nord-est del nucli de Sarroca de Bellera. 

 

Figura 29. Ordenació vigent de l’àmbit de la MP. 

 
Font: MUC, DTES. 

La necessitat de la MP sorgeix per la problemàtica de falta d’aparcament que s’enregistra a 
Sarroca de Bellera, nucli principal del municipi, sobretot en caps de setmana i festius. Es valora 

que aquest fet pot provocar una disminució en la demanda turística. Per tant, l’ampliació del 
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sistema viari mitjançant la creació d’una nova zona d’aparcament a l’entrada del nucli de Sarroca 
de Bellera ha de servir per pal·liar aquesta mancança i afavorir l’activitat turística i l’economia del 
municipi. 

 
Foto 10. Entrada principal al nucli principal de Sarroca de Bellera. A la dreta, sota l’escollera i abans de l’àrea 
d’aportació de residus hi ha un petit espai d’aparcament (3-4 places) que resulta clarament insuficient. 

3.2. Estudi d’alternatives 

 

3.2.1. Alternativa 0 

L’alternativa 0 planteja la possibilitat de no realitzar cap actuació i continuar amb la situació 
actual. La no realització del projecte implicaria la no ampliació del sistema viari, i suposaria deixar 

el planejament en la situació vigent.  

L’alternativa 0 implicaria la no producció d’efectes sobre el medi o la no addició de nous elements 
antròpics en el paisatge. Per contra, suposaria perdre l’oportunitat d’ordenar més correctament 

el trànsit i renunciar a una millora de la capacitat d’acollida de vehicles donat que en l’actualitat 
pràcticament no hi ha espai d’estacionament per a vehicles de no residents. 

L’alternativa 0 es descarta pel fet que pot comprometre el potencial turístic del municipi i 
perjudicar l’economia del municipi. No en va, l’ampliació del sistema viari mitjançant la creació 

d’una nova zona d’aparcament a l’entrada del nucli de Sarroca de Bellera té per finalitat pal·liar 
aquesta mancança i afavorir l’activitat turística. 

3.2.2. Alternativa 1 

L’alternativa 1 implica l’execució de la Modificació puntual de les NNSS per a ampliar el sistema 

viari de Sarroca de Bellera per crear una nova zona d’aparcament confrontant amb sòl urbà. 

Comprèn una estreta llenca de terreny de 180 metres tot al llarg del marge sud de la carretera 

de Sarroca a Vilella per tal d’ubicar-hi un espai d’estacionament amb capacitat per a 33 vehicles 
en filera. L’actuació dotarà així el nucli d’una major capacitat per acollir vehicles de visitants. 

Amb l’ajust que pretén la MP, es proposa passar 808,52 m² de sòl no urbanitzable a sòl urbà 

consolidat. En concret, aquesta estreta llenca de terreny passa de la qualificació de sòl no 

urbanitzable agrícola (clau SA) a sistema viari (clau SX1). 
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El vial o carretera de Sarroca a Vilella adjacent a l’àmbit de la MP connecta amb la carretera L-

521 i el carrer Arrabal. Una petita franja de l’àmbit de la MP, just a l’entrada al nucli, actualment 
ja es fa servir com a zona d’estacionament de vehicles i també acull l’àrea d’aportació de recollida 
selectiva del nucli. La resta està constituïda per l’espai i el marge comprès entre la dita carretera 
i una terrassa de prats de pastura en estat d’abandó. 

 
Foto 11. Vista aèria de l’àmbit de la MP (assenyalat en el perímetre verd). 

Figura 30. Croquis de la proposta d’ordenació de l’aparcament a l’àmbit de la MP. 

Font: Memòria de l’ordenació. 
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Foto 12. Extrem oest de l’àmbit de la MP amb formació d’escollera mitjançant grans blocs de pedra. 

Complementàriament a la creació de places d’aparcament, la MP preveu una petita zona de lleure 

a l’extrem est del nou àmbit, per dotar al nucli d’un nou servei. Aquest zona d’oci estarà equipada 
amb taules de pícnic i altres elements urbans, que ajudin a atreure visitants. 

Les actuacions que implica el desenvolupament del projecte previst per la MP són els següents: 

➔ Neteja i desbrossada de la superfície. 

➔ Instal·lació escullera amb bloc de pedra granítica sense classificar, col·locats amb pala 

carregadora, amb la cara exterior concertada. 

➔ Subministrament de terra d’aportació seleccionada, adequada o tolerable. 

➔ Terraplenada i piconatge en tongades de més de 25 i fins a 50cm, amb una compactació del 

95 % del PM. 

➔ Estesa i compactació de reg d’imprimació amb emulsió catónica, sobre material granulat, per 
la definició de les places d’aparcament. 

➔ Subministrament i col·locació de pilones de pedra i llistons de fusta de marcatge de places 

d’aparcament 

➔ Paviment de terra-ciment, amb una estesa i piconatge del materials al 97% del PM, en la resta 

de l’actuació. 

➔ Instal·lació d’enllumenat públic per tal d’il·luminar la nova zona d’aparcament. 

➔ Mobiliari de pícnic, format per conjunt de taula i dos bancs, de fusta de pi tractada. 

➔ Col·locació de jocs infantils. 
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3.3. Justificació ambiental de l’alternativa escollida 

En base a l’anàlisi ambiental de l’àmbit de la MP, s’escull l’alternativa 1 que implica l’execució de 
la Modificació puntual de les NNSS per a ampliar el sistema viari de Sarroca de Bellera per crear 

una nova zona d’aparcament confrontant amb sòl urbà. La Modificació resulta justificada i 

ambientalment atès que s’ajusta als objectius ambientals específics del present document DAE 

(capítol 1.6) i amb la regulació específica que estableix el planejament de rang superior i, 

concretament, el Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran en relació a l’estratègia plantejada 
(Creixement de reequilibri). En aquest aspecte cal assenyalar la consideració amb caràcter 

prevalent de les determinacions del PTPAPA, en condició de planejament de rang superior. 

Tot seguit, es relacionen les consideracions resultants de l’anàlisi ambiental de la MP: 

a) Millora i ordena el sistema viari mitjançant una actuació en un àmbit adjacent al sistema viari 

actual, i que evita una expansió més perifèrica i evita l’estacionament dispers de vehicles en 

altres zones. 

b) L’àmbit no afecta espais de la Xarxa natura 2000 ni terrenys amb espècies de flora o fauna 

especialment interessants, en risc, sensibles o protegides. Tanmateix, s’assenta sobre una 
zona amb presència de dos Hàbitats d’interès Comunitari, concretament l’HIC 6210. Prats –i 

fàcies emmatades– medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) 

i l’HIC 6510. Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion). Tal com 

s’ha explicat, atès el declivi del pasturatge, actualment la vegetació de l’àmbit no correspon 
exactament a la capa obrant dels HIC, i sobretot, a la banda est, on figura l’HIC 6210, aquesta 

coberta ha estat suplantada per un matollar de corner (Amelanchier ovalis), boix (Buxus 

sempervirens), espina cervina (Rhamnus saxatilis), calcícoles, de costers rocosos, secs, de la 

muntanya mitjana, i amb forta presència d’esbarzer que indica el passat ruderal recent del 
lloc. 

c) Així mateix, llindant amb l’àmbit hi ha un roure martinenc de certa dimensió i un xiprer que 

caldria mantenir. 

d) L’actuació no té una afectació rellevant sobre la connectivitat territorial. Cal dir que s’actua 
sobre un àmbit contigu al sòl urbà relativament antropitzat. 

e) A nivell del cicle de l’aigua la MP no ha generar efectes significatius, atès que no es troba en 

cap línia de drenatge, per bé que haurà de garantir l'adequada gestió de les aigües 

d’escolament. 

f) L’indret no presenta riscos des del punt de vista hidràulic o geomorfològic ni risc d’incendi 
per bé que la meitat oest presenta valors d’erosió laminar molt alts que cal tenir en compte 
a l’hora de plantejar la consolidació del terreny. 

g) L’impacte socioeconòmic serà positiu atès que dotarà el nucli de Sarroca de Bellera de 33 

places d’estacionament que millorarà la capacitat d’acollida de turistes en un municipi en què 

el turisme està adquirint pes en l’economia. 

3.4. Justificació de l’observança del desenvolupament sostenible 

Altrament, l’ordenació proposada per a la Modificació de les NNSS de Sarroca de Bellera s’ajusta 

als objectius ambientals específics establerts pel present document DAE (capítol 1.6), segons els 
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diferents criteris i ordenació que es preveuen a la MP, basats en l’observança del 

desenvolupament sostenible i que es poden desgranar en la taula següent: 

 



 

   

Taula 17. Anàlisi i justificació de l’ordenació prevista respecte els objectius ambientals específics. 

À
m

b
it

 
Objectiu ambiental 

Criteris d’ordenació i reglamentació ambiental en la 
MP 

Adequació de l’ordenació de la 
MP a criteris ambientals* 

El DAE proposa mesures 

(S/N) 

SO
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IL
IT

A
T 

G
LO

B
A

L 
D

EL
  

M
O

D
EL

 

D’
O

RD
EN

AC
I

Minimitzar l’ocupació de sòl i 
racionalitzar-ne l’ús 

Minimitzar la fragmentació ecològica per noves 

infraestructures i zones urbanes. 

Racionalitzar les propostes de nova xarxa viària per 

minimitzar els efectes del consum innecessari de sòl. 

Alta 

 

 

Alta 

 

N 

 

 

N 

C
IC

LE
 D

E 

L’
A

IG
U

A
 

Gestió de l’aigua i prevenció de 
riscos hidrològics 

Protecció estricta de la coberta vegetal en els àmbits 

de protecció hidrològico-forestal. Prohibició 

d’actuacions generadores d’erosió 

Alta 
S (es proposa minimitzar la 

impermeabilització de sòl) 

B
IO

D
IV

ER
SI

TA
T 

TE
R

R
IT

O
R

IA
L,

 

P
ER

M
EA

B
IL

IT
A

T 

Mantenir una coberta vegetal i una 

representació d’espècies de flora i 
fauna més àmplia i augmentar la 

permeabilitat ecològica 

Gestionar amb especial cura els sòls ocupats per 

ecosistemes fràgils o escassos i hàbitats d’espècies 
amenaçades 

Moderada- alta 
S (es proposa mantenir els 

peus arboris existents) 

Q
U

A
LI

TA
T 

A
TM

O
SF

ÈR
IC

A
, 

C
A

N
V

I C
LI

M
À
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Minimitzar els efectes del 

planejament sobre la qualitat de 

l’aire i el canvi climàtic i, en general, 
reduir el màxim les immissions de 

substàncies contaminants 

Prevenció i correcció d’immissions i de fonts 
contaminants 

Limitar la generació de necessitats d’enllumenat 
exterior (públic i privat) i evitar-ne els fluxos 

hemisferi superior, la intrusió lumínica i l’impacte 
negatiu sobre els organismes vius 

Moderada- alta 

 

 

 

Moderada- alta 

S (es proposa prescindir 

d’il.luminació exterior o 
minimitzar-la al màxim) 

Q
U

A
LI

TA
T 

D
EL

  

P
A

IS
A

TG
E

 

Manteniment i millora de la 

identitat i qualitat paisatgística dels 

ambients rurals i urbans 

Conservar i/o millorar la qualitat del paisatge en la 

totalitat del territori. 

Alta 

 

S (es proposa fer ús de 

materials integrats: 

saulons, fusta RTI...) 

 (*) Molt alta / Alta / Moderada / Baixa. El grau d’adequació baix no suposa incompliment de normativa urbanística o ambiental. 
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4. IDENTIFICACIÓ I CARACTERITZACIÓ D’IMPACTES 

4.1. Identificació d’aspectes o accions susceptibles de produir impactes 

Per a la correcta identificació de les accions potencialment impactants causades pel 

desenvolupament de la modificació, s’ha procedit a reconèixer de forma sistemàtica els aspectes 

ambientals, és a dir, aquelles operacions o elements d’una acció, comportament o activitat 
relacionades amb el medi ambient o que pot interactuar amb aquest. Aquesta mecànica s’ha 
realitzat per a cadascuna de les fases en què es pot descompondre la vida de la modificació, fase 

prèvia, fase de construcció o executiva i fase d’explotació o funcionament. 

Així doncs, es presenta una breu descripció de cada fase seguida dels potencials impactes 

associats a cadascuna. 

➔ Fase d’estudis previs 

Moment de realització de mostreigs de l’aptitud geològica dels terrenys, determinació del nivell 
freàtic, aixecaments topogràfics, etc. que precedeixen l’inici dels treballs d’adequació i 
urbanització dels sectors. 

➔ Fase d’execució o construcció 

En aquesta fase té lloc els moviments de terra per a l’adequació del terreny, la urbanització/ 

pavimentació del terreny i el condicionament de les parcel·les per a la seva destinació als usos 

previstos en la modificació proposada. 

➔ Fase d’explotació o funcionament 
És el moment a partir del l’àmbit d’actuació esdevé útil per als ciutadans i activitats econòmiques. 

Els impactes ambientals en aquesta fase són molt diferents de la fase anterior, fonamentalment 

perquè tenen un efecte reiterat i dilatat en el temps. 

Fase Accions o operacions 

Estudis previs 
Treballs geotècnics qualitatius de sondeig i retirada de mostres prèvies 

Freqüentació de tècnics 

Execució 

Trasllat rodat continuat de maquinària pesant  

Retirada de materials del terreny i desbrossada 

Replanteig del terreny, moviments de terres  

Obres d’urbanització i pavimentació. 

Utilització d’equips energètics autònoms  

Abassegament de materials d’obra, peces metàl·liques, cables, suports, etc. 

Emmagatzematge d’estris i maquinària sobre el terreny 

Presència i activitat d’operaris, promotors i tècnics 

Explotació 

Presència de la superfície viària pavimentada 

Activitat: desplaçament de vehicles i maquinària 

Afectacions sobre finques i explotacions properes. 
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4.2. Identificació d’impactes ambientals derivats dels aspectes o accions 

Una vegada s’han localitzat les accions, activitats i operacions que poden afectar l’entorn que es 

pretén preservar, es procedeix a identificar els impactes ambientals, és a dir, les conseqüències 

de diferent signe que comportarà en llurs diferents fases l’exercici de l’activitat o obra sobre els 

quatre medis que el formen (físic, biòtic, perceptual i socioeconòmic) i que potencialment poden 

suposar una alteració de llurs característiques i/o qualitats de partida.  

A la vegada, cada medi està constituït per varis vectors. En el nostre cas, el medi físic presenta 

quatre vectors: soroll, aire, aigua i sòls; el medi biòtic és constituït per vegetació i fauna; el medi 

perceptual per la intervisibilitat i la percepció; i el medi socioeconòmic ve caracteritzat per la 

sostenibilitat en termes de residus, i la dinàmica de les relacions econòmiques induïdes, és a dir, 

ocupació i rendes. 

1. Fase d’estudis previs 

Medi Físic 

• Sorolls derivats dels vehicles. 

• Alteracions geomorfològiques sobre els terrenys mostrejats. 
• Emissions atmosfèriques derivades dels vehicles. 

Medi Biòtic 

• Afectació sobre la vegetació pròxima en l’espai d’ocupació. 
• Molèsties sobre la fauna per la presència de veus i sorolls. 

• Atropellaments de fauna. 

Medi Socioeconòmic 

• Oportunitats per a les empreses subministradores i de serveis de la zona. 

2. Fase d’execució 

Medi Físic 

• Sorolls i vibracions derivades de la maquinària i els equips d’energia. 
• Sorolls derivats dels vehicles dels operaris. 

• Emissions atmosfèriques derivades dels vehicles dels operaris. 

• Emissions atmosfèriques derivades de la maquinària i els equips d’energia. 
• Consum d’aigua en l’execució de l’obra civil. 
• Alteració geomorfològica del terreny per moviments de terra. 

• Canvis en l’ús del sòl i reducció del sòl no artificialitzat. 

• Compactació de sòls per part de maquinària pesant, vehicles i persones. 

• Vessaments de líquids, olis, combustibles, etc. per part de la maquinària i vehicles. 

• Generació de pols. 

Medi Biòtic 

• Afectacions sobre la vegetació de les zones d’accés, acopis i aparcament. 
• Eliminació de coberta vegetal a la zona d’implantació de les edificacions. 
• Molèsties sobre la fauna per la presència de personal i sorolls. 

• Atropellaments de fauna (invertebrats, amfibis, rèptils i mamífers). 



  

  

Pàgina 64 de 82 

DAE per a la MP núm. 8 per l’ajust del límit de sòl urbà del nucli de Sarroca de Bellera 

Medi Perceptual 

• Afecció visual en el paisatge. 

• Proliferació d’impropis i deixalles. 

Medi Socioeconòmic 

• Generació de residus d’obra (inerts). 
• Generació d’altres residus especials (envasos i contenidors buits de productes fitosanitaris, 

...) i no especials (plàstics, cartrons, ...) 

• Oportunitats per a les empreses subministradores i de serveis de la zona. 

• Generació d’ocupació laboral. 

3. Fase d’explotació 

Medi Físic 

• Sorolls de les activitats, clients i treballadors. 

• Sorolls derivats de la mobilitat habitual de mercaderies i vehicles (camions, tractors...). 

• Contaminació lumínica derivada. 

• Emissions de llum de vehicles i mercaderies que transiten en horari nocturn. 

• Emissions atmosfèriques (NOx, CO, CO2, pols i partícules..) derivades de la mobilitat de 

vehicles i mercaderies. 

• Increment en la generació d’aigües d’escolament superficial. 

Medi Biòtic 

• Molèsties sobre la fauna per la presència de persones i motors generant soroll. 

• Molèsties sobre la fauna per l’alteració del medi global. 
• Reducció de l’hàbitat interessant per a determinades espècies.  
• Atropellaments de fauna (invertebrats, amfibis, rèptils i mamífers). 

Medi Perceptual 

• Afecció sobre el paisatge per la presència d’elements nous i aliens. 
• Risc de degradació de finques limítrofes. 

• Proliferació d’impropis i deixalles al sector i en zones properes. 

Medi Socioeconòmic 

• Generació de residus no especials (rebuig, orgànica, paper-cartró, vidre, envasos). 

• Oportunitats per a les empreses subministradores i de serveis de la zona. 

• Generació d’ocupació laboral. 
 

4.3. Identificació d’impactes significatius 

Tot seguit es presenta el resultat d’un procés sistemàtic realitzat per identificar els possibles 
impactes a partir del creuament entre les operacions i elements potencialment impactants que 

s’han aïllat i les diferents components o vectors en què s’han dividit els medis potencialment 
afectables. Seguidament, es pot veure la matriu d’impactes obtinguda dels quals es remarquen 
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en color aquells que, des del punt de vista qualitatiu, es consideren significatius. Cal dir que, 

aquesta etapa serveix només per identificar el màxim nombre d’impactes a priori. Per això, en 

alguns casos són impactes molt menors o irrellevants que cal que siguin cribats en una etapa 

posterior. L’objecte del creuament no és altre que discernir entre impactes menors o poc 
significatius i els impactes significatius que més endavant es qualificaran i seran avaluats. 
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Taula 18.Matriu d’identificació d’impactes (1 impactes de 1r ordre (materialització immediata, segura) i 2 impactes de 2n ordre (imp. potencial, no immediat o automàtic). En 

color, impactes significatius. 
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Físic 

Aire 

1. Sorolls 2 1 1 1  1 2  1 1  1  

2. Emissions de llum   2   1    1  1 2 

3. Emissions atmosfèriques i pols  1 1 1 1 1 1   1  1  

Aigua 

4. Consum d’aigua              

5. Generació d’aigües brutes              

6. Reducció recàrrega aqüífer         1  1   

7. Generació d’aigües d’escorrentia    2 2    2  2   

Sòls 

8. Alteracions geomorfològiques 2    1 1        

9. Compactació del terreny   1 1 1 1  1   2   

10. Canvis en l’ús del sòl  1   2    1     

11. Intercepció de camins      2        

12. Vessaments de líquids, olis, 2  2   2 2   2  2 2 

Biòtic 
Vegetació 13. Eliminació de la coberta 2  1 1 1         

Fauna 14. Molèsties i/o atropellaments 2 2 1 1 1 1 1  1 2 2 2  

Perceptual 
Visual  15. Afecció sobre el paisatge  1  1 1    1  1 1  

Perceptiva 16. Proliferació d’impropis i deixalles  2    2  1 2 1 1  2 

Socio-

econòmic 

Sostenibilitat 17. Generació de residus  2  1 2  1 2 1 2 1   

Ocupació i 

rendes 
18. Oportunitats per a empreses i treball 1 2  1 1 1 1 1 1 2    
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4.4. Caracterització dels impactes significatius 

Una vegada identificats els impactes ambientals significatius que pot generar el desenvolupament 

de la MP, tan positius com negatius, cal realitzar un procés d’anàlisi per cadascun en funció de la 
forma com es presenta, la intensitat i el medi on es projecta. A partir d’aquí es podrà ja avaluar el 
seu grau de compatibilitat així com la necessitat d’establir mesures preventives, correctores i 
compensatòries i quan l’impacte sigui irreversible o irrecuperable, altres mesures de caràcter 

compensatori. 

Per a la caracterització prèvia a l’avaluació dels impactes que es consideren significatius es prenen 
els criteris i paràmetres de l’Annex VI de la Llei 21/2013 i una de les guies editades per la UE4 

sobre aquesta temàtica tal i com s’indica a continuació5: 

Efecte significatiu (A). Aquell que es manifesta com una modificació del medi ambient, dels 

recursos naturals, o dels seus processos fonamentals de funcionament, que produeixi o pugui 

produir en el futur repercussions apreciables en aquests.  

Tipus d’efecte 

Positiu (B). Aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i científica com per la població 

en general, en el context d’una anàlisi completa dels costos i els beneficis genèrics i de les 

externalitats de l’actuació prevista. 

Negatiu (B1). Aquell que es tradueix en pèrdua de valor naturalístic, estètico-cultural, paisatgístic, 

de productivitat ecològica, o en augment dels perjudicis derivats de la contaminació, de l’erosió 

o rebliment i altres riscos ambientals en discordança amb l’estructura ecológico-geogràfica, el 

caràcter i la personalitat d’una localitat determinada. 

Immediatesa 

Directe (C). Aquell que incideix sobre d’un factor ambiental determinat a partir d’una primera 
acció causant. 

Indirecte (C1). Aquell que es manifesta a través d’un seguit de relacions causa- efecte 

encadenades, a partir de la primera acció causant. 

Acumulació 

Simple (D). Aquell que es manifesta individualment sobre els factors ambientals sense cap 

incidència en els efectes d’altres agents d’impacte. 

Acumulatiu (D1). Aquell que en perllongar-se en el temps, agreuja progressivament els seus 

efectes mentre es manté la causa que el provoca. 

Sinèrgic (D2). Quan l’efecte conjunt de l’acció de varis agents implica un increment dels efectes 
respecte el que suposaria la seva actuació per separat. 

Moment 

 
4 Environmental Impact  Assessment of Projects. Guidance on Scoping. UE, 2017. 
5 Els conceptes exposats són excloents dintre d’un mateix grup però no entre grups diferents. 
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A curt termini (E). Quan l’efecte es manifesta dins del cicle anual. 

A mig termini (E1). Quan es manifesta abans dels cinc anys. 

A llarg termini (E2). Quan es pot manifestar després d’un període superior als cinc anys. 

Persistència 

Permanent (F). Suposarà una alteració del medi de durada indefinida en el temps. 

Temporal (F1). Suposarà una alteració de durada limitada en el temps. 

Reversibilitat 

Reversible (G). L’alteració produïda pot ser assimilada en el seu entorn a mig termini, mercès als 
processos naturals de successió ecològica i els mecanismes d’autodepuració o autogeneració 
propis del medi. 

Irreversible (G1). Suposaria la “dificultat extrema” o fins i tot l’impossibilitat de retornar a la 
situació inicial. L’efecte no podrà ésser assimilat pel medi, en bases als processos naturals de 
successió ecològica i autodepuració. 

Possibilitat de correcció 

Recuperable (H). L’alteració que s’ha manifestat pot eliminar-se bé per l’acció natural o bé per 
l’acció humana, mitjançant sistemes correctors o aplicacions específiques de tècniques 
ambientals. 

Irrecuperable (H1). Quan l’alteració o pèrdua es impossible de reparar o de restaurar, tant per 

l’acció natural com per la intervenció de l’home. 

Freqüència de generació 

Periòdic (I). Aquell que es manifesta de manera intermitent en el temps, seguint una cadència 

regular. 

D’aparició irregular (I1). Manifestat de manera imprevisible en el temps, les alteracions del qual 

s’han d’avaluar en funció de la probabilitat d’aparició, sobretot pel que fa a totes aquelles 
manifestacions que sense ésser contínues i/o periòdiques són notables. 

Continu (J). Aquell que es manifesta de forma ininterrompuda en el temps. 

Discontinu (J1). Aquell que es manifesta de manera intermitent en el temps, és a dir, a través 

d’intervals. 

Distribució/ abast  

Localitzat (K). Amb efectes circumscrits i concretables en un o varis perímetres determinables. 

Dispers (K1). Aquell amb efectes difosos sobre una àrea més àmplia i inconcreta.  

4.5. Identificació i caracterització dels impactes significatius 

4.5.1. Atmosfera i canvi climàtic 

L’ampliació del sistema viari tindrà com a efecte un augment de soroll de la zona en fase d’execució 
pel treball de la maquinària i la presència d’operaris. En fase d’explotació, aquest impacte serà poc 
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rellevant atesa la contigüitat de l’àmbit resepcte el nucli urbà i la carretera d’accés al poble que ja 
constitueixen punts de generació de soroll en si mateixos, sobretot a l’estiu i caps de setmana com a 
moment d’afluència del turisme i dels usuaris de segones residències. Aquestes fonts de soroll són 

alienes a l’àrea i comporten molèsties sobre la fauna de l’entorn i part dels residents del nucli.  

Un impacte més significatiu pot ser la contaminació lumínica que afecta temporalment a 

determinada fauna lligada al ritme natural diürn-nocturn (eriçons, rèptils, insectes, ratpenats, ...). En 

aquest cas, l’impacte es difon a un radi més ampli que pot molestar a nuclis pròxims i contribueix a 

l’augment general de punts il·luminats en el territori, dificultant la visió del cel i les condicions 
naturals de foscor i pot representar un malbaratament d’energia. Aquesta contaminació es derivaria 
fonamentalment de la eventual il·luminació de l’aparcament en fase d’explotació ubicat en una 

zones fosca E2. 

Les emissions de fums i altres partícules només poden ser significatives puntualment en fase 

d’execució al generar-se gasos en al moment de treball de la maquinària pesant i per part dels equips 

de generació autònoma que requereixen determinades tasques.  

La generació de pols es podria produir en un grau poc rellevant en la fase de replanteig dels terrenys 

i moviments de terres en general. 

En relació al vector canvi climàtic, cal apuntar la generació d’emissions de GEH que implicaran les 
obres d’execució del projecte. 

4.5.2. Aigües 

Un dels impactes per a les aigües pot venir donat per l’evacuació d’aigües pluvials que tindrà lloc en 

fase d’explotació i el potencial augment que enregistrarà el cabal d’aigües d’escorrentia per la 

possible impermeabilització del terreny en cas de superfícies pavimentades. Donat que es tracta 

d’una obra de poca entitat, en fase d’obres el consum i l’impacte previst és poc significatiu. El 
principal impacte s’ha de considerar pel que fa a generació d’aigües d’escolament en fase de 
funcionament. 

4.5.3. Sòls i usos 

L’alteració de la geomorfologia i el canvi d’usos sobre l’àmbit afectat pel desenvolupament del 

projecte d’estacionament es pot considerar l'impacte més rellevant per la seva irreversibilitat. A la 
pavimentació de sòl natural, hi cal afegir un impacte lateral que pot ser rellevant si no s’implanten 
mesures, com la degradació (abocaments incontrolats, freqüentació, molèsties,..) sobre parcel·les 

pròximes.  

L’actuació implicarà una aportació o reblert de material donat que cal efectuar un reompliment del 

bancal per anivellar-lo a l’alçada per on transcorre la carretera asfaltada de Sarroca a Vilella. 

En qualsevol operació de replanteig, desbrossada i pavimentació, una de les conseqüències ve 

donada per la compactació del sòl que hi provoca la circulació de maquinària pesant i vehicles 

diversos, fonamentalment pels perjudicis sobre les condicions de creixement de la vegetació. En 

aquest cas, és un impacte secundari perquè, tot i que és irreversible, té un caràcter complementari 

o d’acompanyament del canvi d’ús que representa l'impacte central. 
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Cal considerar el risc de vessament de líquids (olis, combustible, greixos, etc.) dels vehicles i 

maquinària que treballaran en la fase d’execució i que afectarien els sòls i potencialment, les aigües 

freàtiques. Aquest risc també pot tenir lloc en fase d’explotació donat l’ús d’estacionament de 

vehicles. 

4.5.4. Vegetació 

n fase d’execució, els treballs de replanteig comporten necessàriament l’eliminació de les comunitats 

vegetals existents (espècies típiques de prats i pastures, peus d’arbres solts, comunitats arvenses i 
ruderals, etc.) mitjançant la desbrossada. Tot plegat implica un impacte irreversible ja que el canvi 

d’ús no preveu l’existència de vegetació espontània, més enllà de les mesures compensatòries 

basades en els enjardinaments de la zona de pícnic i del parc infantil.  

Tal com s’ha explicat, en l’àmbit de la MP, a la meitat est i oest respectivament, s’hi ubiquen dues 
comunitats d’HIC, 6210. Prats –i fàcies emmatades– medioeuropeus, seminaturals, sobre 

substrat calcari (Festuco-Brometea) i 6510. Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana 

(Arrhenatherion). Atès el declivi del pasturatge, actualment la vegetació de l’àmbit no es correspon 

exactament a aquesta coberta, i de fet, a la banda est, on figura l’HIC 6210, els prats medioeuropeus, 
aquests han estat suplantats per un matollar de corner (Amelanchier ovalis), boix (Buxus 

sempervirens), espina cervina (Rhamnus saxatilis), calcícoles, de costers rocosos, secs, de la 

muntanya mitjana, i amb forta presència d’esbarzer. Amb el reblert del bancal inferior al vial i lel nou 

espai d’aparcament, s’afectarà aquestes comunitats. 

Així mateix, en la fase d’execució, l’aixecament de pols podria implicar una reducció de les funcions 
metabòliques de les espècies vegetals de l’entorn immediat. 

4.5.5. Fauna 

La fauna que habita la zona es veurà afectada per l’ampliació del sector en un triple sentit i per aquest 

ordre: a) per la desaparició física d’un hàbitat que aprofita la fauna, ja que malgrat el que pugui 

semblar, les pastures constitueixen la base alimentària d’espècies presa que són claus en la xarxa 
tròfica, b) per les molèsties que provocaran el pas i freqüentació de vehicles i maquinària que acaben 

desplaçant la major part de vertebrats d’espais que tradicionalment els eren propis, és a dir, sector 
d’ampliació a desenvolupar i un radi mínim de 100 m; i c) pels atropellaments que ocasionalment 

causaran els vehicles que transcorrin per l’àmbit en fase d’explotació. Cal esmentar l’atropellament 
com una de les primeres causes de mort en determinades espècies de desplaçament lent (eriçons, 

serps, llangardaixos, etc.) i altres i sobretot en determinades èpoques de l’any (temps de zel, fortes 
calors,...) i hores del dia, en què els animals presenten comportaments erràtics o especialment 

confiats.  

Amb tot, cal fer notar que l’ampliació és adjacent a un vial ja existent i asfaltat, pel que s’afegeix a un 

impacte preexistent sobre la continuïtat ecològica. 

4.5.6. Paisatge 

L’afecció visual resulta d’introduir en el medi visual un complex estrany, aliè al territori. A 
l’artificialització substancial del paisatge induïda per la nova zona d’estacionament, s’hi afegeix altres 
elements (parc infantil, zona de pícnic).  
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L’altre impacte es deriva de la proliferació d’impropis i deixalles (papers, plàstics, pots o llaunes, 

burilles de cigarreta, etc.) en l’entorn i sobretot en les immediacions, és a dir, en terrenys pròxims 
per dispersió del vent, etc. Es tracta d’un impacte dispers i reversible però difícil d’erradicar per la 
falta de consciència de treballadors (en l’emmagatzematge de material d’obra, estris, ... ) i ciutadania.  

4.2.7. Socioeconomia 

L’ampliació del sistema viari de Sarroca de Bellera mitjançant la creació d’una nova zona 
d’aparcament a l’entrada del nucli de Sarroca de Bellera ha de servir per afavorir l’activitat 
turística i l’economia del municipi.  

També comportarà una millora de l’ordenació del trànsit. En aquest sentit, suposa una millora de 

la seguretat per al nucli ja que pot implicar menys estona de circulació per a estacionar i evitar la 

presència de vehicles en zones no habilitades per l’estacionament. 

En fase d’obres es produirà la generació de residus d’obra. L’empresa que faci l’obra ha de gestionar 

aquests residus, és a dir, ha de contractar un gestor autoritzat que li pugui retirar o admetre els 

residus que origina.  

En tot cas, el desenvolupament de l’àmbit pot contribuir a consolidar llocs de treball existents, degut 

a la presència de persones, usuaris, operaris, que tindrà lloc de manera regular en la fase d’obres, 
requerint serveis a les persones, restauració, benzineres, serveis financers, tallers, etc. 

4.6. Avaluació dels impactes 

Després de la caracterització de l’impacte que s’ha considerat significatiu, té lloc l’avaluació del grau 
de compatibilitat i la idoneïtat d’establir mesures preventives i correctores. Segons la classificació 
establerta a la normativa qualifiquem l’impacte ambiental de més a menys compatible d’acord a la 
terminologia següent:  

Compatible (CO): aquell en què la seva recuperació es preveu immediata, un cop finalitzada l’activitat 
que el motiva, i per la qual no es fa precís cap mesura correctora o preventiva específica.  

Moderat (M): aquell en què la recuperació no precisa de pràctiques correctores o preventives 

intensives encara que si que precisa d’un cert temps per a la recuperació definitiva, o per la 
assimilació pels sistemes naturals afectats. 

Sever (S): aquell en què la recuperació pot precisar de mesures correctores o preventives intensives 

i sovint complexes i requerint un llarg interval de temps per a la recuperació definitiva o si més no, 

per a llur integració. 

Crític (CR): quan es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sens 

possibilitat de recuperació, inclòs amb l’adopció de mesures correctores o preventives. 
  



   

 

Pàgina 72 de 82 

Pàgina 72 de 82 

 

DAE per a la MP núm. 8 per l’ajust del límit del sòl urbà del nucli de Sarroca de Bellera 

DAE per a la MP núm. 8 per l’ajust del límit de sòl urbà del nucli de Sarroca de Bellera 

Taula 19. Avaluació dels impactes ambientals durant les obres d’urbanització (FASE D'EXECUCIÓ, OBRES I/O CONSTRUCCIÓ). 

Medi Vector  Descripció impacte Caracterització Avaluació Mesures correctores 
Avaluació  

amb mesures 

Físic 

 

Aire 

Aixecament de pols i partícules en els 

moviments de terres 

A1, B1, C, D1, F1, G, 

I1, K1 
S Recs periòdics, limitació de la velocitat a 20 km/h CO 

Sorolls derivats de la presència de 

persones i maquinària 

A, B1, C, D1, F1, J1, 

K1 
S 

Compliment dels horaris, limitació de la velocitat a 20 km/h, senyalització, 

treballs de maquinària pesant evitant febrer i maig 
M 

Emissions degut al funcionament dels 

grups autogeneradors 

A1, B1, C, D1, F1, J1, 

K1 
M MTD i manteniment adequat dels equips CO 

Sorolls derivats del funcionament dels 

grups autogeneradors 
A1, B1, C, F1, J1 M Observança dels valors guia d’emissió vigents i compliment dels horaris CO 

Aigua Consum d’aigua per a la pavimentació A1, B1, C, F1, J1 M Ús d’aigües sense potabilitzar CO 

Sòls 

Alteracions geomorfològiques per 

replanteig dels terrenys 

A, B1, C, D, E, F, G1, 

H1, K 
CR 

Afitament del sòl afectat amb tanca, decapatge previ de l’horitzó superficial 
per a restauracions o enjardinaments 

S 

Vessaments d’olis, combustibles, etc. pel 
pas de maquinària 

A1, B1, C, D1, E, H, 

I1, K1 
M Manteniment periòdic dels vehicles, MTD CO 

Vessaments d’olis, combustibles, etc. dels 
grups autogeneradors 

A1, B1, C, D1, E, H, 

I1, K 
M 

Làmina protectora (plàstica, metàl·lica, ...) al sòl de l’aparcament, 
manteniment periòdic equips 

CO 

Vessaments de líquids, olis, greix, de 

vehicles i màquines aparcats 

A, B1, C, D1, E, H, I1, 

K 
S 

Delimitació de la zona d’aparcament i làmina protectora (plàstica, metàl·lica, 

...) al sòl per evitar infiltracions 
CO 

Biòtic 

Vegetació 

Eliminació en els treballs de desbrossada i 

replanteig 
A, B1, C, D, H1, K CR  Manteniment dels peus arboris existents al costat oest: roure i xiprer. S 

Afectació per aixecament de pols en camps 

i finques pròximes 

A1, B1, C, D1, E, F1, 

G, H, I, J, K1 
M Limitació de la velocitat a 20 km/h, recs periòdics si s’escau CO 

Fauna 

Destrucció de l’hàbitat per l’execució de 
l’obra 

A, B1, C, D2, E, G1, 

H1, K1 
S 

formació, senyalització, mesures compensatòries: plantació de vegetació 

autòctona en zona enjardinada 
M 

Molèsties per la presència i activitat de 

personal i operaris  

A, B1, C1, D2, F1, G, 

H, J, K1 
S formació dels treballadors i senyalització M 

Atropellaments pel pas de maquinària A, B1, C, D, G1, H, I1 S 
Limitació de la velocitat a 20 km/h; senyalització, tancament perimetral de 

l’obra 
M 
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Medi Vector  Descripció impacte Caracterització Avaluació Mesures correctores 
Avaluació  

amb mesures 

Perceptual Perceptiva 
Proliferació d’impropis i deixalles en 
l’execució de l’obra civil 

A, B1, C, D1, E, G, H, 

I1, K1 
M 

Formació dels treballadors i senyalització; habilitació de contenidors per les 

diferents fraccions, tancament perimetral de l’obra 
CO 

Socio-

econòmic 

Sostenibilitat 

Generació de residus en la retirada de 

materials, desbrossada 

A1, B1, C, D1, E1, F1, 

K 
M 

Correcta gestió dels inerts (reciclatge a la pròpia obra o abassegament per a 

obres futures) 
CO 

Generació de residus d’obra (restes de 
formigó, obra, palets, .) 

A1, B1, C, D1, E1, F1, 

G, I, J, K 
S 

Habilitació de contenidors i emmagatzematge selectiu, trasllat els residus a 

gestor autoritzat (abocador d’inerts, ...) 
CO 

Ocupació i 

rendes 

Oportunitats per empreses locals en 

treballs de moviments terres,... 
A1, B, C, F1, K CO  CO 

Oportunitats per empreses locals en l’obra  A, B, C, F1, K CO  CO 

Oportunitats per empreses locals en 

manutenció personal, operaris 
A, B, C1, D2, F1, J, K1 CO  CO 

Generació de llocs de treball en la 

construcció de l’obra 

A1, B, C, D1, E1, F1, 

K 
CO  CO 
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Taula 20. Avaluació dels impactes ambientals a partir del desplegament del projecte (FASE D’EXPLOTACIÓ I/O FUNCIONAMENT). 

Medi Vector  Descripció impacte Caracterització Avaluació Mesures correctores Avaluació  

amb mesures 

 

Físic 

 

 

 

 

 

Aire 

Sorolls provocat per la mobilitat habitual de 

vehicles i maquinària 

A, B1, C, D1, F, J S Limitació de la velocitat a 20 km/h, senyalització, observança dels valors guia 

d’emissió vigents 

CO 

Contaminació lumínica dels fanals  A, B1, C, D1, F, J, K1 CR Prescindir de fanals o en el seu cas, sistema d’encesa nocturna mitjançant 
rellotge astronòmic, làmpades LED, sistema en balisa o empotrats en rasant 

S 

Emissions provocades per mobilitat de 

vehicles i maquinària 

A, B1, C, D1, E1, J, K1 M Limitació de la velocitat a 20 km/h, manteniment dels vehicles i pas de les 

inspeccions periòdiques;  

CO 

Aigua 
Excés d’aigües pluvials i d’escorrentia per 
falta d’infiltració al sòl 

A, B1, C, D1, I1 M Manteniment de sòls permeables l’espai d’aparcament mitjançant 
assaulonament, i establiment de xarxes de drenatge 

CO 

Biòtic Fauna 
Molèsties o atropellaments per mobilitat de 

vehicles i maquinària 

A, B1, C, D2, E1, F, J, 

K1 

M Limitació de la velocitat a 20 km/h, Plantació amb espècies arbòries 

autòctones a l’espai ajardinat 
M 

Perceptual 

Visual 

Impacte extrínsec per la presència del nou 

estacionament 

A, B1, C, D1, F, G1, 

H1, J, K 

S Plantació amb espècies arbòries autòctones a l’espai ajardinat i valorar la 

plantació d’arbres per a ombra a l’extrem exterior de la nova plataforma per 
a aparcament 

M 

Perceptiva 
Proliferació d’impropis i deixalles en camps 
veïns 

A1, B1, C, D1, F, G, H, 

K1 

M Instal·lació de contenidors per a recollida selectiva, neteja de la perifèria a 

l’emplaçament 
CO 
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5. AVALUACIÓ DELS IMPACTES I MESURES CORRECTORES  

Segons es desprèn de la identificació i avaluació dels principals impactes ambientals cal establir una 

sèrie de mesures correctores de les quals unes tenen caràcter preventiu i altres de minimització de 

l’impacte i/o integració de la nova zona d’estacionament. En alguns casos, la irreversibilitat de 

l’impacte i la condició irrecuperable del medi, es contrapesa amb la implantació de les anomenades 
mesures compensatòries.  

Les mesures es descriuen en funció del factor ambiental o impacte que es pretén corregir. Cal 

assenyalar que en fase d’explotació la implantació de les mesures i bones pràctiques es materialitzen 
mitjançant la pràctica diària de la brigada municipal o operaris en qui recaigui el manteniment de la 

zona d’estacionament. 

5.1. Atmosfera i canvi climàtic 

El projecte limita el seu impacte significatiu sobre l’atmosfera en l’aspecte de les emissions 

lumíniques, essent els sorolls molt poc rellevants. 

Pel que fa sorolls es limitarà la velocitat d’accés de vehicles i maquinària a 20 km/h, tant en fase 

constructiva com d’explotació, garantint en tots els casos el compliment dels valors guia 
d’immissió i emissió que fixa la normativa de sorolls i el respecte als horaris de treball. La fase 
d’execució més sorollosa, és a dir, el moviments de terres, cal procurar concentrar-la 

preferentment de maig a desembre –i evitar especialment, març i abril- per no alterar el període 

de zel, cria i alletament de la micro i macrofauna. 

Segons la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig que la desenvolupa, l’àmbit en concret es troba 

en una zona E3 per bé llindant -i en part integrada- a tot l’entorn amb zona E2, àrea inclosa en 

àmbits territorials de protecció alta. En aquest sentit, una eventual il.luminació de l’aparcament 

implicaria l’existència d’un focus nou de contaminació lumínica sobre les zones fosques 

immediates a l’àmbit. Tenint això en compte es recomana prescindir de la instal.lació de fanals o en 

tot cas, fer ús d’il.luminació tipus balisa o empotrada al sòl, en rasant.  

 
Foto 13 i 14. Il·luminació horitzontal amb làmpada empotrada al sòl i en tipus balisa. 
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L’eventual il·luminació exterior de la zona d’estacionament ha d’implantar sistemes per minimitzar 
al màxim l’afecció, ja sigui minimitzant-la i en tot cas aplicant les següents condicions: 

- Els nivells màxims d’il·luminació a la nit seran de 2 lux en relació a les façanes amb SNU. 

- Regulació de flux amb equips de doble nivell, que garanteixen un 50% de reducció (per 

instal·lacions <15 kw) i un 30%, en capçalera (per instal·lacions >15 KW) . 

- Sistema d’encesa nocturna mitjançant rellotge astronòmic, 

Així mateix, quant a rètols exteriors, si n’hi hagués, caldrà aplicar els criteris establerts en el 
Reglament aprovat pel Decret 85/2005 de 3 de maig, de desenvolupament de la Llei 6/2001, 

d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

5.2. Geomorfologia i sòls 

Els impactes que es puguin generar sobre la geomorfologia i els sòls dels espais afectats es produiran 

en fase de construcció pels moviments de terra que caldrà fer a la zona. Per garantir la minimització 

de l’impacte degut a l’ocupació de sòl, l’alteració de la geomorfologia i el risc de compactació dels 
sòls, es prendran les següents mesures: 

• Ús d’escullera, o preferentment de talús natural en pendent aproximat de 1V:1H. 

 

• Delimitació estricta o afitament de la superfície d’ocupació que estarà supervisada per un 
Responsable Ambiental. A aquest fi, es senyalitzarà el perímetre que llinda especialment 

respecte finques veïnes. 

• L’àmbit de treball, abassegament i operacions en general, s’ha de restringir a la zona 
d’ocupació permanent, preferentment en zones previstes per futur aparcament, evitant 

ocupacions addicionals en espais limítrofs. 

• El responsable ambiental vetllarà per què els vehicles circulin únicament per les traces 

establertes sense mai afectar a parcel·les veïnes. 

• Prèviament a les operacions de replanteig i reomplert de les zones destinades a 

estacionament, es realitzarà una retirada superficial dels horitzons orgànics de manera que 

no es malmetin per poder utilitzar-se posteriorment per a enjardinament i el reblert dels 

talussos resultants. L’abassegament de terres vegetals es situarà on determini el Responsable 

Ambiental. Les piles no han de superar 2 m d’alçada i les cal remoure i adobar cada 6 mesos 
si l’abassegament supera aquest temps. 

• L’estacionament i les tasques de manteniment del parc de maquinària durant la urbanització 

es concentraran en un únic punt proper als accessos per minimitzar el risc d’afeccions al sòl 
per vessaments de combustibles, olis i altres líquids.  
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5.3. Consum d’aigua i gestió de l’aigua d’escolament 

Donat que es tracta d’una obra de poca entitat, el consum i l’impacte previst en fase d’obres és 
poc significatiu. El principal impacte s’ha de considerar pel que fa a generació d’aigües 
d’escolament en fase de funcionament. Per a la correcta gestió de l’aigua d’escolament, cal 

minimitzar la pavimentació de sòls als aparcaments i la zona de pícnic utilitzant un paviment tou 

tipus sauló que facilita la infiltració directa al sòl.  

 
Foto 15. Aparcaments amb ús de sauló. 

5.4. Vegetació 

Les mesures destinades a protecció de la vegetació són de caràcter compensatori ja que amb la 

destinació dels sòls a la nova zona d’estacionament, la coberta vegetal actual serà eliminada. Per 

això, les mesures es redueixen a: 

- Manteniment dels peus arboris preexistents: roure i xiprer. 

- Ús d’arbrat autòcton (freixe de fulla petita, roure..) a la zona de pícnic i estudi de la possibilitat 
de dotar l’aparcament d’arbres d’ombra que a l’hora facin de separació de les places 
d’aparcament i ajudin a estabilitzar el talús. 

5.5. Fauna 

Els impactes significatius sobre la fauna es produeixen a través de les molèsties potencials que pot 

generar l’activitat humana i els treballs de maquinària, principalment durant la fase de construcció i 
en menor grau, en la d’explotació, per la remor que pot generar el continu accés rodat de vehicles i 
maquinària. Per això, en la fase de funcionament habitual les molèsties seran en funció de l’accés 
rodat de vehicles i maquinària. Altres impactes sobre la fauna seran els derivats de possibles 

atropellaments provocats durant la fase de funcionament. Entre altres mesures es proposa: 

• Realitzar les obres amb intervenció de maquinària pesant fora de l’època de zel i cria, atès 
que aquesta és una de les èpoques més sensibles per moltes espècies presents. L’època més 
adequada en aquest sentit seria a partir del maig i fins a desembre, és a dir, evitar els mesos 

de gener a abril i en especial febrer- març- abril. 

• Per reduir el risc d’atropellaments en fase d’execució caldrà restringir a 20 km/h. 

• Formació del personal. Mitjançant la distribució de material educatiu apropiat s’informarà la 
constructora i el seu personal, de la necessitat de preservar l’entorn, no molestar la fauna ... 
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S’incidirà especialment en qüestions de minimització de sorolls, velocitat dels vehicles, no 

llançament d’objectes i deixalles, etc. 

5.6. Paisatge 

L’impacte paisatgístic es manifesta tant a un primer pla, és a dir, per la presència d’unes 
construccions i instal·lacions artificials en un entorn fins ara agrari i no urbanitzat, com per la 

conca visual extrínseca des d’on pot ser visible. De cara a minimitzar aquests impactes es 
preveuen les següents mesures: 

• Tancament perimetral de l’àmbit del sector en fase d’execució, amb tanca preferentment 

metàl·lica, per a evitar la proliferació de deixalles i impropis de l’obra (plàstics, cartrons, ...) 
que l’acció del vent dispersa en camps veïns així com per reduir l’acció negativa que provoca 
la maquinària que accedeix a finques limítrofes.  

• El projecte d’urbanització ha de preveure en manteniment del punt de recollida selectiva 

d’escombraries existents en l’àmbit. 

• Prescindir de l’enllumenat per evitar la contaminació lumínica del paisatge nocturn i en cas 

d’haver-ne d’instal.lar fer ús d’il.luminació tipus balisa o empotrada al sòl, en rasant.  

5.6. Gestió de residus 

 Gestió adequada dels residus de construcció. Els plàstics, fustes, runes i altres residus que es 

generin durant la urbanització del sector es recolliran de manera sistemàtica i selectiva i es 

localitzaran en l’àrea d’abassegament de residus, d’on periòdicament es conduiran a les 
instal·lacions apropiades, d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2009. L’emmagatzematge 
temporal es realitzarà en contenidors i els plàstics i papers s’emmagatzemaran en 
contenidors específics amb xarxa o tela per evitar la dispersió pel vent. La gestió adequada 

dels residus durant la construcció rebrà una especial vigilància per part del responsable 

ambiental. 

 Gestió adequada dels materials de replè. Obtenir un volum ajustat al necessari per evitar 

sobrants, que en cas d’existir, caldrà gestionar adequadament. 

5.7. Resum de les mesures correctores  

En síntesi les mesures correctores d’aquest DAE es resumeixen a la següent taula: 

Taula 21. Principals mesures preventives i correctores. 

Designació d’un Responsable Ambiental de l’Obra 

Decapatge dels horitzons orgànics superficials per a enjardinaments posteriors 

Delimitació i adequació de la zona d’aparcament de maquinària i abassegament de materials i protecció del sòl 
amb làmina impermeable 

Gestió correcta dels sobrants de terra, runes i inerts  

Contenidors selectius per a residus d’obra i, si s’escau, coberts en tela o malla per a evitar dispersió 

Limitació a 20 km/h de la velocitat de la maquinària pesant i vehicles en general 

Manteniment dels dos peus arboris existents: roure i xiprer 



  

Pàgina 79 de 82 

Pàgina 79 de 82 

 

DAE per a la MP núm. 8 per l’ajust del límit del sòl urbà del nucli de Sarroca de Bellera 

Ús d’arbrat autòcton en l’enjardinament (freixes, roure..)  

Prescindir d’enllumenat nocturn o en tot cas, instal.lar il.luminació tipus balisa en rasant o empotrada al sòl 

Encesa nocturna de lluminàries mitjançant rellotge astronòmic 

Nivells màx. d’il·luminació exterior de 2 lux en relació al SNU 

Manteniment de sòls permeables mitjançant saulons per facilitar la infiltració de l’aigua d’escolament i 

minimitzar l’escorrentia. 
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6. SÍNTESI I AVALUACIÓ GLOBAL 

L’Ajuntament de Sarroca de Bellera promou la Modificació Puntual núm. 8 per a l’ajust del límit 
del sòl urbà per ampliació del sistema viari del municipi. El canvi es preveu a l’extrem nord-est del 

nucli de Sarroca de Bellera, que comprèn una estreta llenca de terreny de 180 metres tot al llarg 

del marge sud de la carretera de Sarroca a Vilella per tal d’ubicar-hi una filera amb 33 places 

d’aparcament. Amb l’ajust que pretén la Modificació Puntual, es proposa passar 808,52 m² de sòl 
no urbanitzable a sòl urbà consolidat. En concret, aquesta estreta llenca de terreny passa de la 

qualificació de sòl no urbanitzable agrícola (clau SA) a sistema viari (clau SX1).  

La necessitat de la MP sorgeix per la problemàtica de la limitada disponibilitat de places per a 

vehicles de no residents que s’enregistra a Sarroca de Bellera, nucli principal del municipi, 
sobretot en caps de setmana i festius. Es valora que aquest fet pot provocar una disminució en la 

demanda turística. Per tant, l’ampliació del sistema viari mitjançant la creació d’una nova zona 
d’aparcament a l’entrada del nucli de Sarroca de Bellera ha de servir per pal·liar aquesta 
mancança i afavorir l’activitat turística i l’economia del municipi.  

L’alternativa 0 implicaria la no producció d’efectes sobre el medi o la no addició de nous elements 

antròpics en el paisatge. Per contra, suposaria perdre l’oportunitat d’ordenar més correctament 

el trànsit i renunciar a una millora de la capacitat d’acollida de vehicles donat que en l’actualitat 
pràcticament no hi ha espai d’estacionament per a vehicles de no residents. L’alternativa 0 es 
descarta pel fet que pot comprometre el potencial turístic del municipi i perjudicar l’economia 
del municipi. 

En base a l’anàlisi ambiental de l’àmbit de la MP, s’escull l’alternativa 1 perquè s’ajusta als 

objectius ambientals específics establerts pel present document DAE (capítol 1.6), i en base als 

diferents criteris i ordenació que es preveuen a la MP. Això implica l’ampliació del sistema viari 

de Sarroca de Bellera per crear una nova zona d’aparcament confrontant amb sòl urbà i que 

complementàriament, preveu una petita zona de lleure (taules de pícnic, gronxadors..) que ajudin 

a atreure visitants.  

Tot seguit, es relacionen les consideracions resultants de l’anàlisi ambiental de la MP: 

a) Millora i ordena el sistema viari mitjançant una actuació en un àmbit adjacent al sistema viari 

actual, i que evita una expansió més perifèrica i evita l’estacionament dispers de vehicles en 
altres zones. 

b) L’àmbit no afecta espais de la Xarxa natura 2000 ni terrenys amb espècies de flora o fauna 

especialment interessants, en risc, sensibles o protegides. Tanmateix, s’assenta sobre una 
zona amb presència de dos Hàbitats d’interès Comunitari, concretament l’HIC 6210. Prats –i 

fàcies emmatades– medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) 

i l’HIC 6510. Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion). Tal com 

s’ha explicat, atès el declivi del pasturatge, actualment la vegetació de l’àmbit no correspon 

exactament a la capa obrant dels HIC, i sobretot, a la banda est, on figura l’HIC 6210, aquesta 

coberta ha estat suplantada per un matollar de corner (Amelanchier ovalis), boix (Buxus 

sempervirens), espina cervina (Rhamnus saxatilis), calcícoles, de costers rocosos, secs, de la 

muntanya mitjana, i amb forta presència d’esbarzer que indica el passat ruderal del lloc. 
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c) Així mateix, llindant amb l’àmbit hi ha un roure martinenc de certa dimensió i un xiprer que 
caldria mantenir. 

d) L’actuació no té una afectació rellevant sobre la connectivitat territorial. Cal dir que s’actua 
sobre un àmbit contigu al sòl urbà relativament antropitzat. 

e) A nivell del cicle de l’aigua la MP no ha generar efectes significatius, atès que no es troba en 

cap línia de drenatge, per bé que haurà de garantir l'adequada gestió de les aigües 

d’escolament. 

f) L’indret no presenta riscos des del punt de vista hidràulic o geomorfològic ni risc d’incendi 
per bé que la meitat oest presenta valors d’erosió laminar molt alts que cal tenir en compte 

a l’hora de plantejar la consolidació del terreny. 

g) L’impacte socioeconòmic serà positiu atès que dotarà el nucli de Sarroca de Bellera de 33 

places d’estacionament que millorarà la capacitat d’acollida de turistes en un municipi en què 

el turisme està adquirint pes en l’economia. 

En tot cas, amb el desenvolupament de l’actuació caldrà implementar les mesures correctores 
que es descriuen en l’apartat 5 del present document i amb particular èmfasi aquelles que fan 

referència a: 

- Evitar la impermeabilització del sòl mitjançant l’ús de paviments tous tipus sauló. 

- Manteniment dels peus arboris existents (roure, xiprer..) i ús d’arbrat autòcton (freixe de fulla 
petita, roure..) a la zona de pícnic i estudi de la possibilitat de dotar l’aparcament d’arbres 
d’ombra que a l’hora facin de separació de les places d’aparcament i ajudin a estabilitzar el 
talús. 

- Minimització de la contaminació lumínica mitjançant il.luminació empotrada o balisa. 

Així doncs el desplegament de la Modificació produirà en el medi un conjunt d’impactes que 
poden valorar-se globalment com a compatibles si s’observen la implementació de les mesures i 

les recomanacions previstes expressament en aquest informe i en la normativa sectorial de 

referència. 
 

Sarroca de Bellera, febrer 2022 

 

Ramon Queralt Boldú 

Llicenciat en Ciències Ambientals 

Núm. col. 00297 

LA LLENA ambiental SCP 

 

Alfred Burballa Noria, PhD 

Llicenciat en Ciències Ambientals 

Màster: gestió i restauració del medi natural  

Núm. col. 01126  

LA LLENA ambiental SCP 
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