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INTRODUCCIÓ. EL MARC NORMATIU, OBJECTIUS I ANTECEDENTS
EL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA COM A MARC DE
REFERÈNCIA

El present Estudi Ambiental Estratègic (EAE) correspon al segon esglaó de l’avaluació ambiental
estratègica ordinària requerida per l’elaboració del POUM de Llívia.
Segons la Disposició addicional Vuitena, lletra 6.a., de la Llei 16/2015, de simplificació
administrativa, són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària:
a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària:
Primer. Els plans d’ordenació urbanística municipal.
1.2

L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC

L’estudi ambiental estratègic és el document que el promotor, en aquest cas l’Ajuntament de
Llívia, presenta a informació pública i sobre el qual l’òrgan ambiental (la Subdirecció General
d’Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat) emet la Declaració Ambiental
Estratègica que permet acabar el procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària segons el
que determina la llei 21/2013, de 9 de desembre de evaluación ambiental.
Actualment, en l’avaluació ambiental estratègica a Catalunya ens trobem en un període d’impàs,
donat que és vigent la llei 21/2013, estatal, d’avaluació d’impacte ambiental, i encara no s’hi ha
adaptat la llei catalana 6/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes. Mentre tant, és vigent
la disposició addicional vuitena de la llei 16/2015 que bàsicament compara els dos processos
normatius tant terminològicament com en qüestió de procediment.
L’Estudi Ambiental Estratègic equival, procedimentalment, al que anteriorment es denominava
com Informe de Sostenibilitat Ambiental.
El contingut de l’estudi ambiental estratègic és el fixat, segons l’article 20 de la Llei 21/2013, en
el seu annex IV. Textualment, la llei fixa (annex IV) el següent contingut mínim:
1. Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros planes y
programas pertinentes;
2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso
de no aplicación del plan o programa;
3. Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera
significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el plazo de vigencia
del plan o programa;
4. Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan o programa,
incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de especial importancia
medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con la legislación aplicable sobre
espacios naturales y especies protegidas y los espacios protegidos de la Red Natura 2000;
5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o
nacional que guarden relación con el plan o programa y la manera en que tales objetivos y cualquier
aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración;
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6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad,
la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, su
incidencia en el cambio climático, en particular una evaluación adecuada de la huella de carbono
asociada al plan o programa, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación
entre estos factores. Estos efectos deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos,
a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos;
7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier
efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, incluyendo
aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir su adaptación al mismo;
8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una descripción de la
manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, como deficiencias técnicas o falta
de conocimientos y experiencia que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información
requerida;
9. Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas para el
seguimiento;
10. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes
precedentes.
Que en realitat, bàsicament, correspon als continguts dels Informes de Sostenibilitat Ambiental
emanats del Reglament de la Llei d’Urbanisme, afegint-hi:
“L’evolució de les característiques ambientals de les zones que es poden veure afectades d’una
manera significativa i la seva evolució tenint en compte el canvi climàtic esperat en el termini de
vigència del pla.”
“La incidència en el canvi climàtic (en particular, una avaluació adequada de la petjada de carboni
associada al pla.”
“Les mesures per mitigar la incidència del pla sobre el canvi climàtic i permetre’n l’adaptació al
mateix.”
“Un programa de vigilància ambiental per fer el seguiment del pla.”

1.3

EL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL ORDINÀRIA

Atenent que, com s’ha explicat anteriorment, el POUM és objecte d’avaluació ambiental estratègica,
caldrà que el promotor realitzi les següents actuacions d’avaluació ambiental estratègica (article 17
de la Llei 21/2013):
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Figura 1. Procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària. Font. DTS

En definitiva:
 Cal formular un avanç del pla amb els continguts que estableix l'article 106 del Reglament.
Aquest avanç ha d'incorporar un document inicial estratègic –o, com es deia
antigament, informe de sostenibilitat ambiental preliminar (ISAP) (Limonium, 2012).
1er pas de l’avaluació ambiental estratègica.
 El promotor del pla ha de presentar-ne l'avanç al Departament de Territori i Sostenibilitat, a
l'òrgan ambiental corresponent, que pot resoldre’n la inadmissió si hi concorre alguna de
les circumstàncies previstes per la Llei 21/2013. L’Ajuntament de Llívia va sol·licitar l’emissió
del document d’abast en data 24-07-2012.
 D'acord amb aquesta documentació i els resultats de les consultes que estableix la
legislació, l’òrgan ambiental emet el document d'abast, que ha de guiar la formulació del
pla i la seva avaluació. Aquest document ha d'incorporar com a annex l'informe urbanístic i
territorial lliurat per l’òrgan urbanístic competent. El document d’abast va ser emès en data
19-10-2012.
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Figura 2. Procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària a partir de l’Estudi Ambiental Estratègic.
Font. DTS

 El pla que s'aprova inicialment ha d'incorporar un estudi ambiental estratègic (EAE), sens
perjudici d'aquells aspectes ambientals que han de contenir els altres documents del pla.
L'EAE i el pla del qual forma part se sotmeten a informació pública durant 45 dies, com a
mínim.
El POUM del Llívia es troba en aquesta fase.
 El pla objecte de l'acord d'aprovació ha d'incorporar també una declaració ambiental
estratègica, que ha de ser emesa en el termini de tres mesos prèvia anàlisi tècnica de
l’expedient d’avaluació ambiental estratègica complet per part de l’òrgan ambiental. En cas
de no poder formular la declaració ambiental estratègica, previ requeriment de subsanació
de l’expedient i/o d’informació addicional, l’òrgan ambiental pot resoldre la terminació del
procediment. Aquest expedient d’avaluació ambiental estratègica complet ha d’incloure
l’Estudi Ambiental Estratègic amb les modificacions que s’escaiguin, i el Document Resum
(DR). En cas de no poder formular la declaració ambiental estratègica, previ requeriment
de subsanació de l’expedient i/o d’informació addicional, l’òrgan ambiental pot resoldre la
terminació del procediment.
En l'acord d'aprovació definitiva, mitjançant una declaració, s'hi ha de fer constar la
presa en consideració de l'EAE i de la declaració ambiental estratègica en l'adopció de la
resolució corresponent. En cas de discrepàncies amb els resultats de l'avaluació ambiental
estratègica, cal justificar-ne els motius i les mesures adoptades.
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EL MARC NORMATIU DE REFERÈNCIA

Pel que fa a les principals disposicions del marc normatiu urbanístic i de planejament en què es
tramita el POUM de Llívia i el procediment d’avaluació ambiental, es tenen les següents:


Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 27 de juny de 2001, relativa a
l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient, transposada per
l’Estat Espanyol amb la Ley 9/2006.



Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.



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



Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística.



Llei 6/2009 del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.



Decret legislatiu 1/2010 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.



Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.



Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.



Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl i
rehabilitació urbana (LS).



Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa.



Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.

1.5

INFORMES REBUTS POSTERIORMENT A L’AVANÇ DEL POUM

Durant el període d’informació pública de l’Avanç del POUM es van rebre diversos informes
sectorials que han conformat informació de base i correccions incorporades al document d’abast. A
les taules següents es recopilen aquests informes, les seves aportacions i la seva consideració en el
POUM de Llívia per aprovació inicial, així com en el present Estudi Ambiental Estratègic.
Taula 1. Enumeració dels informes d’administracions rebuts

Òrgan emissor

Número de referència

Confederación Hidrográfica del Ebro

2012-GM-390

Agència Catalana de l’Aigua
Área de Medi Natural del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural
Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya (Serveis Territorials a
Girona)
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona

UDPH2012003628

Data de
signatura
24-09-2012
9-10-2012

OTAAGI20120155 – URB 102-2012

17-10-2012

OTAAGI20120155

19-10-2012

2012 / 048717 / G

27-11-2012

Font. Elaboració pròpia.
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Núm. informe 01
CONFEDERACIÓN HIDROGRÀFICA DEL EBRO
Data d’informe: 24-09-2012
Consideració

de

l’infome

S’informa d’algunes consideracions a tenir en compte, sobre l’Avanç del POUM de Llívia, per a
la documentació a presentar en l’aprovació inicial:
 Estimació de futures demandes de recursos hídrics contemplant els

adequats

sistemes d’abastament, sanejament i depuració de les aigües, per cobrir les
necessitats del municipi. Si el promotor ha de sol·licitar un increment dels recursos
hídrics, s’ha de comptar amb la pertinent concessió d’aigües de l’organisme de
conca. També haurà de disposar d’autorització d’abocament d’aigües residuals per
part d’aquest organisme de conca.
 Análisis dels impactes que el desenvolupament del planejament urbanístic tindrà
sobre la qualitat de les aigües i plantejament de mesures dirigides a minimitzar
aquests impactes.
 La realització d’obres o treballs en DPH i a les zones de servitud i de policia requeriran

Aspectes

d’autorització administrativa de l’organisme de conca.

ambientals

 Análisis de les afeccions al règim de les corrents i a les aigües en règim d’avingudes
dels cursos d’aigua derivades del planejament urbanístic en qüestió.
 Identificació dels potencials impactes relacionats amb l’alteració de les escorrenties
derivades del procés d’urbanització dels terrenys.
 Impactes en la fase d’obres sobre el subsistema hídric.
 Plantejament de mesures preventives i correctores en relació al consum dels recursos
hídrics per assegurar cabals suficients per als usos previstos i la qualitat de les
aigües.
 Una vegada aplicades les mesures proposades es realitzarà una valoració d’impactes
residuals.


A l’apartat 6.2.3 s’estima la demanda dels recursos hídrics futurs en relació als actuals.



En la normativa del POUM es contemplen les autoritzacions a demanar per un



A l’apartat 6.1.2 es fa un anàlisis dels impactes que el planejament tindrà sobre les

increment dels recursos hídrics o per abocament d’aigües.
aigües i es proposen mesures per mitigar-los.
Consideracions en
el

Pla

per

l’aprovació inicial i



En la normativa del POUM es contempla l’autorització administrativa de l’organisme
de conca per realitzar treballs d’obres en DPH, zones de servitud i de policia.



A l’apartat 3.3.3 Hidrologia i en el 3.10.2. Risc d’inundabilitat s’analitzen les afectacions
al règim de corrents i avingudes. S’ha realitzat, també, la inundabilitat en la memòria

en el seu EAE

del POUM.


A l’apartat 6.1.2 s’han identificat els impactes relacionats amb la urbanització dels



A la memòria i la normativa del POUM s'han planificat mesures preventives i

terrenys i els cursos d’aigua, els impactes de la fase d’obres sobre el sistema hídric.
correctores en relació al consum dels recursos hídrics.


Tan en el present EAE com en el POUM es proposen indicadors de seguiment.
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Núm. informe 02
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Data d’informe: 09-10-2012
Consideració
l’infome

de

S’informa d’algunes consideracions a tenir en compte, sobre l’Avanç del POUM de Llívia, per a
la documentació a presentar en l’aprovació inicial:
 Incloure una relació de les lleres públiques del municipi (Sistema Hidrogràfic); no
podran computar a efectes de repartiment de càrregues i beneficis.
 Les lleres de domini privat es regiran pel que s’estableix a l’article 5 del RDL 1/2001, de
20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües (TRLLA).
 En les lleres públiques, la zona de servitud (5 m de marge de la llera) ha de quedar
lliure de qualsevol construcció i edificació, i ser apta i practicable en tot moment –
les autoritzacions per a la plantació d’arbres en aquesta zona requerirà autorització
de l’ACA-; la zona de policia (100 m de marge de la llera) necessita d’autorització
prèvia de l’organisme de conca per realitzar obres.
 Qualsevol obra o actuació a realitzar en DPH requerirà autorització de l’organisme de
conca.
 Per a les obres de pas i encreumanets de conduccions o serveis sota de lleres, cal
aplicar el document tècnic redactat per l’ACA el juny de 2006 “Recomanacions
tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’epsai fluvial”.
 Els càlculs hidrològics i hidràulics es determinaran seguint la “Guia tècnica.
Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’ámbit local”, de 2003.
 Análisis de la suficiència del recurs i de la xarxa d’abastament en alta actual del
municipi per afrontar les demandes d’aigua derivades del desenvolupament del

Aspectes
ambientals

planejament.
 Necessitat d’adoptar xarxa separativa de residuals i pluvials.
 Necessitat de la correcta gestió de les aigües residuals i pluvials mitjançant EDAR
pública o pròpia, col·lectors... per al SUNC i al sòl urbanitzable.
 Internalització dels costos de l’abastament d’aigua.
 Necessitat de què els propietaris del SUNC i el sòl urbanitzable assumeixin els costos
derivats del sanejament de les aigües residuals i pluvials i de la correcta depuració
de les aigües residuals. Possibilitat d’engegar “Convenis de sanejmanet” o altres
instruments similars; sinó, adoptar EDAR pròpia.
 Adaptar el sanejmanet del SUC, el SUNC i el sòl urbanitzable al PSARU-2005, PSARI2003 i al RSPS.
 La normativa urbanística haurà de recollir que qualsevol ús, activitat, obres, actuacions
o planejament que pugui preveure o permetre el POUM, hauran de ser compatibles
amb el punt 5 del RD 9/2008 d’11 de gener i amb l’article 6 i les DT 1a i 2a del
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
 Justificació de la disponibilitat de recursos hídrics per satisfer les futures demandes del
creixement urbanístic i grau de suficiència de l’actual infraestructura. Incloure un
balanç hídric amb els consums actuals i els previstos.
 Regularització dels aprofitaments d’aigües amb destinació a l’abastament municipal
sol·licitant les corresponents concessions d’aigües davant la CHE.
 Preveure i fomentar l’aprofitament d’aigües pluvials.
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 Reutilització d’aigües residuals depurades.
 Pel que fa al sanejament: descipció de la xarxa de sanejament actual i de les propostes
de planejament, avaluació de la producció d’aigües residuals que es generaran a
causa del planejament, definir la gestió de cadascuna d’aquestes aigües abans del
seu retorn al medi, previsions del PSARU.
 El planejament urbanístic haurà de diferenciar entre zona fluvial (ZF), zona de sistema
hídric (ZSH) i ozna inundable (ZI), ajustant-se als usos per a cada zona i adjunant un
plànol que superposi la qualificació del sòl prevista en el planejament i l’abast de
les diferents zones.
 Els estudis d’inundabilitat han de ser documents integrants al present document.
 Caldrà analitzar l’efecte d’impermeabilització del sòl i preveure la incorporació de
tècniques d’infiltració en el terreny en els respectius projectes d’urbanització.
 Analitzar el nivell d’Estat Ecològic de les masses d’aigua del municipi a través del
document IMPRESS. També incorporar les mesures a adoptar per assolir un bon
estat ecològic.
 La normativa urbanística haurà d’incorporar l’acompliment dels citats “Criteris” i
“Directrius” de l’ACA.


A l’apartat 3.3.3 Hidrologia s’ha inclòs un llistat de les lleres públiques municipals.



A la normativa del POUM s’especifica que les lleres de domini privat es regiran pel que
s’estableix a l’article 5 del RDL 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Aigües (TRLLA).



En l’apartat 6.1.2 del present EAE s’especifica que en les lleres públiques, la zona de
servitud ha de quedar lliure de qualsevol construcció i edificació, i ser apta i
practicable en tot moment –les autoritzacions per a la plantació d’arbres en aquesta
zona requerirà autorització de l’ACA-; la zona de policia necessita d’autorització prèvia
de l’organisme de conca per realitzar obres.



Tant en la normativa del POUM com en l’apartat 6.1.2 del present EAE es determina
que qualsevol obra o actuació a realitzar en DPH requerirà autorització de l’organisme
de conca, i per a les obres de pas i encreumanets de conduccions o serveis sota de
lleres, cal aplicar el document tècnic redactat per l’ACA el juny de 2006
“Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb

Consideracions en
el

Pla

per

l’aprovació inicial i
en el seu EAE

l’epsai fluvial”.


S’ha utilitzat la “Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat
d’ámbit local”, de 2003.



A l’apartat 3.12.5 s’analitza la suficiència del recurs i de la xarxa d’abastament en alta
actual del municipi per afrontar les demandes d’aigua derivades del desenvolupament
del planejament.



A l’apartat 3.12.6 s’analitza la sobrecàrrega de l’EDAR de Puigcerdà i, tant en la
memòria i la normativa del POUM com en el present document es planteja la
necessitat de la correcta gestió de les aigües residuals i pluvials mitjançant una EDAR
pública o pròpia, col·lectors i la necessitat d’adoptar una xarxa separativa de residuals
i pluvials.



A la normativa del POUM es fa menció a la internalització dels costos de l’abastament
d’aigua.



A la normativa del POUM es veu la necessitat de què els propietaris del SUNC i el sòl
urbanitzable assumeixin els costos derivats del sanejament de les aigües residuals i
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pluvials i de la correcta depuració de les aigües residuals.
A la memòria i normativa del POUM es preveu l’adaptació del sanejament del SUC, el



SUNC i el sòl urbanitzable al PSARU-2005, PSARI-2003 i al RSPS.
 La normativa del POUM es menciona que qualsevol ús, activitat, obres, actuacions o
planejament que pugui preveure o permetre el POUM, hauran de ser compatibles
amb el punt 5 del RD 9/2008 d’11 de gener i amb l’article 6 i les DT 1a i 2a del
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
 A l’apartat 6.2.3 s’inclou un balanç hídric amb els consums actuals i els previstos.
 A la normativa del POUM es preveu la regularització dels aprofitaments d’aigües amb
destinació a l’abastament municipal, així com fomentar l’aprofitament d’aigües
pluvials i de les aigües residuals depurades.
 A l’apartat 3.12.6 es descriu la xarxa de sanejament actual i a l’apartat 5 es descriu la
proposada. A l’apartat 6.2.3 s’inclou l’avaluació de producció d’aigües residuals
previstes amb el planejament.
 La memòria del POUM diferencia entre zona fluvial (ZF), zona de sistema hídric (ZSH) i
zona inundable (ZI), ajustant-se als usos per a cada zona i adjunant un plànol que
superposa la qualificació del sòl prevista en el planejament i l’abast de les diferents
zones.
 Tant en el present EAE com en el POUM s’ha analitzat la inundabilitat.
A

l’apartat

6.3

del

present

EAE

i

al

POUM es té

en

compte

l’efecte

d’impermeabilització del sòl i es preveu la incorporació de tècniques d’infiltració en
el terreny en els respectius projectes d’urbanització.
 A l’apartat 3.3.3 s’informa sobre l’estat ecològic de les masses d’aigua i en l’apartat
6.1.2 s’incorporen mesures per a una bona qualitat dels cursos.
 La normativa del POUM incorpora l’acompliment dels citats “Criteris” i “Directrius” de
l’ACA.

Núm. informe 03
ÁREA DE MEDI NATURAL DEL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI
NATURAL
Data d’informe: 17-10-2012
Consideració

de

l’infome

S’informa favorablement l’Avanç del POUM de Llívia.
 Llívia inclou una forest pública consorciada amb la Generalitat de Catalunya,
anomenada Neguila, Castells i altres i dues Àrees d’Interès Faunístic vinculades a la
Ribera d’Er i al riu Segre.

Aspectes

 El POUM delimita les Àrees d’Interès Faunísitc sota el nom de “Sòl de protecció

ambientals

especial”; cal veure com defineix el sòl inclòs en forest pública per tal que sigui
compatible amb els usos i les actuacions previstes al consorci.

Consideracions en
el

Pla

per

l’aprovació inicial i
en el seu EAE

 A l’apartat 3.7.2 es tracta dels boscos d’utilitat pública del municipi.
 A la memòria i normativa del POUM s’especifiquen els usos en sòl de forest pública i
en les àrees d’interès faunísitc.
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Núm. informe 04
COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE GIRONA
Data d’informe: 27-11-2012
Consideració
l’infome

de

S’informa d’algunes consideracions a tenir en compte, sobre l’Avanç del POUM de Llívia, per a
la documentació a presentar en l’aprovació inicial:
 Cal que les Normes urbanístiques del POUM recullin les disposicions al respecte que
contenen les Normes d’ordenació territorial del Pla Territorial, especialment els
articles 2.6, 2.8 i 2.10 i el títol VI i les disposicions transitòries primera, segona i
tercera.
 Es recomana que el POUM consideri els valors i funcions que recull l’article 2.13
apartat 2 de les Normes d’ordenació territorial del Pla Territorial.
 El factor f que utilitza el POUM per al càlcul de l’extensió urbana màxima admissible
(E) no és aplicable a l’estratègia de creixement mitjà. L’àrea urbana consolidada
existent (A) té una superfície de 66,3 ha i, per tant, l’extensió urbana admissible és
de 39,8 ha.
 L’extensió de creixement urbà proposat és coherent amb les determinacions del Pla
Territorial i el Pla Director però, en fases més avançades de la redacció del
document, s’haurà de concretar la ubicació, superfície i característiques d’aquestes
àrees d’activitat anunciades.
 Es valora positivament l’objectiu de diversificar els usos mitjançant la introducció de
desenvolupaments de tipus hoteler.
 Cal valorar si els creixements residencials extensius plantejants contribuiran a
estructurar el nucli i no accentuaran encara més el pes del model estacional de
segona residència que es vol corregir.

Aspectes
ambientals

 El sistema d’infraestructures de mobilitat i transport és coherent amb el del Pla
Territorial.
 Es troba a faltar la descripció literal i numèrica de cadascuna de les alternatives i els
corresponents quadres de superfícies que permetin la comparació entre elles.
 És recomanable que, a l’àmbit d’actuació a partir del PEMU-2 del sud del nucli de
Llívia, entre la travessera urbana de la N-154 i la zona verda de Prades del Segre, el
creixement residencial es plantegi amb tipologies compactes.
 Cal que es justifiqui que les reserves d’equipaments públics que puguin acollir usos
esportius i docents quedin suficientment garantides en el global del municipi.
 Les propostes dels dos nous sectors situats al sud i a l’est del nucli es consideren
contradictòries amb els objectius i criteris del POUM.
 La regulació del sector situat al nord-oest del nucli s’haurà de realitzar d’acord amb les
determinacions de l’article 58.8 del TRLUC vigent, evitant un creixement amb
tipologia extensiva i recolzant els possibles límits en elements topogràfics
definidors.
 No es considera admissible desenvolupar una residència atès que comporta una
implantació de nova planta en sòl no urbanitzable d’uns usos que només es
podrien admetre en aquest tipus de sòl en cas de rehabilitació d’un mas existent.
 S’han de concretar els usos previstos a l’àmbit del Pla Especial a Roca Canal i del Pla
Especial de Rocacorba.
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 Els terrenys situats a les zones verdes situades al sud i al l’est del Puig de Llívia i la
zona verda de l’est del municipi, caldrà que es contemplin com a sòl de protecció
especial.
 La proposta d’àmbit del PMU de l’extrem sud-est del nucli de Cereja no es considera
adequada ni justificada.
 Cal que, en el sòl urbà del nucli de Gorguja, s’especifiqui i reguli l’ús del nou àmbit de
la formatgeria i es determini que la nova peça de sòl urbà de Gorguja Petita es
mantindrà amb la tipologia preexistent tradicional. Els terrenys contigus per ponent
a la peça de la formatgeria es mantindrà com a espai lliure d’edificació, sense
aprofitament urbanístic.
 Les normes urbanístiques del POUM recullen les disposicions al respecte que
contenen les Normes d’ordenació territorial del Pla Territorial.
 El POUM considera els valors i funcions que recull l’article 2.13 apartat 2 de les
Normes d’ordenació territorial del Pla Territorial.
 El factor f utilitzat al POUM per al càlcul de l’extensió urbana màxima admissible (E)
s’ha modificat.
 A la memòria del POUM s’ha concretat la ubicació, superfície i característiques de les
àrees d’activitat anunciades pel que fa al creixement urbà.
 Els creixements residencials extensius plantejants contribuiran a estructurar el nucli i
no accentuaran encara més el pes del model estacional de segona residència que
es vol corregir.
 Tant a la memòria del POUM com en l’apartat 4 del present EAE s’analitzen i es
comparen totes les alternatives de manera literal i numèrica.
 A l’àmbit d’actuació a partir del PMU-2 el creixement residencial es planteja amb
tipologies compactes.
Consideracions en
el

Pla

per

l’aprovació inicial i
en el seu EAE

 A la memòria del POUM es justifica que les reserves d’equipaments públics que
puguin acollir usos esportius i docents queden suficientment garantides en el
global del municipi.
 Les propostes s’han modificat per a que no siguin contradictòries amb els objectius i
criteris del POUM i siguin adequades i justificades.
 La regulació del sector situat al nord-oest del nucli es realitzarà d’acord amb les
determinacions de l’article 58.8 del TRLUC vigent, evitant un creixement amb
tipologia extensiva i recolzant els possibles límits en elements topogràfics
definidors.
 El desenvolupament d’una residència en un

nou àmbit de nova construcció s’ha

desestimat.
 S’han concretat els usos previstos a l’àmbit del Pla Especial a Roca Canal i no existeix
el Pla Especial de Rocacorba.
 Els terrenys situats a les zones verdes situades al sud i al l’est del Puig de Llívia i la
zona verda de l’est del municipi es contemplen com a sòl de protecció especial.
 Al sòl urbà del nucli de Gorguja, s’especifica i regula l’ús del nou àmbit urbà de la
formatgeria i es determina que la nova peça de sòl urbà de Gorguja Petita es
mantindrà amb la tipologia preexistent tradicional. Els terrenys contigus per ponent
a la peça de la formatgeria es mantindran com a espai lliure d’edificació, sense
aprofitament urbanístic.
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DOCUMENT D’ABAST

A continuació s’expliquen els aspectes determinants del Document d’Abast o de Referència del
procediment d’avaluació ambiental estratègica del POUM de Llívia. Val a dir que, en blau, es
comenta com ha estat incorporat al POUM en la seva fase d’aprovació inicial les determinacions
d’aquest document.


El 24 de juliol de 2012, l'Ajuntament de Llívia va entregar, al registre de Girona, plaça Pompeu
Fabra, del Departament de Territori i Sostenibilitat, la sol·licitud d’informe sobre el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Llívia; s’hi va adjuntar l’avanç del Pla, l’Informe
de Sostenibilitat Ambiental Preliminar (ISAP) i els annexos i plànols corresponents.



L'Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental ha realitzat consultes per a l’elaboració del
document d’abast a les administracions públiques i al públic interessat següents:








Agència Catalana de l’Aigua – Demarcació Territorial de Lleida
Subdirecció General de la Biodiversitat
Serveis Territorials a Girona
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
Àrea de Medi Ambient (Diputació de Girona)
Unió de Pagesos
Associació de Naturalistes de Girona



També s’han tingut en compte els criteris d’avaluació ambiental del plans urbanístics establerts
per l’Agència de Residus de Catalunya en data 23 de febrer de 2012 i els de la Direcció General
de Qualitat Ambiental rebuts el 5 de juny de 2012.



En resposta a les consultes efectuades, el 24 de setembre de 2012 es va rebre informe de la
Confederación Hidrogràfica del Ebro; el 9 d’octubre de 2012 es va rebre informe de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA); i el 17 d’octubre de 2012 de l’Àrea de Medi Ambient.



En data 19 d’octubre de 2012, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va emetre el Document
d’Abast amb número d’expedient OTAAGI20120155.



Finalment, el 27 de novembre de 2012 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va
respondre a la consulta.

En el seu apartat de valoració global del document inicial estratègic, es diu que:


Examinada la documentació aportada, es comunica l’amplitud i nivell de detall que ha de tenir
el corresponent informe de sostenibilitat ambiental (ISA) – actual EAE-, que ha de donar
resposta al que estableixen els articles 70 i 115, apartat a), del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
d’aplicació segons la disposició transitòria divuitena del text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer.

Determinacions del Document de Referència


És necessari completar els requeriments ambientals significatius amb la delimitació de les zones
inundables a l’entorn del nucli de Llívia elaborats per l’ACA.
Realitzat, més informació a l’apartat 3.3.3 de l’Estudi Ambiental Estratègic i a la memòria
del POUM.
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Cal incorporar com a prioritaris els objectius ambientals següents:
o

Promoure un model eficient d’ocupació urbana fonamentat en el creixement en
continuïtat dels nuclis existents d’acord amb els criteris del Plantejament territorial i en
àmbits territorials exempts de riscos ambientals.

o

Garantir la conservació de la matriu física i ecològica dels espais lliures i de la seva
funcionalitat i preservar els seus elements ambientlas i el paisatge.

o

Garantir la disponibilitat d’aigua i la capacitat de tractament d’aigües residuals per a les
previsions el pla, fomentant i promovent l’estalvi i els seus usos en un règim sostenible.

Realitzat, més informació a l’apartat 2.3.2. de l’Estudi Ambiental Estratègic


Incloure l’alternativa 1 en l’anàlisi i valoració ambiental de les alternatives, que s’ha de fer de
manera individualitzada per a cada alternativa.
Realitzat, més informació a l’apartat 4 de l’Estudi Ambiental Estratègic i a l’apartat 3 de la
memòria del POUM



En l’anàlisi d’alternatives cal analitzar:
o

Els efectes ambientals de les diferents opcions per al nou sòl residencial previst al
nord-oest del nucli urbà, atès que en les alternatives 2 i 3 aquest àmbit és més reduït
que en l’alternativa seleccionada.

o

La ubicació i límits del nou crexement entre el marge dret del Segre i la carretera de
Gorguja és d’elevada sensibilitat ambiental, per ocupar terrenys de pastures amb valors
de connectivitat ecològica i paisatgístics. Cal cercar i analitzar ubicacions alternatives
de menors efectes ambientals.

o

Amb l’objecte d’evitar els impactes ambientals derivats de la dispersió i el consum de
sòl agrícola cal cercar i analitzar alternatives d’ubicació (en sòl urbà o contigües) i
d’ocupació per a la residència sanitària proposada al cantó del camí de Travís.

Realitzat, més informació a l’apartat 4 de l’Estudi Ambiental Estratègic i a l’apartat 3 de la
memòria del POUM


Es valoren favorablement les alternatives seleccionades per als nuclis de Cereja i Gorguja.



S’ha d’incorporar un anàlisi ambiental individualitzat de cadascun dels àmbits que seran
objecte de desenvolupament del POUM mitjançant planejament derivat.
Informació a l’apartat 4 i 5 de l’Estudi Ambiental Estratègic i a l’apartat 10 de la memòria
del POUM.



Caldrà detallar el tractament urbanístic de la forest gestionada “Neguila, Castells i Altres”.
Realitzat, més informació als articles 234, 235, 236 i 237 de la normativa del POUM.



Caldrà tenir en compte les àrees d’interès faunístic vinculades a la Ribera d’Er i al riu Segre.
A l’apartat 3.6 del present EAE es tenen en compte.
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Caldrà establir una zonificació del sòl no urbanitzable que atorgui un tractament específic als
terrenys que tenen reconeguda una funció de connectivitat ecològica d’acord amb el Pla
Territorial Parcial i les Directrius de connectivitat ecològica de Catalunya.
Realitzat, més informació als articles 234, 235 i 237 de la normativa del POUM.



Els aspectes relacionats amb les instal·lacions de gestió de residus s’han de tractar d’acord amb
els criteris de l’ARC per a l’avaluació ambiental de plans generals.
Realitzat, més informació a l’article 45 de la normativa del POUM.



Els aspectes relacionats amb la inundabilitat, l’abastament d’aigua potable, el sanejament
d’aigües residuals i l’adequació a la normativa sectorial en matèria d’aigües s’hauran de tractar
d’acord amb el contingut de les consultes efectuades a l’ACA i a la CHE. Caldrà aportar dades
actualitzades sobre abastament i sanejament de les aigües que permetin atendre les noves
demandes derivades de la proposta del POUM.
Realitzat, més informació a l’apartat 3.12.5., 3.12.6 i 6.2.3 de l’Estudi Ambiental
Estratègic.



Caldrà assignar la clau de sistema tècnic a l’àmbit d’ubicació de l’EDAR i els col·lectors de Llívia.
Realitzat, més informació als articles 102 i 104 de la normativa del POUM.



Delimitació i regulació del PEU per a la regulació de l’activitat extractiva anomenada “Llívia”.
Realitzat, més informació a la fitxa normativa del PEU-03 Roca Canal del POUM.



La normativa urbanística ha d’indicar expressament que els objectius de qualitat acústica pels
edificis d’ús residencial han de ser per a nous desenvolupaments urbanístics i per a les zones
urbanitzades existents a la zona de sensibilitat acústica alta 8A4) o la zona de sensibilitat
acústica moderada (B1), segons s’escaigui.
A l’article 52 de la normativa del POUM s’especifica.



Definir mesures per a compensar l’impacte que el nou planejament pugui tenir en l’increment
de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
Realitzat, a l’apartat 6.1.1 del present EAE.



Valorar la congruència del pla en relació amb els requeriments ambientals assenyalats en
l’apartat a) i d’acord amb els objectius ambientals i la jerarquització establerta.
Realitzat, a l’apartat 6.4 del present EAE.



Recollir o vincular les mesures ambientals en les normes urbanístiques.
Realitzat, especificat al capítol IV de les normes urbanístiques.
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OBJECTIUS DEL POUM DE LLÍVIA

2.1

ANTECEDENTS

El Ple de l’Ajuntament de Llívia, en sessió de data 12 de juliol de 2012, va acordar publicar i
sotmetre a informació pública l’Avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal.
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en sessió de 8 de novembre de 2012, va adoptar
l’acord Emetre informe sobre l'Avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal de Llívia, als efectes
de l'informe urbanístic i territorial previst a l'article 86 bis i a la disposició transitòria divuitena del
Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, en la redacció
donada pels articles 32 i 90 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, amb una sèrie de conclusions de
caràcter territorial i de caràcter urbanístic.
L’objecte del document d’Avanç va ser el d’orientar el marc estratègic del conjunt del municipi,
expressar els objectius i criteris urbanístics, ambientals i socials generals del Pla i les solucions
generals de la proposta bàsica que han guiat la redacció del document del planejament general en
substitució del planejament vigent del municipi (Pla lntermunicipal Coordinador de la Cerdanya,
PICC)
Per tant no era un document que expressés determinacions de caràcter normatiu, sinó un
document d’intencions i voluntats.
2.2
2.2.1.

OBJECTIUS DEL POUM
OBJECTIUS GENERALS

L’objectiu principal del POUM de Llívia és fixar les bases per assolir un model urbanístic que
contribueixi a generar una visió i projecte propi pel conjunt del terme municipal i del seu veïnat.
Aquest és un procés que es nodreix de diferents aspectes: de les successives fases d’informació i
debat públic; d’una reflexió institucional centrada en eliminar problemàtiques preexistents i avançar
cap el futur; d’un treball tècnic robust i de rigor focalitzat en elaborar instruments i solucions a
partir dels quals facilitar la tasca urbanística quotidiana dels tècnics municipals. I tot això amb
l’assumpció i coordinació de les premisses que estableixen els marcs normatius urbanístics,
territorials i sectorials vigents.
El POUM de Llívia és una oportunitat a partir de la qual proposar i establir les bases per a una
cogovernança de territori sostenible i racional. És un marc participatiu de gestió i d’estratègia
dissenyat a partir de les directrius dels representants institucionals i de les necessitats exposades
pel propi veïnat i els agents econòmics i socials.
S’ha posat la mirada sobre el teixit construït i en les estratègies de millora i compleció en detriment
d’estratègies de creixement en sòls de nova transformació, que en tot cas es plantegen per relligar
el sòl urbà existent i d’acord amb el planejament vigent. Donar resposta a les demandes de la
població que hi viu tot l’any justifica la delimitació de creixements raonables a partir dels trets
propis del municipi i la elaboració d’un planejament que contribueixi a reforçar les seves fortaleses,
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evitant replicar models forans o estandarditzats que no són els més adients per aquest singular
territori.
En coherència amb les determinacions i els objectius del planejament territorial general i dels Plans
directors urbanístics, així com dels criteris de planejament territorial i sectorial de la Generalitat de
Catalunya, el POUM concreta una sèrie d’estratègies generals que deriven d’una diagnosi
socioeconòmica, demogràfica i territorial. Aquestes estratègies son proposades per tal de donar
resposta a les principals amenaces que presenta el territori, als espais i punts conflictius a nivell
urbanístic o no resolts pel planejament vigent, i per tal de preservar i potenciar les singularitats de
l’entorn construït i natural.
El POUM de Llívia, doncs, es basa en una revisió fonamentada en l’anàlisi del model vigent i
proposa la seva reorientació partint de la lectura de la realitat i potencialitats urbanes i territorials
que han de contribuir a assolir una millor qualitat de vida per a la població i un territori vertebrat.
Així, els principals objectius són els definits en els apartats següents.
2.2.2.

OBJECTIUS SOCIALS
SOCIETAT

Per tal de reforçar la cohesió social, el POUM contribueix a potenciar la cohesió social al teixit urbà i
al conjunt del territori. La lluita contra els patrons de desigualtat socioespacial es tradueix en la
vertebració dels sistemes urbanístics d’espais lliures i d’equipaments –com els escolars– mitjançant
una vialitat que assumeix la condició d’escenari relacional de la població. Tanmateix, el POUM ha
de garantir que els beneficis i plusvàlues derivades de la transformació del sòl siguin canalitzats cap
a la societat en forma d’habitatge públic per als segments més vulnerables i així, no deixar a ningú
enrere.
Llívia disposa d’una superfície urbana que pot ser recorreguda a peu en pocs minuts i en aquest
sentit, cal destacar la presència d’un teixit compacte i de densitats mitjanes que, per ser un municipi
de muntanya, faciliten el disseny i implementació de polítiques de cohesió social d’impacte. No
obstant, cal posar de relleu la complexa realitat funcional d’un municipi turístic com Llívia
condicionat, a més, per l’elevat nombre de població flotant en poques setmanes a l’any.
En aquest sentit, el POUM de Llívia ha de garantir que els nous desenvolupaments de sòl previstos
contemplin les reserves de sòl suficients per a espais lliures i equipaments que, a més, no deuen ser
dissenyats pensant únicament en els futurs habitants d’aquests àmbits sinó a escala local per, per
exemple, reduir els dèficits de petits equipaments socials o esportius. El POUM de Llívia, per
exemple, considera adient planificar el petit creixement de Gorguja introduint l’obligatorietat
d’incorporar sòl per a equipaments atenent la manca històrica d’aquesta dotació al nucli. El POUM
de Llívia també es fixa en les noves dinàmiques d’ús del territori, per exemple, en relació amb els
habitatges d’ús turístic. En aquest cas, la mapificació d’aquests habitatges ha permès identificar
concentracions puntuals al nucli urbà de Llívia que poden generar conflictes amb la població que hi
viu tot l’any depenent de la sensibilitat de l’usuari. Redistribuir o restringir els usos en llocs
determinats –a partir d’un anàlisi robust– és una funció que recau en el POUM.
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En tot cas, el POUM de Llívia contribueix a reforçar la cohesió social present i, sobre tot, futura,
davant un escenari de progressiu arrelament de noves famílies al municipi.
Per altra banda, amb l’objectiu d’assolir un espai públic lliure de barreres arquitectòniques i segur
per a les persones més vulnerables, el POUM de Llívia basteix a les seves normes urbanístiques les
condicions que han de garantir la plena accessibilitat al municipi.
En matèria de gènere, el POUM de Llívia interioritza i fa seus els objectius següents:


Resignificar l’urbanisme establert per integrar qüestions i necessitats que atenguin les
noves pautes socials del nostre temps en transició cap a una societat més complexa. La
perspectiva de gènere i la participació activa de les dones han de ser incorporades i
integrades en tots i cadascun dels projectes de construcció del territori.



Impulsar processos participatius que vagin acompanyats dels recursos pressupostaris
adients i que aportin coneixement real sobre la vida quotidiana de les dones i d’altres
segments de població invisibilitzats, de les seves necessitats i els seus coneixements com a
usuàries intensives del medi urbà i rural. Igualment, cal integrar les dones i les seves xarxes
relacionals en els processos de participació lligats a la planificació.



Donar visibilitat a la realitat quotidiana de les dones, que tot i constituir la meitat de la
població, romanen en una condició social de desavantatge social i econòmic. Les
responsabilitats socials associades a la cura de persones dependents i a la responsabilitat
en l’esfera de l’àmbit domèstic, com també el treball informal, son, malauradament
patrimoni exclusiu de la dona. Les seves preocupacions i necessitats específiques han de
restar degudament considerades en els plantejaments dels documents urbanístics.



Reconèixer el deute històric que té la societat en relació a la plena participació de les dones
en qüestions relacionades amb el disseny de l’espai urbà. Aquest aspecte ha limitat fins a
nivells alarmants el gaudir de les aportacions d’experts en l’ús intensiu de la ciutat –en la
seva majoria dones– i que poden parlar amb propietat dels molts desafiaments a fer front
en matèria de seguretat, cura, educació, transport públic, habitatge, mobilitat no
motoritzada i usos dels equipaments i espais lliures.



Valorar que un urbanisme en el qual les necessitats de tothom, dones i homes, de totes les
generacions i les procedències siguin valorades és el millor camí per aconseguir una major
qualitat de vida i sostenibilitat a les nostres viles, ciutats i territoris. Una vila com Llívia, més
segura, més accessible, en la qual sigui més fàcil combinar la vida personal i familiar amb el
treball, està cridada a ser una bona vila, no sols per a les dones, sinó pel conjunt de la
ciutadania.



Aplicar la visió de gènere en els plantejaments de l’urbanisme actual, introduint en l’agenda
de prioritats aspectes rellevants de la vida quotidiana com ara la seguretat de les dones en
l’espai públic, les relacions de proximitat, l’organització i gestió del temps i dels serveis, o
com també la mixticitat d’usos que ajudi a cobrir la diversitat d’activitats que actualment
porten a terme en bona part les dones.
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Replantejar l’urbanisme en tota la seva complexitat a partir del treball d’equips
pluridisciplinaris que integrin els sabers de les ciències socials i de moltes altres aportacions
als processos de projecte urbà i planificació urbanística a escala general.



Aconseguir que es prengui en consideració la importància d’integrar la visió de gènere en
la formació tècnica i el reciclatge dels professionals, ja que, fins al moment, l’àmbit formatiu
professional ha romàs aliè a aquests enfocaments. Una manera de treballar coherent, amb
l’objectiu de redefinir un urbanisme per a la ciutadania, requereix dels professionals la
capacitat de treballar en col·laboració amb institucions, amb entitats, amb agents
econòmics i amb el teixit social en general. Així mateix, és important ressaltar la necessària
incorporació de la dona a tots els estrats del procés de treball, des dels equips tècnics als
comandaments directius, i combatre activament tot sostre de vidre que pugui amenaçar el
progrés individual i col·lectiu de la dona.



Garantir la canalització continuada de recursos a l’empoderament de la dona en el disseny i
gestió del medi urbà i rural, dissenyant espais i marcs per a l’intercanvi de coneixements
que tinguin una incidència directa en la transformació progressiva dels instruments
urbanístics.
ESPAI PÚBLIC

Amb l’objectiu de potenciar l’apropiació de l’espai públic per part de la població, l’ús mixt del sòl és
un concepte clau que un POUM pot interioritzar a l’hora de revisar les condicions del sòl urbanitzat
i del que està pendent de desenvolupar. Integrar en un mateix espai usos tan diversos com el
residencial, el comercial, els serveis, la feina o el lleure, permet posar en valor la proximitat i les
distancies curtes fàcilment assumibles per al vianant, més encara quan l’envelliment progressiu de
la població i noves sensibilitats dels més joves exigeixen un major protagonisme de la mobilitat no
motoritzada. I tot això succeeix a l’espai públic.
Per a qualsevol municipi, el seu espai públic esdevé clau en la socialització i incideix en la formació
d'identitats col·lectives, en la creació cultural i és un dels principals escenaris del lleure i de la
pràctica esportiva. L'espai públic és per excel·lència lloc d'aprenentatge dels valors de ciutadania i
punt de trobada de les xarxes que configuren el capital social d’una part significativa de la població.
L'espai públic no deixa de ser una sala d’estar compartida per la població que hi viu tot l’any i per
aquella que la visita de manera ocasional, que és capaç d’atraure l’interès de gent a molts
kilòmetres de distància i que permet identificar de manera nítida un municipi d’un altre. Un espai
públic nodrit de moltes singularitats i que a l’hora forma part del patrimoni comú.
El Parc de Sant Guillem, el pavelló municipal, el camp de futbol, l’espai termolúdic, però també el
Castell de Llívia, son part de l’espai públic de Llívia i als quals s’arriba per carrers, camins i senders
molts d’ells, dimensionats per al vianant. El POUM valora molt positivament la dedicació del
municipi a posar en valor els eixos vertebradors del municipi, fins i tot, assolint alguns d’ells una
dimensió territorial com és el cas del Camí ramader de Marina, una iniciativa que vol preservar,
potenciar i promoure la ruta transhumant que ha permès el moviment de ramats entre el Pirineu
oriental i el litoral al Penedès i al Garraf.
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OBJECTIUS TERRITORIALS

Per tal de planificar els usos del sòl de una manera racional, responsable i sostenible d’acord amb
les capacitats i potencialitats del territori i de la seva gent, aquest POUM marca diferents objectius
de sostenibilitat a assolir:


Reforçar la protecció del sòl no urbanitzable més vulnerable, introduint i ampliant els sòls
susceptibles de ser protegits d’acord amb les determinacions del planejament territorial
vigent.



Avançar cap a la sobirania energètica d’un municipi que ja és, a tots els efectes, una illa dins
territori francès, amb un pla especial que haurà de garantir la compatibilitat de la captació,
transformació i distribució d’energia pública i neta amb la protecció de l’entorn natural.



Protegir els jaciments del subsol i aquells elements edificats i naturals de major valor per a
les futures generacions.



Dotar als nous desenvolupament del sòl amb estàndards urbanístics elevats que facin
possible obtenir grans reserves de sòl per destinar a espais lliures i equipaments
comunitaris, que son a tots els efectes, els indicadors que millor expressen la qualitat de
vida d’un lloc.



Integrar les normatives sectorials sobre ecoeficiència a totes les fases de desenvolupament
del sòl fins a l’edificació amb l’objectiu de garantir una reducció de les emissions derivades
i avançar en models de reaprofitament dels recursos finits del territori.



Vetllar per que els riscos naturals associats a la hidrogeomorfologia no condicionen la vida
de les persones que viuen al municipi.

Amb l’objectiu d’activar el territori perquè treballi en benefici de la salut de les persones, el POUM
integra entre els seus objectius la defensa d’un model de territori compacte sostingut per un
consum racional del sòl. Com a bé escàs i limitat, l'ocupació de sòl per un nou desenvolupament ha
d’estar molt bé justificat i ser defensat en base a l’interès general. Lluny queden els anys en que la
dispersió urbana va fragmentar el territori i potenciar una mobilitat motoritzada desmesurada i la
recent COVID-19, a més, ha posat en evidència la necessitat de disposar prop de la llar de
comerços, equipaments i d’espai lliure.
Llívia, com del molts petits municipis envoltats de natura, s’ha beneficiat darrerament del creixent
interès de la població per gaudir de les comoditats del medi urbà en un entorn que afavoreix el
lleure i la pràctica d’esports de natura. En aquest marc, el POUM ha de vetllar per fer compatible un
ús intensiu del medi natural a peu o en bicicleta amb la protecció dels seus valors paisatgístics,
arqueològics i culturals i així, garantir que les properes generacions puguin continuar gaudint de la
riquesa del municipi mentre fan activitat física.
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OBJECTIUS DE MOBILITAT

Per garantir l'accés a una infraestructura robusta i de qualitat per a vianants i ciclistes que faciliti els
desplaçament quotidians i puntuals no motoritzats, Llívia té molt camí recorregut a l’hora d’integrar
l’ús de la bicicleta en la promoció del seu entorn natural i son diversos els recorreguts que
permeten recórrer les diferents microgeografies del municipi. En aquest sentit el POUM les
identifica i posa en valor com a eines per a la salut de la població i com a reclam d’un turisme de
qualitat.
Per garantir una mobilitat sostenible, el POUM de Llívia planteja els següents objectius:


Potenciar patrons de mobilitat racional al municipi, i especialment al nucli urbà de Llívia,
amb una sèrie d’aparcaments dissuasius estratègicament situats que contribueixin a
guanyar espai de qualitat per al vianant, especialment en aquelles èpoques de l’any amb
major concentració de població estacional.



Introduir la transformació progressiva del tram de la carretera N-154 que travessa el nucli
urbà de Llívia de manera que en un futur aquest eix avanci en la seva pacificació i en el seu
tractament com un nou eix comercial i pel lleure.

Amb l’objectiu de promoure una mobilitat segura i responsable que minimitzi la sinistralitat entre la
població, cal ser contundent a l’hora d’assenyalar la velocitat dels vehicles com el principal factor de
risc i de sinistralitat. Està demostrat que un increment en la velocitat d'1 Km/h s’associa amb un 3%
d'increment de col·lisió amb lesions i que suposa una relació exponencial entre la probabilitat de
mort d'un vianant a causa d'un atropellament i la velocitat del vehicle: des d'un 4% a 20 Km/h fins
un 70% si el vehicle anava a 50 Km/h.
Llívia afronta el desafiament de fer dels seus carrers i trams de carreteres espais segurs per totes les
persones que les facin servir. En els darrers mesos, justament l’Ajuntament ha hagut de fer front a
resistències per part de la població a la ubicació de radars al tram urbà de la N-154. El POUM en
aquest sentit considera molt adient la perseverança de l’ajuntament per garantir que aquest tram
tingui la consideració d’un carrer i no de carretera,
El POUM, al seu estudi de mobilitat generada (EAMG) aporta hipòtesis de jerarquització viària que
hauran de ser contrastades i participades pel conjunt de la població. En aquest document es valora
la progressiva transformació del tram urbà de la carretera N-154 en un eix pacificat que pugui
facilitar la implantació de nous usos als edificis i formes d’apropiació de l’espai públic alliberat.
2.2.5.

OBJECTIUS DE L’AGENDA URBANA-RURAL LOCAL DE LLÍVIA

Pel que fa a la implementació de l’Agenda 2030, el POUM de Llívia té la vocació de contribuir a
assolir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) següents, aportant indicadors que
permetin ser mesurats de manera àgil i incidir els progressos i retrocessos que es pugui donar.
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Objectiu 1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes



Objectiu 2. Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i
promoure l'agricultura sostenible.



Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes
les edats



Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats
d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom



Objectiu 5. Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes.



Objectiu 6. Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a
tots.



Objectiu 7. Garantir l'accés a una energia assequible, fiable, sostenible i moderna per a tots



Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació
plena i productiva i el treball digne per a tothom.



Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i
sostenible i fomentar la innovació



Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.



Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs,
resilients i sostenibles



Objectiu 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.



Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.



Objectiu 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per
al desenvolupament sostenible.



Objectiu 15. Protegir, restablir i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres,
gestionar de manera sostenible els boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la
degradació de les terres i aturar la pèrdua de biodiversitat.



Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d'aconseguir un
desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i
desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.



Objectiu 17. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al
Desenvolupament Sostenible.
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OBJECTIUS DE L’AGENDA URBANA CATALANA A LLÍVIA

En data 4 d’abril de 2017, el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya adopta l’Acord
GOV/42/2107, per a l’elaboració

de l’Agenda Urbana de Catalunya, modificat per l’Acord

GOV/126/2017, de 12 de setembre, pel qual s’estableix la iniciació formal dels treballs per a
l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya, i la creació de l’òrgan col·legiat al qual s‘encarrega la
formulació i validació dels treballs, anomenat Assemblea Urbana de Catalunya.
En aquest sentit, el POUM de Llívia, pretén ser un instrument de planejament general que relacioni
l’escala local de l’ordenació del sòl i dels seus usos amb les estratègies de cooperació territorial i
global definides per l’Agenda 2030 i en el cas concret de l’Agenda Urbana de Catalunya; així,
comparteix els eixos temàtics següents:
Hàbitats urbans saludables:


Garantir una gestió integrada dels recursos hídrics, abordant els períodes de sequera,
avançar en el tractament de les aigües residuals i assegurar la seva reutilització i reciclatge.



Assolir un aire lliure d’emissions contaminants i pol·lució en els entorns urbans. Reduir els
efectes nocius de la contaminació i el soroll en la salut i en el medi ambient. Apostar per la
mobilitat sostenible i l’electrificació del parc mòbil.



Vetllar per la implantació d’un model energètic postcarbònic, que sigui descentralitzat,
connectat en xarxa, universal i es basi en energies renovables.

Benestar


Fomentar, promoure i protegir la diversitat i el patrimoni cultural, així com totes les
expressions artístiques. Prevenir la discriminació per raons de gènere, ètnia, creença, edat,
orientació sexual, ideologia política, renda o discapacitat. Garantir la igualtat d’obligacions i
d’oportunitats per a tothom. Cercar estratègies per fer front al creixent envelliment de la
població.



Fomentar una societat justa i solidària i garantir l’accés a ocupacions adequades i salaris
dignes. Abordar les polítiques per a les famílies i les persones vulnerables. Fomentar
l’economia social i el consum local.

Qualitat urbana


Garantir l’accés a una mobilitat neta, sostenible i inclusiva.



Garantir a les persones l’accés a un habitatge digne, accessible, sostenible ambientalment i
de qualitat. Fomentar alternatives en la provisió d’habitatge i incrementar els recursos per a
la millora dels parcs d’habitatge públic.



Fomentar els models urbans compactes amb densitats adequades i usos mixtos per reduir
la mobilitat diària (ciutats compactes, complexes, cohesionades i

connectades).

Implementar programes de millora de barris, mitjançant la densificació en zones de baixa
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densitat i la renovació de teixits urbans obsolets. Implementar planejaments estratègics
més flexibles i racionalitzats.
Dimensió territorial


Aconseguir la integració urbana amb les regions circumdants. Reconèixer i impulsar la
protecció d’àrees territorialment estratègiques. Vetllar per la sobirania alimentària
mitjançant, entre altres mesures, la protecció dels sòls periurbans amb més valor agrícola.



Preservar els ecosistemes, millorar els corredors biològics i les infraestructures verdes a tots
els nivells, mitjançant la protecció dels rius i les zones costaneres urbanes i fomentar la
biodiversitat de les ciutats. Vetllar per la naturalització dels espais públics a les ciutats, i
suprimir l’expectativa urbanística en sectors aïllats i insostenibles.



Millorar la gestió del risc, incrementar la capacitat d’adaptació dels sectors socioeconòmics
i dels sistemes naturals i reduir l’exposició de la població, els sistemes i les regions
vulnerables. Prevenir el creixement urbà a les regions vulnerables a causa de l’impacte del
canvi climàtic.

Millora de la governança


Garantir els principis de descentralització i subsidiarietat en la gestió de les polítiques
urbanes. Enfortir i estructurar les àrees d’administració d’acord amb la proximitat a la
ciutadania i amb les necessitats públiques.



Fomentar la presa de decisions de les ciutadanes i dels ciutadans establint eines i processos
per a la coparticipació. Promoure la transparència dels governs i les administracions.
Establir mecanismes per controlar la corrupció. Proporcionar i facilitar l’accés públic a
l’Administració. Millorar els canals de control de la despesa pública.

2.3

OBJECTIUS DEL PLA EN EL PROCÉS D’AVALUACIÓ AMBIENTAL

2.3.1.

MARC NORMATIU DE REFERÈNCIA

El marc de referència bàsic en termes ambientals a nivell de la Unió Europea ve establert pel “VIè
Programa de medi ambient de la Unió Europea” que estableix 4 àrees d’actuació prioritària:


Intentar resoldre el canvi climàtic.



Protegir i restaurar el funcionament dels sistemes naturals i aturar la pèrdua de biodiversitat en
la Unió Europea i al món i protegir els sòls contra l’erosió i la contaminació.



Aconseguir prou nivell de qualitat ambiental perquè les concentracions de contaminants
d’origen humà, inclosos diferents tipus de radiació, no comportin efectes ni riscs significatius
sobre la salut humana; política centrada en el principi de precaució i de prevenció de riscs.



Aconseguir que el consum de recursos renovables i no renovables no superi la capacitat de
càrrega del medi ambient; dissociar el consum de recursos i el creixement econòmic mitjançant
un augment notable de l’eficiència dels recursos, la desmaterialització de l’economia i la
prevenció de la generació de residus.
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El planejament analitzat té diferent capacitat d’incidència en cadascuna d’aquestes àrees, i es
poden referenciar com a objectius ambientals generals a tenir en referència els següents:


Garantir el bon funcionament dels sistemes naturals.



Garantir la preservació i diversitat dels hàbitats naturals.



Potenciar un desenvolupament urbanístic sostenible en les diverses vessants (territori, vectors
ambientals, mobilitat,...).

Tot seguit relacionarem les obligacions que el planejament analitzat té en els diversos àmbits en
què te capacitat d’incidència, intentant apuntar els diversos nivells –europeu, estatal, autonòmic o
municipal-, en què es recullen aquestes obligacions.
 Obligacions en matèria de biodiversitat
L’Estratègia de la Unió Europea per a la biodiversitat o l’Estratègia Espanyola per a la conservació
de la biodiversitat, basats en els principis rectors de la lluita global contra la pèrdua de la diversitat
biològica estan recollits, concretats i adequats a la situació i les especificitats pròpies de Catalunya
en la documentació de l’Estratègia Catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat
biològica elaborada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
amb la col·laboració de la Institució Catalana d’Història Natural. La proposta, que vol ser d’aplicació
al conjunt de la matriu territorial (concepte recollit en la proposta del sistema d’espais oberts del
Pla Territorial Parcial que li correspon), i no només als espais naturals protegits, pretén integrar les
consideracions en matèria de biodiversitat al conjunt de les polítiques de desenvolupament
territorial i econòmic.
Del contingut l’Estratègia Catalana per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica, els
objectius on el planejament analitzat pot incidir en positiu o negatiu, amb major o menor grau són
els següents:


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



Garantir la permeabilitat ecològica del territori per tal de facilitar o no alterar significativament
els processos de desplaçament i dispersió de les espècies; garantir les connexions biològiques
en el conjunt global del territori.



Mantenir (i potenciar) globalment la conservació dels tipus d’hàbitats, amb especial atenció als
endèmics, rars o amenaçats.

De fet l’objectiu estratègic numero 8 de l’eix estratègic 3 de l’Estratègia Catalana per a la
conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica es titula “Assolir un model territorial
sostenible que faci compatibles el desenvolupament econòmic, la millora de la qualitat de vida i del
medi ambient i la conservació de la diversitat biològica en tots els nivells de planejament i per a
totes les zones del territori”. Aquest objectiu estratègic es concreta en els dos objectius operatius
següents:


Objectiu 8.1: incorporar en la planificació i l’ordenació del territori els objectius i normativa que
garanteixin l’ús sostenible dels recursos naturals i la conservació de la diversitat biològica.
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Objectiu 8.2: incorporar en el planejament i en la gestió urbanística que es deriva de la
legislació urbanística catalana, els objectius, normativa i instruments que garanteixin l’ús
sostenible dels recursos naturals i la conservació de la diversitat biològica.

Altres disposicions i normatives estatals i autonòmiques que cal tenir presents en aquest punt
sobre biodiversitat són, sense detriment d’altres que no estiguin llistades, les següents:


Llei 12/1985 d’Espais Naturals, incloent plans derivats com el Pla d’Espais d’Interès Natural i
l’Inventari de Zones Humides de Catalunya i l’Inventari de geòtops i geozones.



Llei 6/1998 forestal de Catalunya.



Llei 43/2003 forestal (estatal) de 21 de novembre.



Llei d’Aigües Estatal (Ley 29/1985) i el seu reglament de desenvolupament.



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



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



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



Normativa del Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran.



Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas



Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Estratégico del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.



Ordre de 5 de novembre de 1984, de la Generalitat de Catalunya, de protecció de plantes de la
flora autòctona de Catalunya (DOGC nº493, de 12-12-84) i Decret 214/1987 de 9 de juny sobre
declaració d’arbres monumentals, i ordres posteriors de declaració d’arbres monumentals.



Acord de Gov 112/2006, de 5 de setembre, pel qual s’aprova la Xarxa Natura 2000 a Catalunya.



Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les
lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals,
de la Llei 9/1995, de l’accés al medi natural i de la Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació de
les activitats d’incidència ambiental.



Resolució MAH/534/2005, d’1 de març, pel qual es fa públic l’Acord de Govern de 8 de febrer
de 2005, pel qual es designen com a zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA), alguns
dels espais proposats a la Xarxa Natura 2000 com a llocs d’importància comunitària.



Decret 172/2008, de creació del Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya.



ACORD GOV/176/2013, de 17 de desembre, pel qual es declaren les zones especials de
conservació de la regió biogeogràfica alpina, integrants de la xarxa Natura 2000, i se n'aprova
l'instrument de gestió.

 Obligacions en matèria d’aigua
En matèria d’aigua, és la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre
de 2000, la Directiva Marc de l’Aigua (DMA), per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació
en l’àmbit de la política d’aigües, la que marca els objectius ambientals on el planejament territorial
pot tenir incidència i que són, especialment els següents:


Prevenir el deteriorament addicional i protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics, dels
ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes aquàtics.
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Promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels recursos hídrics
disponibles.



Protegir i millorar el medi aquàtic.



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



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



Protegir les aigües territorials.

Altres disposicions i normatives estatals i autonòmiques que cal tenir presents en aquest punt
sobre el cicle de l’aigua són, sense detriment d’altres que no estiguin llistades, les següents:


Text Refós de Llei d’Aigües Estatal (Ley 29/1985) i el seu reglament de desenvolupament
(domini públic hidràulic).



Pla Especial d’Emergències per Inundacions a Catalunya (INUNCAT).



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



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



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

 Obligacions en matèria de medi ambient atmosfèric
La Directiva 96/62/CE del Consell, de 27 de setembre de 1996, sobre avaluació i gestió de la
qualitat de l’aire ambient té com a objectiu general definir els principis bàsics d’una estratègia
comuna dirigida a: definir i establir els objectius de qualitat de l’aire ambient a la Comunitat per
evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i per al medi ambient en el seu
conjunt; per avaluar, basant-se en mètodes i criteris comuns, la qualitat de l’aire ambient als estats
membres; per disposar adequadament sobre la qualitat de l’aire ambient i procurar que el públic
tingui coneixement de la mateixa, entre d’altres coses amb llindars d’alerta; i, finalment, per
mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan sigui necessari.
Entre els objectius de la Directiva sobre els quals el planejament territorial i urbanístic sembla tenir
major capacitat d’incidència, en positiu o en negatiu, són els següents:


Evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i pel medi ambient de la
contaminació de l’aire.



Mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan sigui necessari.

Altres informacions, normatives i disposicions que cal apuntar en aquest punt sobre el medi
ambient atmosfèric són, sense detriment d’altres que no estiguin llistades, les següents:


Mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori als contaminants atmosfèrics de la Generalitat
de Catalunya.



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



Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica.
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Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002 i se
n’adapten els annexos.



Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i
reglament 82/2005 que la desenvolupa.



Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001.



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



Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.



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



Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.



Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió dels residus.



Real Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.

 Obligacions en matèria de sòl
No es té constància de cap document amb implicacions legals ni cap estratègia aprovada sobre el
sòl, si bé en base a l’existència d’una Comunicació de la Comissió al Consell, el Parlament Europeu,
el Comitè econòmic i social i el Comitè de les regions (COM/2002/0179) titulada “Cap a una
estratègia temàtica per a la protecció del sòl”, es detecta determinats objectius sobre els quals el
planejament territorial i urbanístic podria tenir capacitat d’incidència, en positiu o en negatiu, i que
són els següents:


Protegir el sòl dels processos de degradació: erosió, desertificació, pèrdua de matèria orgànica,
contaminació, segellat, compactació, reducció de la seva biodiversitat, salinització i inundació i
esllavissament.



Gestionar de forma sostenible els recursos del sòl.



Aplicar restriccions a les zones amb problemes relacionats amb l’erosió, la salinització, les
inundacions i l’esllavissament de terres.



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

Aquesta comunicació destaca, a més, el paper de protecció dels recursos edàfics, que pot tenir
l’ordenació del territori, fent que en les decisions relatives a l’ús del sòl es tinguin en compte les
seves característiques.


Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats potencialment
contaminants del sòl i els criteris i estàndars per a la declaració de sòls contaminats.

 Obligacions en matèria de canvi climàtic


Existeixen, en aquesta matèria, nombrosos convenis i protocols internacionals i europeus entre
els quals el Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, el Protocol de Kyoto
per al citat conveni o l’Estratègia Europea sobre el Canvi Climàtic que marquen els objectius en
la lluita contra el canvi climàtic i en la prevenció dels seus efectes adversos. També el Llibre
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Blanc del Transport i els Principis per al Desenvolupament Sostenible del Consell d’Europa fan
èmfasi en la importància del reequilibri dels modes de transport per a un desenvolupament
més sostenible. A nivell de la Unió Europea destaca l’Estratègia en l’horitzó 2013-2020.
En base a l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic promoguda pel Govern de la
Generalitat de Catalunya i el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2013-2020.
Internacional


Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. Objectiu: l’estabilització de les
concentracions de gasos amb efecte d’hivernacle a l’atmosfera a un nivell que eviti
interferències antropogèniques perilloses en el sistema climàtic.



Protocol de Kyoto. Objectiu: 38 països industrialitzats es van comprometre a assolir una
reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle d’un 5,2% per al període 2008-2012 respecte dels
nivells de l‘any 1990.

Comunitari


29/04/1998, la Comunitat Europea va signar el Protocol de Kyoto a Nova York, i posteriorment,
el 31/5/2002, tots els estats membres de la Unió Europea van ratificar el Protocol de Kyoto i es
van comprometre a rebaixar un 8% el nivell d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle entre
els anys 2008 i 2012, segons els gasos emesos l’any base (1990).



Directiva 2003/87/CE per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissió de gasos
amb efecte d’hivernacle.



Paquet legislatiu energia i clima: conté mesures per lluitar contra el canvi climàtic i promoure
les energies renovables. Entre elles, estableix els esforços que haurà de fer cada estat membre
per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en sectors com el transport,
agricultura o residus.



03/10/2010 Estratègia Europa 2020. Una estratègia per un creixement intel·ligent, sostenible i
integrador. Un dels objectius és aconseguir la fita “20/20/20” en matèria de clima i energia.



COM 147/4 (2009). Llibre Blanc d’Adaptació al Canvi Climàtic.

Estatal


Ratificació d’Espanya del Protocol de Kyoto. Objectiu: assumir el compromís de limitar les
emissions a un creixement del 15% respecte de l’any 1990 per al període 2008-2012.



Estratègia Espanyola de Canvi Climàtic i Energia Neta 2007-2012-2020.



Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos
amb efecte d’hivernacle.



Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC).

Catalana


Pla Energia i Canvi Climàtic 2013-2020.



Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020.



Estratègia pel Desenvolupament Sostenible de Catalunya 2026.



Segon Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya.
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Llei 16/2017, d’1 d’agost, de canvi climàtic.

Sense ser normatiu, cal destacar l’existència de l’Observatori Pirenaic del Canvi Climàtic (OPCC), una
iniciativa transfronterera de cooperació territorial de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) en
matèria de canvi climàtic, iniciada el 2010, que té com a objectiu realitzar el seguiment i
comprendre el fenomen del canvi climàtic als Pirineus, per ajudar el territori a adaptar-se als seus
impactes.
 Obligacions en matèria de paisatge
El Conveni Europeu del Paisatge té com a objectius el foment de la protecció, la gestió i la
planificació del paisatge, i l’organització a escala europea en qüestions paisatgístiques.
A Catalunya la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge (i el
Reglament que la desenvolupa), promou el reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del
paisatge per tal d’harmonitzar la preservació dels seus valors patrimonials, culturals i econòmics
amb un desenvolupament sostenible com a dret dels ciutadans a viure en un entorn culturalment
significatiu. Els objectius que es deriven del principis d’actuació de la llei que poden ser integrats
com a tals al planejament urbanístic, són els següents:


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



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



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



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

Altres disposicions i normatives estatals i autonòmiques que cal tenir presents en aquest punt
sobre paisatge són, sense detriment d’altres que no estiguin llistades, les següents:


Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de
protecció, gestió i ordenació del paisatge i es regulen els estudis i informes d'impacte i
integració paisatgística.



Catàleg del Paisatge de l’Alt Pirineu i Aran, aprovat definitivament el 3 d’abril de 2013 (Edicte
de 9 d'abril de 2013, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat d'aprovació
definitiva del Catàleg de paisatge de l'Alt Pirineu i Aran).



Pla de Paisatge Transfronterer de la Cerdanya.

2.3.2.

OBJECTIUS AMBIENTALS

A continuació s’exposen els principis, objectius i criteris ambientals adoptats per l’esperit que
regeix el POUM en el context d’un desenvolupament urbanístic sostenible així com els principis de
sostenibilitat marcats pel planejament territorial. La integració d’aquests principis, objectius i criteris
per part de la documentació urbanística, i la seva consideració des de l'inici del procés de
planejament, és clau per a garantir la implementació de mesures efectives en pro de la sostenibilitat
en el context urbanístic i de planejament proposat.
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Els principis, objectius i criteris que s’exposen a continuació es fonamenten en el convenciment de
l’equip tècnic redactor del POUM i dels promotors, el contingut i disposicions de la normativa de
planificació urbanístic i territorial, i les disposicions normatives vigents (municipals, autonòmiques,
estatals i europees, de caràcter ambiental amb incidència sobre l’urbanisme i el planejament).
Els àmbits sobre els quals es defineixen els principis, objectius i criteris ambientals a tenir en
compte en el planejament del sector són els 4 següents:


Biodiversitat, paisatge, patrimoni etnològic i natural



Model territorial, ocupació del sòl i riscos ambientals



Cicle de l'aigua



Residus, energia, ambient atmosfèric

Biodiversitat, paisatge, patrimoni etnològic i natural


Conservar, millorar i recuperar la identitat i la qualitat del paisatge


Protegir, millorar i recuperar els elements i ambients paisatgístics d’interès vinculats a
hàbitats naturals.



Identificar els camins més rellevants del terme i reconèixer i protegir les seves funcions
com a elements vertebradors del territori i de reconeixement de les seves funcions
ambientals i socials en la gestió sostenible del territori. Habilitar mesures de protecció,
millora i recuperació dels elements i els ambients paisatgístics d’interès.



Garantir la integració de les edificacions en l'entorn paisatgístic del territori on es
troben, mitjançant definició de condicions detallades en paràmetres edificatoris i
constructius.



Evitar en el possible que noves infraestructures lineals i/o energètiques o altres
elements aliens pertorbin l’estructura original i la panoràmica visual dels fons escènics i
els cims presents al municipi, especialment dels més emblemàtics com el Puig de Llívia.



Caldrà també tenir en compte els objectius de qualitat paisatgística del Catàleg de
Paisatge de l’Alt Pirineu i Aran, elaborat per l'Observatori del Paisatge i lliurat al
Departament de Territori i Sostenibilitat el 29 de juliol de 2011. El Catàleg ha estat
aprovat definitivament el 3 d'abril de 2013 (Edicte de 9 d'abril de 2013, sobre una
resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat d'aprovació definitiva del Catàleg de
paisatge de l'Alt Pirineu i Aran), quant a la unitat 13 Vall Cerdana, dins la qual se situa
el municipi de Llívia. Es reprodueixen aquí aquells objectius que serien d’aplicació:


13.1 Uns paisatges de la plana cerdana que mantinguin l’agricultura com a principal
ús del sòl, enfront a d’altres usos que transformen el territori sense gairebé cap criteri
d’integració en el paisatge agrari.



13.3 Uns paisatges de les obagues amb especial contenció del creixement de la
massa forestal, a través de l’obertura de clarianes per a la pastura i el lleure, i amb
una gestió forestal encarada a la plurifuncionalitat del bosc […].



13.4 Uns paisatges de la solana que recuperin, en la mesura del possible, el patrimoni
històric dels recs, camins i altres estructures del paisatge que s’estan perdent sota un
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mantell continu de matolls i mantinguin les característiques del perfil urbà de pobles
compactes a mitja vessant [...].


13.5 Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més
rellevants i permetin descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels
paisatges de la Vall Cerdana.



13.6 Un paisatge de la Vall Cerdana amb presència de patrimoni històric (masies,
ermites, esglésies, castells) valoritzat i vinculat amb el seu entorn. [...]



Conservar i millorar la connectivitat ecològica


Protegir la connectivitat territorial dels sistemes naturals.



Garantir les condicions de conservació dels valors protegits dins dels espais considerats
sòl de valor natural i connexió al PTPAPA.



Garantir la connectivitat ecològica i física entre els espais naturals, lliures i no
urbanitzats del terme, amb especial atenció a les àrees d’interès faunístic vinculades a
la Ribera d’Er i al riu Segre.



Realitzar la vegetació de les zones verdes amb espècies autòctones de manera que es
garanteixi la seva adaptació, un manteniment sostenible, la continuïtat en el paisatge, i
la possibilitat d’acollida de la fauna de la zona.



Garantir la conservació de la matriu física i ecològica dels espais lliures i de la seva
funcionalitat i preservar els seus elements ambientals i el paisatge.



Preservar els espais i elements amb valor ambiental especialmente rellevant


Conservar la diversitat biològica present al municipi, atenent a la presencia d’espècies
protegides per la legislació autonòmica, estatal i comunitària.



Minimitzar les afeccions a espècies de flora i fauna amenaçada, vulnerable i/o d’interès.



Preservar l'extensió, valors i funcions dels espais naturals, lliures i no urbanitzats en
general com a elements bàsics i vertebradors del municipi.



Garantir la conservació i protecció del sòl forestal associat a la forest pública “Neguila,
Castells i Altres”.



Ordenar i regular normativament els espais amb hàbitats, ecosistemes i altres elements
amb especials valors (característiques d'especial fragilitat, escassetat, existència
d'espècies amenaçades, vulnerables o protegides) i preservar-los d’una possible
transformació urbanística



Adaptació de l’ordenació a les traces dels camins, recs i sèquies, així com la protecció
de la retícula de bocatge o closa cerdana.



Identificació i incorporació en el Catàleg de béns a protegir d’aquells elements
ambientals, naturals o patrimonials d’especial interès (recorreguts d’especial interès,
entorn immediat de les riberes, espais agrícoles de bocatge...).



Promoure la utilització d’espècies autòctones i naturalitzades en el context de les noves
zones verdes i arbrat viari dels nous desenvolupaments.



Preservació dels elements naturals preexistents d’interès en el context de la delimitació,
planificació i ordenació dels nous àmbits de creixement.
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Model territorial, ocupació del sòl i riscos ambientals


Minimitzar i racionalitzar el consum de sòl:


Desenvolupar de manera racional les previsions del PTPAPA pels nuclis de Cereja
(estratègia de millora i compleció), Gorguja (estratègia de millora i compleció) i Llívia
(creixement mitjà)



Cercar una estructuració dels nuclis, la diversificació tipològica i d’usos, el reequipament i finalment, estar emmarcada en una estratègia de desacceleració del
creixement que tingui en el seu horitzó la consolidació de la taca urbana existent, així
com un model residencial compacte i d’ús més dens, no tan estacional, adaptat a les
característiques topogràfiques del terreny.



Implantació de nous usos alternatius al ús d’habitatge tant al sòl urbà com al sòl
urbanitzable. En aquest sentit cobra vital importància l’ús hoteler a generador
d’activitat econòmica vinculada al sector turístic, desestacionalitzadora, reduint
progressivament el pes que l’ús d’habitatge ha tingut al llarg de les dues darreres
dècades basat en un model de segones residències.



Fixació d’una agenda del pla sobre el desenvolupament de nous sectors residencials i/o
industrials o d’activitats que garanteixi una ocupació del sòl progressiva, racional i
sostenible



Preservació dels elements ambientals preexistents de més interès, garantia de
planificació “orgànica” i d’adaptació dels creixements a la preexistència topogràfica i
estructural parcel·lària i consideració prioritària del “bocatge” o closa cerdana com a
element de la matriu biofísica i territorial de referència per a la delimitació, planificació i
ordenació dels nous àmbits de creixement.



Establir actuacions urbanístiques per a millorar la situació urbanística i de gestió de
serveis dels àmbits amb especials problemàtiques o deficiències.



Ubicació i desenvolupament dels nous equipaments i de les noves zones de serveis
associats/des als nous desenvolupaments de forma estratègica per a potenciar-ne les
seves funcions socials i en el context d'afavoriment d'una major cohesió social



Promoure un desenvolupament sostenible i integrat paisatgísticament i en el territori
dels nous sectors d’activitat hotelera, industrial o de serveis previstos.



Promoure un model eficient d’ocupació urbana fonamentat en el creixement en
continuïtat dels nuclis existents d’acord amb els criteris del Plantejament territorial i en
àmbits territorials exempts de riscos ambientals.



Prevenir els riscos ambientals


Identificació de les zones amb riscos ambientals, fonamentalment inundabilitat, però
també d’altres com el risc electromagnètic associat a infraestructures de transport
d’energia elèctrica o instal·lacions de radiocomunicació, amb preservació d’aquestes
àrees (o del seu entorn més immediat d'afecció) com a zones lliures de
desenvolupaments urbanístics.



Prevenir i minimitzar els futurs riscos i impactes associats als equipaments futurs
(impacte acústic, impacte lumínic, contaminació d’aigües, incendis forestals...).
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Cicle de l’aigua


Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua


Garantir la disponibilitat d’aigua i la capacitat de tractament d’aigües residuals per a les
previsions el pla, fomentant i promovent l’estalvi i els seus usos en un règim sostenible.



Identificar les necessitats (nombre, tipologia i dimensionament d’infraestructures) i
localització o delimitació dels sòls per a la ubicació de noves infraestructures i
equipaments de servei o ampliació de les existents per al subministrament en alta
d’aigua (pous, dipòsits, ETAPs –Estacions de Tractament d’Aigua Potable) i del
tractament d’aigües residuals (EDARs-Estacions Depuradores d’Aigües Residuals)
associades als nous desenvolupaments urbanístics o adequació d’implantacions ja
existents.



Adoptar mesures normatives per a protegir els recursos hídrics autòctons.



Promoure mesures des del pla per a l’ús eficient i racional dels recursos hídrics.



Identificar la xarxa hidrogràfica del municipi i els ecosistemes més directament
associats a la mateixa i garantir-ne la seva conservació física, estructural i funcional i la
prevenció i minimització dels riscos hidrològics associats en relació els nous
desenvolupaments urbanístics en base el principi de precaució i les normatives vigents.

Residus, energia i ambient atmosfèric


Prevenir i corregir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, així com els efectes del
planejament sobre el canvi climàtic:


Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic minimitzant les emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle derivades del Pla i esdevenir menys vulnerables als impactes del
canvi climàtic.



Garantir la disponibilitat de recursos energètics per als desenvolupaments previstos pel
pla.



Identificació (nombre, tipologia i dimensionament d’infraestructures) de les necessitats
de servei i infraestructures per al subministrament i producció energètica associades als
nous desenvolupaments urbanístics o adequació d’implantacions ja existents.



Fomentar mesures des del pla per a potenciar l’estalvi i la producció d'energia a partir
de recursos autòctons i de caràcter renovable.



Adoptar un model urbanístic que fomenti la mobilitat sostenible.



Adoptar mesures per a reduir l’afecció a la població a nivells sonors destacats,
especialment en el context de l’execució de nous traçats viaris amb especial intensitat
de trànsit.



Promoure mesures de prevenció de la contaminació lumínica.



Regular i ordenar els elements i les instal·lacions emissores de radiacions
electromagnètiques d’acord amb el principi de precaució i les normatives vigents, per a
minimitzar els seus efectes negatius sobre el paisatge i els éssers vius.



Garantir una correcta gestió dels materials i els residus:


Afavorir una gestió sostenible dels residus
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Promoure mesures per a incorporar la gestió dels residus des del propi disseny de la
trama urbana (tot considerant les instal·lacions de recollida i gestió dels residus, serveis
tècnics ambientals o punts de recollida).



Implantar l’equipament ambiental necessari derivat de les actuacions del pla per a
garantir la recollida selectiva dels residus.

2.4
2.4.1.

PLANEJAMENT TERRITORIAL, URBANÍSTIC I SECTORIAL DE REFERÈNCIA
PLANEJAMENT TERRITORIAL

PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA
El document del Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) s’aprova per la Llei 1/1995, de 16 de
març. En aquesta Llei es defineixen els àmbits d’aplicació dels Plans Territorials Parcials; els sistemes
de proposta com àmbits d’aplicació de les estratègies territorials i l’assoliment del model
d’assentaments així com les estratègies i directrius que emmarquen als futurs Plans Territorials
Parcials i Sectorials, entre d’altres.
Els Plans Territorials Parcials són l’instrument encarregat de definir els objectius d’equilibri
d’aquesta part del territori de Catalunya i el marc orientador de les accions que s’hi emprendran,
per tal d’avançar cap a una determinada visió de futur.
Dels 7 Plans Territorials Parcials existents, un és d’aplicació en l’àmbit d’actuació del present Pla
Especial: el Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran (PTPAPA).
El PTGC en l’Àrea Funcional Territorial (AFT) de les comarques centrals, assenyala que el sistema de
la Cerdanya, tot i la seva localització en ple Pirineu, és el que disposa de més territori planer, sobre
el qual cal regualr la pressió edificadora provocada per l’activitat turística que és, en aquests
moments, el motor econòmic de la comarca, complementat pel sector primari.

PLA TERRITORIAL PARCIAL DE L’ALT PIRINEU I ARAN
D’acord amb el PTGC, cada àmbit funcional territorial precisa d’un Pla Territorial Parcial, figura de
planificació definida a la Llei 23/1983 de política territorial. Actualment, la Cerdanya es troba dins el
Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran.
El Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran el 7
de setembre de 2006 (DOGC n.º 4717).
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Figura 3. Municipi del Llívia respecte a les determinacions del PTPAPA. Font. PTPAPA.

El PTPAPA proposa un creixement mitjà per al nucli principal de Llívia i un creixement de millora
urbana i compleció als nuclis de Cereja i Gorguja. Les definicions per als diferents creixements que
proposa el PTPAPA es citen a continuació:
Creiexement mitjà:
El Pla estableix aquestes estratègies en aquells nuclis o àrees de mitjana o petita dimensió
urbana que, sense l’objectiu d’augmentar el seu pes relatiu en el territori, per les seves
condicions de sòl i de connectivitat poden tenir un creixement proporcionat a la seva realitat
física com a àrees urbanes. A les àrees que tinguin assignades aquestes estratègies, els plans
d’ordenació urbanística municipal podran fer propostes d’extensió de l’àrea urbana existent
que orientativament permetran creixements fins el 60% de l’àrea urbana existent
Millora urbana i compleció:
El Pla estableix aquesta estratègia en aquells nuclis i àrees urbanes que per la seva petita
dimensió no tenen capacitat per a estructurar extensions urbanes o que no disposen de sòl
físicament apte per a la urbanització o que tenen un baix nivell d’accessibilitat. L’objectiu
d’aquesta estratègia és la recuperació i millora d’aquests nuclis com a patrimoni urbanístic,
mitjançant el foment de la residència associada a les activitats rurals, a les activitats
professionals desconcentrades, i a la segona residència de reutilització, i també als serveis
turístics de qualitat i petita escala.
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Pel què fa als espais oberts, la major part del terme és considerada com a “sòl de protecció
preventiva” i, a la zona sud-oest i sud-est del nucli de Llívia apareix “sòl de protecció especial” com
a “sòl de valor natural i de connexió”. Les definicions per les diferents categories del sòl que
proposa el PTPAPA es citen a continuació:
Sòl de protecció preventiva:
S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament
urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial. El Pla
considera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el
planejament d’ordenació urbanística municipal, i en el marc de les estratègies que el Pla
estableix per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i
edificades, si escau.
Sòl de protecció especial (sòl de valor natural i de connexió):
S’inclouen en aquesta classe aquells sòls en què concorren valors que justifiquen un grau de
protecció altament restrictiu de les possibilitats de transformacions que els poguessin afectar.
Comprèn aquells espais que formen part d’àmbits de protecció establerts en la normativa
sectorial i aquells que el Pla considera que cal preservar pel seu valor com a peces i
connectors d’interès natural i agronatural o com a sòls d’alt valor agrícola productiu i també
per la seva funció específica en l’equilibri mediambiental, com és el cas de les àrees de
recàrrega dels aqüífers.
L’aprofitament agrari existent forma part indissoluble dels sòls de valor natural i de connexió.
En un context com el pirinenc, en que el paisatge i els ecosistemes s’estan embosquint i
uniformitzant, els espais agraris han de ser preservats i afavorits de forma preferent. Per
aquesta raó, d’acord amb els apartats 4 i 5 d’aquest article, les instal·lacions necessàries per a
l’activitat agrària, imprescindibles per una correcta gestió del territori, seran considerades
d’especial interès. Igualment, l’espai d’ús agrícola i ramader en el moment d’aprovació del Pla
o aquell que en el futur pugui establir un pla sectorial d’espais d’interès agrari serà
susceptible de recuperació per a l’ús agropecuari esmentat en el cas que, temporalment,
s’hagi produït un període d’inactivitat i embosquinament.

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LA CERDANYA
En data 31 de juliol de 2008, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla Director
Urbanístic de La Cerdanya (PDUC). L'acord de Govern i la normativa del Pla van ser publicats al
DOGC núm. 5196 de 18 d’agost de 2008 a l'efecte de la seva executivitat immediata.
El PDUC, comprèn els municipis d'Alp, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils de Cerdanya,
Isòvol, Llívia, Meranges, Puigcerdà i Urús a la demarcació de Girona; i de Bellver de Cerdanya, Lles
de Cerdanya, Montellà i Martinet Prats i Sansor, Prullans i Riu de Cerdanya a la demarcació de
Lleida.
Pel que fa al PDUC, planejament subsidiari del PTPAPA, a les seves Normes Urbanístiques regula
normativament allò que fixaven les estratègies del PTPAPA i manté i restringeix la zonificació del sòl
no urbanitzable prevista al PTPAPA.
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Figura 4. Municipi del Llívia respecte a les determinacions del PDUC. Font. PDUC.
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PLANEJAMENT SECTORIAL

L’àmbit del municipi del Llívia no es troba situat dins o incorpora cap àmbit afectat per planejament
sectorial relacionat amb la conservació o protecció del patrimoni natural.
2.4.3.

PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL

Com ja s’ha dit anteriorment, el planejament vigent al municipi de Llívia és el Pla Intermunicipal
Coordinador de La Cerdanya, aprovades definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques en data 17 de gener de 1986.
A l’apartat d’anàlisi d’alternatives, s’expliquen amb major detall les caraterístiques del planejament
municipal actual.
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Figura 5. Classificació del sòl i estructura del municipi de Llívia. Font. Pla Intermunicipal de La Cerdanya, 1986.

3
3.1

SÍNTESI DELS ASPECTES AMBIENTALS RELLEVANTS
UBICACIÓ I SUPERFÍCIE DE L’ÀMBIT D’ESTUDI

Llívia és un dels 17 municipis de la comarca de La Cerdanya. La superfície comarcal és,
aproximadament, de 54.560 ha, de les quals la meitat oest forma part de la província de Lleida i la
meitat est, de la província de Girona; Llívia forma part de la província de Girona.
Es tracta d’un municipi relativament petit amb una superfície de 1.293 ha i una població de 1.431
habitants (IDESCAT, 2020).
El terme municipal s’emplaça al costat dret del riu Segre i és un enclavament de la Baixa Cerdanya
dins l'Alta Cerdanya i, per tant, de l'estat espanyol dins l'estat francès, produït com a conseqüència
dels acords del Tractat dels Pirineus. El terme de Llívia és separat del de Puigcerdà, en el punt més
proper entre ambdós, per només 1,75 km, recorreguts per la carretera neutral internacional que
cobreix la distància de 5 km entre les dues viles.
Limita al sud amb els termes de la Guingueta d’Ix i de Santa Llocaia, a l’est amb Sallagosa i Estavar,
al nord amb Targasona i a l’oest amb Angostrina i Volanova de les Escaldes i Ur; municipis de la
plana cerdana, a la Catalunya Nord, pertanyents a França.

44

POUM de Llívia - aprovació inicial
Estudi Ambiental Estratègic

Novembre 2021

Figura 6. Localització de l’àmbit d’estudi. Font. Elaboració pròpia.

3.1.1.

POBLACIÓ

L’any 2012 la població de Llíva va ser de 1.689 habitants, la més alta de tots els temps després d’un
llarg període de creixament demogràfic continuat; l’any 1999 la població era de 961 habitants. No
obstant, després de l’any 2012 el creixament poblacional va tornar a decaure fins a 1.415 habitants
l’any 2017, any des del qual la població s’ha anat mantenint fins a l’actualitat, amb 1.431 habitants.
Llívia concentra el 7,72 % de la població comarcal, essent el quart municipi de la comarca amb més
població, ja que Puigcerdà, la capital de comarca, en concentra més de la meitat –un 51,2 %-, seguit
de Bellver de Cerdanya, amb un 10,82 % de la població i d’Alp, amb un 8,59 %.
Taula 2. Població, per sexe, l’any 2020.

Llívia

La Cerdanya

Catalunya

Homes

745

52,90 %

9.425

50,87 %

3.826.964

49,18 %

Dones

686

47,10 %

9.100

59,13 %

3.953.515

50,82 %

Total

1.431

100 %

18.525

100 %

7.780.479

100 %

Font. IDESCAT.

La població s’agrupa majoritàriament en el nucli principal, situat al centre del terme municipal. Hi
ha també dos nuclis, un al nord-oest del nucli de Llívia, Cerja, i Gorguja, al sud-est.
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Taula 3. Població, per nuclis, l’any 2020.

Llívia

1.377

96,22 %

Cereja

35

2,44 %

Gorguja

19

1,34 %

Total

1.431

100,00 %

Font. IDESCAT

Puig de Llívia

Gorguja

Ribera
d’Er

Serrat de Baladret

El Segre

Cereja

Llívia

Figura 7. Vista del territori del municipi de Llívia des de Santa Maria de Bell Lloc, amb identificació dels nuclis
urbans i els elements fisiogràfics més importants.

Cereja

Llívia

Gorguja

Figura 8. Mapa topogràfic del municipi de Llívia. Font. Plànol I.2 del POUM de Llívia, Encaix territorial; ICGC.
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COMUNICACIONS

La xarxa d’infraestructures viàries a Llívia ve marcada per la carretera N-154, que uneix el municipi
amb Puigcerdà.
Pel corredor francès entre els límits municipals de Llívia i Puigcerdà passa el ferrocarril de via estreta
i la carretera N-20 entre la Guingueta d'Ix i Ur, així com la D-30, de Càldegues a Ur. Hi ha, a més,
dues carreteres, la D-33, entre Llívia i Estavar i la D-33C, que per Gorguja va a Sallagosa; aquests
passos només estaven autoritzats, en determinades condicions, a la gent de la comarca, ja que per
al trànsit general entre tots dos estats sols existia la duana de Puigcerdà - la Guingueta d'Ix,
actualment ja desmantellada. Una línia d'autobusos enllaça regularment Llívia amb Puigcerdà i
Barcelona, passant pel túnel del Cadí, resseguint la carretera C-16 (que garanteix la connexió amb la
Catalunya Central).

Figura 9. Xarxa viàra del municipi de Llívia. Font. Plànol I.7.1. del POUM de Llívia, Vialitat.
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CAMINS
La Cerdanya és un territori amb molts camins i senders tant de llarg com de curt recorregut que
permeten connexions tant al massís pirinenc, des de la pròpia Cerdanya, fins a punts emblemàtics
de la geografia catalana, algunes d’elles rutes històriques, així com recorreguts més reduïts per
l’interior de la comarca. Tant per la seva funcionalitat, pel seu atractiu natural i per la seva situació
geogràfica estratègica entre la Catalunya Central i França, al llarg de la història es pot atribuir un
paper clau a aquesta xarxa de comunicació territorial.
En l’actualitat, la xarxa de camins i senders de la comarca de la Cerdanya representa un actiu bàsic
de primer ordre pel territori ceretà, a causa del seu valor territorial, econòmic, ambiental, històric i
turístic. Hi ha trobar diverses classificacions dels mateixos, en funció dels seus referents històrics o
usos habilitats: camins ramaders (carrerades), camins històrics, rutes excursionistes, rutes per BTT,
itineraris turístics, etc.
Pel que fa als camins ramaders, n’hi ha un que travessa el terma municipal de nord a sud, el camí
ramader de la Molina, que va ser aprovat el 22 d’octubre de 2019. Aquest camí s’inicia al nord del
terme de Llívia, passa per Puigcerdà, per Fontanals de Cerdanya i arriba a Alp.
Per altra banda, l’Ajuntament de Llívia disposa de 7 itineraris turístics de diferents longituds i
dificultats per a poder conèixer el terme municipal i els elements patrimonials eixstents.
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Figura 10. Itineraris turístics del municipi de Llívia. Font. Plànol I.7.1. del POUM de Llívia, Vialitat.
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MEDI FÍSIC

3.3.1.

Geomorfologia i Geologia

La Cerdanya constitueix una gran plana d’uns 20 km de llargada i uns 5 km d’amplada que es troba
al voltant dels 1.000 m d’altitud. Morfològicament, el conjunt de la comarca presenta tres grans
unitats que condicionen clarament l’assentament dels nuclis urbans, la distribució de les
infraestructures i la configuració del paisatge:


Part nord: massissos granítics del Puigpedrós i el Carlit



Límit sud: Serra del Cadí



Zona central: plana formada per la cubeta allargada que genera al seu pas el riu Segre, que
s’estén aigües amunt cap a territori francès i per tant cap a Llívia

El terme municipal de Llívia es caracteritza morfològicament per presentar un paisatge situat sobre
el sistema fluvial que constitueix la part de la conca inundable del riu Segre i acompanyat d’una
petita part del paisatge de sistema de turons.
Es tracta d’un relleu condicionat pel pas de diferents cursos fluvials que drenen cap al Segre i que,
en el cas de Llívia, constitueixen grans peces de relleu que destaquen enmig de la plana cerdana.
Així, el terme de Llívia és essencialment pla en la seva part sud i oest, però a tocar del nucli de Llívia
existeix un turó isolat (el Puig de Llívia, amb una alçada de 1.358 m.s.n.m.) i, al nord, una sèrie de
relleus orientats de nord a sud entre els quals destaca el Serrat de Baladret (1.428 m.s.n.m.) i el
Serrat de Palmanill.
La distribució del relleu en turons genera l’existència d’una part petita de superfície dins el terme
municipal amb pendent superior al 20%, concretament a la franja nord municipal. La resta de
superfície, com correspon a una zona majoritàriament de plana, presenta pendents inferiors a
aquest valor.
Com es pot observar a la següent figura sobre les unitats geològiques del terme, gran part de la
geologia està dominada pels materials al·luvials de la plana del Segre i la Ribera d’Er, i algunes
zones de materials col·luvials al peu dels turons, de caire sedimentari (gresos i lutites), al nord del
municipi.
Les unitats més representatives a nivell d’ocupació de la superfície municipal son:


ÇOrgl: alternança centimètrica de gresos i lutites. Formació Jújols. Cambroordovicià.



Mc_ÇOrgl: gresos i lutites. Roques de la unitat ÇOrgl afectades per metamorfisme regional i
de contacte. Edat del metamorfisme regional: Carbonífer-Permià.



S_Qt3: terrassa del Segre i afluents. Es troba uns 40 metres sobre el nivell del riu. Plistocè.



Qt0-1: llit actual, plana d'inundació ordinària i terrassa més baixa (0-2 m). Holocè recent.
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Figura 11. Unitats geològiques de Llívia. Font. Plànol I.4. del POUM de Llívia, Geomorfologia.

GEÒTOPS I GEOZONES
Respecte el patrimoni geològic d’especial valor o singularitat, cal comentar que segons la
cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat, i en el context de l’Inventari d’espais
d’interès geològic de Catalunya, no existeix cap àmbit del territori de Llívia catalogat com a
geozona d’interès geològic o geòtop.
3.3.2.

Climatologia

L’orografia ceretana ve marcada per la presència del riu Segre, que creua la comarca
longitudinalment. Aquesta orientació li dóna una marcada dissimetria climàtica entre els vessants
meridionals, situats al sud, i els septentrionals del nord. Les cadenes i muntanyes elevades, que
protegeixen Catalunya de la influència atlàntica i, alhora, impedeixen que l’aire humit del
Mediterrani arribi i s’estengui per la comarca, queden dividides entre la solana i l’obaga, de
diferències climàtiques importants. Aquesta divisió climàtica és el resultat de la seva altitud i
localització, i és fàcilment observable: la solana fa referència a les costes orientades cap al sud que
mantenen el sol quasi tot el dia. Llívia es situa en una de les parts més obertes i assolellades de la
comarca.
Llívia gaudeix d’un clima clarament marcat per la orografia del terreny, així doncs, en les zones més
altes, com el Puig de Llívia i el Serrat de Baladret, les temperatures són bastant inferiors que en les
zones més planeres, voltejant el riu. Tot i la diferència, les temperatures mitges anuals no superen
els 10 ºC.
Un aspecte remarcable de Llívia i el context territorial de la Cerdanya és el contrast estacional
existent al llarg de l’any. A l’hivern en destaca la neu, que segons la trajectòria de les pertorbacions,
s’assenta en una o en altra vall. En borrasques atlàntiques el gruix de neu es situa en les vessants
andorranes, allunyades de Llívia. El terme municipal de Llívia a causa de la seva ubicació territorial
queda fora de la zona d’afectació de risc d’allaus.
A l’hivern és fàcil observar el fenomen anomenat “rufagues”, ràfegues de vent del nord anomenat
“rufaca”. Es tracta d’un vent fred i propi de les muntanyes de solana que pot deixar majors densitats
de neu en certs sectors dels vessants orientats al sud, que a sobrevent. A l’hivern no acostuma a
ploure. Durant l’hivern és freqüent també la presència de boires d’irradiació al llarg de la plana,
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formades en nits de calma pel descens de masses d’aire fred. Aquestes boires són indicatives de la
inversió tèrmica amb temperatures més baixes al fons de la vall que a la part muntanyenca.
A la primavera destaquen les pluges primaverals, que converteixen la Cerdanya en un paratge fresc
i humit, fet que dóna lloc a un paisatge verd tant a les pastures com als boscos. L’estiu és fresc i la
calor depèn de l’exposició a les brises o rufagues muntanyenques; la diferència de temperatura
entre el dia i la nit sol ser notable. També hi poden haver tempestes estiuenques amb descàrregues
elèctriques associades. La tardor acostuma a ser càlida i assolellada, amb temperatures estables
però amb pluges violentes i irregulars de caire torrencial que omplen les capçaleres dels rius.
Taula 4. Paràmetres climatològics de Llívia.
Amplitud tèrmica anual

16 – 17 ºC

Dèficit hídric anual

<0

Evapotranspiració potencial

572 a 712 mm

Regió tèrmica

Mesotèrmica I

Precipitació mitjana anual

800 – 850 mm

Temperatura mitja anual

9 – 10 ºC

Índex d’humitat de Thornthwaite

20 – 40 Humit (B1)

Vent mitjà anual a 60 m

< 5,5 m/s

Font. Elaboració pròpia a partir de l’Atles Climàtic de Catalunya (UAB).

3.3.3.

Hidrologia

HIDROLOGIA SUPERFICIAL
A nivell hidrogràfic destaca la presència del riu Segre que separa els dos grans blocs muntanyosos
de la comarca. Tota la comarca pertany a la seva conca hidrogràfica. Aquest riu neix aigües amunt
del municipi de Llívia, al paratge conegut com el Clot de la Culassa, al nord-oest del Coll de
Finestrelles.
El Segre creua el municipi en direcció sud-oest travessant el nucli urbà de Llívia. Dins del territori
municipal rep dos afluents pel nord, el riu de Targasona i el riu d’Estalija, i un pel sud, la ribera d’Er.
Segons les bases de l’ICC la relació de lleres públiques del municipi de Llívia són:









Riu de Targasona
Riu d’Estaüja
Barranc del Ferro
Capçalera del Rec de Neguilà
Capçalera del Rec de Cereja
Ribera d’Er
Riu d’Angost
Riu Segre

El riu Segre -i una part dels seus principals afluents, especialment en els seus trams més baixos, de
la plana- ha patit i pateix diverses alteracions o impactes 1. En una primera aproximació es
destaquen les següents:
1

A partir del treball “Anàlisi del patrimoni lligat a l’entorn del riu Segre a la Cerdanya” de Cesca Casadesus i Conxita Balart

(setembre del 2000, inèdit)
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Disminucions del cabal del riu provocades per captacions d’aigua per a usos: els efectes
són especialment significatius als trams més baixos de gran part dels afluents del Segre i
alguns trams del mateix riu, que pateixen una important disminució del cabal durant el
període de l’estiatge. Tot i que no es disposen de dades concretes, l’aigua consumida per
regar sembla ser l’aprofitament més important, seguit del consum urbà. No es disposa
d’una identificació exhaustiva de les captacions d’aigua per als diversos usos.



Alteracions de la qualitat de l’aigua provocades per diversos fenòmens, que comporten una
eutrofització de l’aigua del riu. Aquesta eutrofització té el seu origen en contaminacions
provinents d’activitats diverses: lixiviats procedents de granges i del pasturatge, aigües
residuals no depurades o insuficientment depurades dels nuclis urbans i altres activitats
que no tracten les aigües utilitzades. La infraestructura de sanejament és insuficient, i això
fa que l’aigua arribi fortament eutrofitzada a la seva entrada Puigcerdà; l’eutrofització es
nota especialment a les èpoques de major afluència de gent, que coincideixen sovint amb
les èpoques de menor cabal circulant. Els sòlids en suspensió aportats per les graveres
també s’apunten com una possible font d’alteració de les propietats naturals de l’aigua.



Alteracions dels hàbitats associats al riu i del seu règim hidrològic de funcionament
representades per diversos fenòmens, com la desnaturalització de la vegetació natural de
les vores i riberes del riu per la desaparició de la vegetació i per la construcció d’esculleres,
i les alteracions de l’estructura i característiques naturals de la llera per la construcció
d’infraestructures diverses com rescloses, ponts, estacions d’aforament i camins cimentats
que la travessen. L’extracció d’àrids del riu també presenta diversos efectes sobre la llera,
com la pèrdua d’illes o platges de còdols o graves, l’alteració de les característiques
hidromorfològiques del riu, la pèrdua d’heterogeneïtat i conseqüentment l’augment de la
velocitat de l’aigua o les diverses conseqüències causades per la circulació de la maquinària
pesada per dins de la llera. Les estassades del bosc de ribera i l’ocupació de la ribera per
conreus i pastures que es dóna al llarg del riu són dos factors més d’alteració dels hàbitats
associats al riu.



Abocaments de residus sòlids de naturalesa diversa, com escombraries, ferralla, runes i
restes de jardineria, són observables al llarg del riu.

EL PROCÉS PARTICIPATIU EN EL CONTEXT DE LA DIRECTIVA MARC DE L’AIGUA (DMA)
L’any 2006, l'Agència Catalana de l'Aigua, amb el suport de la Direcció General de Participació
Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, va iniciar un procés participatiu, en el context de la
Directiva Marc de l’Aigua (DMA), per implicar i tenir en compte les aportacions de la ciutadania, de
les administracions locals i dels diferents agents socials i econòmics, al voltant de la gestió integral
de l'aigua. D’aquestes aportacions, recollides en el document de diagnosi de la Directiva abans
esmentada, s’en treuen les problemàtiques relacionades amb la Cerdanya i específicament amb el
municipi de Llívia:
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Captacions i derivacions d’aigua per regadiu de la capçalera del riu Segre i dels rius Querol i
Duran. Problemes de manca de cabals en estius secs.



Extraccions d’aigua subterrània per regadiu, abastament i ús industrial: sense dades
d’explotació a la Cerdanya.



Diverses centrals hidroelèctriques (fins a 9 en tota la conca) amb capacitat per alterar
significativament el règim hidrològic. Cabals de concessió superiors als cabals en règim
natural.



Abocaments procedents d’EDARs amb concentracions de NH4 moderades.



Descàrrega de col·lectors unitaris d’aigües pluvials i de sanejament a partir de diversos
desenvolupaments urbanístics de gran mida a la part alta de la conca.



Pressió urbanística sobre l’espai fluvial.

En resum, respecte la qualitat de les masses d’aigua superficials, els documents de l’IMPRESS
apuntaven el següent:
En l’àmbit de la conca alta del Segre fins a la confluència amb el Querol (Puigcerdà) obtenim
que la pressió sobre la massa d’aigua és elevada degut, bàsicament, als excedent de nitrogen de
l’agricultura i la ramaderia i a la descàrrega dels sistemes unitaris. L’impacte sobre la massa
d’aigua es qualifica però de baix i el risc d’incompliment de la Directiva Marc de l’Aigua és
baix ja que és un tram del Segre on la qualitat segons els elements biològics i fisicoquímics és
bona, i el nivell del seu estat ecològic és bo.

REG
Tal com s’ha comentat anteriorment, el pas del riu Segre ha estat i segueix sent crucial pel
desenvolupament agrícola i econòmic de la plana ceretana. La plana de la Cerdanya és un espai
massa sec, amb dificultats per mantenir el conjunt de prats i bocatges típics del paisatge sense
l’aport constant de les aigües de reg. La importància de la ramaderia a la comarca, ja a principis del
segle XIX, feia sentir cada cop més la necessitat d’estendre els prats naturals i canalitzar les aigües
per obtenir uns prats més rendibles. D’aquesta manera es començaren a canalitzar aigües de rius,
tant de les vessants muntanyoses, com les aigües del Segre, a la plana, creant una xarxa intricada
de sèquies i canals que retribuïren en un canvi de la fisonomia del paisatge ceretà i que s’erigiren
com uns elements cabdals en el paisatge, la biodiversitat i l’economia ceretana.
Així, la plana central ceretana manté en gran mesura la seva verdor característica al llarg de l’any
gràcies a l’existència de nombroses sèquies i regs que distribueixen les aigües per la seva superfície.
Aquestes sèquies deriven totes del riu Segre i dels seus afluents. Llívia disposa de quatre regs dins
el seu terme.
En el conjunt de la plana ceretana, el total de regs existents irriguen una superfície considerable,
que segons informació facilitada pel Consell Comarcal de la Cerdanya, correspon a un total de
2.765 ha, que suposa un 5% del total de la superfície comarcal. La verdor de la plana evidencia el
pas de l’aigua, però no és només la plana la que es beneficia de les canalitzacions: els pobles situats
a les muntanyes de solana disposen de sèquies i regs que acompleixen les mateixes finalitats.
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Figura 12. Xarxa hidrogràfica del municipi de Llívia. Font. Plànol I.5.1 del POUM de Llívia, Sistema hidrogràfic i
inundabilitat del riu Segre.
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Inundabilitat
La informació del Departament de Planificació de l’Agencia Catalana de l’Aigua, referent a la
inundabilitat dels territoris es divideix en dos grans apartats: la delimitació de les zones inundables
amb períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys i la delimitació de les zones potencialment
inundables.
Pel que fa a la delimitació de les zones inundables amb períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys,
cal destacar la influència que té, sobre el territori, el pas per la comarca del riu Segre. De fet, aquest
curs hídric és l’únic element de la xarxa hidrogràfica de la Cerdanya del qual estan cartografiades
les zones inundables amb períodes de retorn de 50 a 500 anys, tal com es pot observar en la figura
anterior.
La vila de Llívia es troba afectada per inundació dels cabals alts, inundant la part baixa del poble,
segons el que determinen els “Estudis d’inundabilitat en l’àmbit del projecte PEFCAT” -Planificació
d’Espais Fluvials de Catalunya). A continuació s’adjunta el quadre resum associat al Segre del tram
que passa per Llívia.

Els sectors que poden tenir incidència ambiental sobre inundabilitat, respecte al riu Segre com
també de dos dels seus afluents presents al municipi, el riu d’Estaüja i riu Er, son els sectors PEU-04,
PMU-02, PMU-1 i PAU-04.
Dels dos afluents mencionats, però, no s’ha pogut consultar la cartografia associada al risc.
Domini Públic Hidràulic i zonificació fluvial
Per una banda, les lleres de domini privat són les lleres per on discorre aigua de pluja i, des del seu
origen, travessen únicament finques privades; així, pel que fa a obres i actuacions que s’autoritzin
en aquestes lleres, s’aplicarà el que estableix l’article 5 del Text Refós de la Llei d’Aigües (TRLA).
Per altra banda, el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH) indica, en l’article 6, dos zones
diferents en terrenys que llinden amb les lleres públiques:
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Zona de servitud: disposa de 5 m d’amplada des de l’inici del marge del curs fluvial.



Zona de policia: disposa de 100 m d’amplada des de l’inici del marge del curs fluvial.

Les finalitats de la zona de servitud es recullen a l’article 7.1 del RDPH i qualsevol actuació en
aquesta zona estarà sotmesa al que s’especifica en l’article 7.2; aquí, la plantació d’arbres requerirà
autorització de l’ACA. En la zona de policia, per dur a terme obres serà necessària l’autorització de
l’ACA, a no ser que el POUM o alguna altra figura de planejament utbanístic, prèviament hagin
estat informats per l’ACA.
Tant les obres de pas –ponts, viaductes, obres de drenatge menors, etc.- com els encreuaments de
conduccions o serveis sota lleres, caldrà que es facin d’acord amb el document tècnic redactat per
l’ACA “Guia técnica. Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen
amb l’espai fluvial”.

SUBTERRÀNIA
Quant a la hidrologia subterrània, el terme municipal Llívia se situa sota la

massa d’aigua

subterrània anomenada “La Cerdanya”.
Llívia no es troba en zona d’aqüífers protegits (Decret 328/1988, pel qual s’estableixen normes de
protecció i addicionals en relació diversos aqüífers de Catalunya).
Dins del terme municipal tampoc se situa cap zona humida catalogada en les bases
cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Tampoc es tracta d’una zona declarada com a vulnerable per contaminació de nitrats
procedents de fonts agràries (Decret 1998, 476/2004 i Acord de Govern de 28 de juliol de 2009 i
DECRET 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de zones vulnerables en relació amb la
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries).
3.4

MEDI NATURAL

3.4.1.

Cobertes del sòl

Llívia és un municipi amb caràcter clarament agrícola i ramader. Tant és així que la major part de
la seva superfície municipal es troba ocupada per conreus herbacis i per prats i herbassars,
sobretot la seva part sud-est, sud i oest.
La seva zona nord destaca per presentar molta superfície de matollar i boscos densos
d’aciducifolis – amb el pi roig (Pinus sylvestris) com a espècie principal-. Aquestes zones
corresponen més aviat al Puig de Llívia (on s’ubica el Castell de Llívia), al Serrat de Baladret i al
Serrat de Palmanill.
Els boscos de ribera s’ubiquen a les vores dels rius i riberes, essent els boscos de les zones de
ribera ubicats al sud del nucli de Llívia representats majoritàriament per vernedes (Alnus glutinosa) i
pollancredes (Populus sp.), i els de les zones de ribera ubicades al nord del nucli per freixenedes
(Fraxinus sp.).
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Figura 13. Cobertes del sòl del municipi de Llívia. Font. Plànol I.6 del POUM de Llívia, Cobertes del sòl.
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Hàbitats de Catalunya

Segons es pot observar en la figura que apareix a continuació, bona part de la superfície del terme
municipal està dominada conreus herbacis extensius de secà, amb un 32,8 % de la superfície
municipal, i prats dalladors amb fromental dels estatges submontà i montà, principalment dels
Pirineus, amb un 28,71 % de la superfície municipal, representant, entre els dos tipus d’hàbitat, més
d’un 60 % de la superfície del terme.
A nivell ambiental cal destacar la presència de la vegetació forestal de ribera associada a la xarxa
hídrica i que realitzen un paper important de connectivitat i de biodiversitat en el context del
municipi. Aquestes franges de vegetació de ribera -dominades per freixnedes, vernedes i
pollancredes- estan considerades com a hàbitats d’interès comunitari i ocupen, aproximadament,
un 4 % de la superfície del terme.
A destacar les pinedes de pi roig (Pinus sylvestris) sense sotabosc forestal ubicades a la zona nord
del turó de Llívia, al Serrat de Baladret i al Serrat de Palmanill, amb una ocupació del 8,5 % de la
superfície municipal.
Taula 5. Hàbitats i percentatge de superfície municipal de cada tipus al municipi de Llívia.

Hàbitats
Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada
Avellanoses (bosquines de Corylus avellana), mesohigròfiles, d'ambients frescals de
la muntanya mitjana
Balegars (matollars de Genista balansae), silicícoles, d'indrets secs, sovint solells, de
l'estatge montà
Conreus herbacis extensius de secà

Superfície
(%)
7,09
0,24
1,36
32,80

Freixenedes dels Pirineus i de les muntanyes catalanídiques septentrionals

2,67

Pedreres, explotacions d'àrids i runam

0,34

Pinedes de pi roig (Pinus sylvestris), o repoblacions, sense sotabosc forestal
Prats dalladors amb fromental (Arrhenatherum elatius) dels estatges submontà i
montà, principalment dels Pirineus
Prats silicícoles i mesòfils amb Agrostis capillaris, Festuca nigrescens, Anthoxanthum
odoratum (gram d'olor)..., dels estatges montà i subalpí dels Pirineus
Prats silicícoles i xeròfils, amb Agrostis capillaris, Seseli montanum, Festuca ovina,
Dichanthium ischaemum..., de la muntanya mitjana pirinenca i del Montseny
Vernedes (i pollancredes) amb Circaea lutetiana, de l'estatge montà,
pirenaicocatalanes

8,49
28,71
0,38
16,44
1,48

Font. Elaboració pròpia a partir de dades cartogràfiques de DTS.
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Figura 14. Hàbitats del municipi de Llívia. Font. Plànol I.6 del POUM de Llívia, Hàbitats.
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Vegetació

A la comarca de la Cerdanya s’hi poden diferenciar 3 estatges de vegetació:


A les cotes per sobre de 2200 msnm hi ha l’estatge alpì on la vegetació correspon a prats
alpins.



Entre 1600 i 2200 msnm hi ha l’estatge subalpí on la vegetació és variada en funció el
tipus de substrat.



Per sota els 1600 msnm hi ha l’estatge montà amb domini de vegetació de roureda. A les
zones més planeres, els prats de dall tenen gran importància mentre que als fons de vall
destaca la vegetació de ribera; és en aquest estatge on se situa el terme municipal de Llíva.

LA VEGETACIÓ FORESTAL
Les masses forestals de Llívia, generalment, corresponen pinedes de pi roig, freixenedes, als prats
dalladors i als prats silicícoles i xeròfils.
La vegetació original de la plana de la Cerdanya estava formada per vàries franges d’espècies
caducifòlies paral·leles al riu Segre. Les immediacions del riu i d’altres cursos d’aigua estarven
poblades per comunitats de ribera, principalment vernedes i salzedes (Salix sp.). És possible que la
resta de la plana fos ocupada per rouredes (Quercus sp.) alternades amb vegetació d’indrets
humits, com per exemple freixenedes.
L’activitat humana ha transformat significativament el paisatge vegetal de la comarca. Els prats de
dall i pastura (Arrhenatherion) se situen a la terrassa inferior, propera als marges del Segre i fins i
tot atenyen la mateixa llera del riu, desplaçant les comunitats de ribera a uns pocs indrets on el
terreny, molt humit i sovint inundat, amb presència d’algunes basses i aiguamolls, ha dificultat la
instal·lació dels prats.
Actualment, es poden diferenciar la seqüència de formacions vegetals presents al municipi segons
la seva ubicació i altitud. Així, a la riba del riu Segre s’hi troba vegetació clarament de ribera i, a
mesura que s’ascendeix, pren força el mosaic de prats dalladors entre boscos de caducifolis com les
rouredes, amb roure martinenc (Quercus pubescens) o les freixenedes, amb el freixe de fulla gran
(Fraxinus excelsior).
Les rouredes més habituals són les rouredes seques de roure martinenc (Buxo-Quercenion
pubescentis), que creixen a les zones més seques de la vall del Segre, en altituds entre els 12001300 msnm. La roureda de roure martinenc amb boix és un bosc poc ombrívol i, per tant, es
desenvolupa un estrat arbustiu on domina el boix amb d’altres arbusts submediterranis com el
grèvol (Ilex aeguifolium). Aparèixen una sèrie de plantes característiques com la viola de llop
(Anemone hepatica) i la primula comuna (Primula veris).
A les zones solanes altes destaquen els matollars de bàlec (Genisto-Arctosstaphyletum). A les zones
de sòls calcaris domina el boix (Buxus sempervirens) i en sòls silícics, el ginebró (Juniperus
communis) i la boixerola (Arctostaphilos uva-ursi).
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Els ecosistemes aquàtics estan associats principalment als rius i torrents. A la Cerdanya, els rius
principals es troben tots en la fase de curs alt i tenen un règim de tipus nival. El bosc de ribera és
de vital importància als rius i té variades funcions, com la de frenar l’aigua en cas de riuada, fixar el
terreny, depurar l’aigua i constituir un refugi per la fauna. El bosc de ribera de la Cerdanya es troba
en un estat de conservació acceptable, amb algunes taques molt àmplies i de gran extensió; els
arbres que hi destaquen són el vern (Alnus glutinosa), el salze (Salix alba), el freixe de fulla gran
(Fraxinus excelsior), el pollancre (Populus nigra), el trèmol (Populus tremula) i l’om (Ulmus minor),
essent les comunitats de ribera predominants les vernedes (Alnetum catalaunicum) i les salzedes
(Saponario-Salicetum purpureae).
Els ambients de ribera més característics de la comarca de la Cerdanya són els següents:


La salzeda de sarga (Saponario-Salicetum purpureae) presenta la següent composició:


Estrat arbori i arbustiu: sarga (Salix eleagnos), saulic (Salix purpurea), freixe de fulla
gran (Fraxinus excelsior), pollancre (Populus nigra), salze blanc (Salix alba), entre
d’altres.



Estrat herbaci i lianoide: herba sabonera (Saponaria officinalis), esbarzer (Rubus
ulmifolius), llúpol (Humulus lupulus), carbassina (Bryonia dioica), fenàs boscà
(Brachypodium sylvaticum), menta borda (Mentha rotundifolia), dolçamara
(Solanum dulcamara), vidalba (Clematis vitalba), entre d’altres.



La verneda típica (Alnetum catalaunicum) presenta la següent composició:


Estrat arbori: vern (Alnus glutinosa), freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior) i peus
esparsos de pollancres i salzes.



Estrat arbustiu i/o subarbori: saüc (Sambucus nigra), avellaner (Corylus avellana),
sanguinyol (Cornus sanguinea), etc.



Estrat herbaci i lianoide:

fenàs boscà), herba de Sant Robert (Geranium

robertianum), herba de Sant Benet (Geum urbanum), maduixera (Fragaria vesca),
cardàmine de verneda (Cardamine impatiens), escrofulària nodosa (Scrophularia
nodosa), ortiga pudent (Stachys sylvatica), poa nemoral (Poa nemoralis), viola
boscana (Viola sylvestris), falguera mascle (Dryopteris filix-mas), falguera femella
(Athyrium filix-foemina), pa de cucut (Oxalis acetosella), romegueró (Rubus caesius),
Lapsana (Lapsana communis), etc. Aquesta composició florística de l’estrat herbaci
varia a mesura que s’allunya de l’aigua i reflecteix importants modificacions allà on
encara persisteix el pasturatge.
Tot i haver diverses zones humides a la comarca, només dos espais estan inclosos a l’Inventari de
Zones Humides de Catalunya, i cap d’ells es troba dins del municipi de Llívia.
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Figura 15. Boscos de ribera del riu Segre on s’aprecia la diversitat d’estrats i la complexitat d’espècies.

Tota la superfície forestal del terme municipal queda inclosa dins del sòl no urbanitzable que
estableix el POUM en fase d’aprovació inicial:


Sòl de protecció preventiva (N1)



Sòl de valor natural i connexió (N3-a)



Sòl de protecció específica del paisatge (N3-b)



Sòl de protecció ecològico-paisatgística (N3-c)

LA VEGETACIÓ HERBÀCIA I AGRÍCOLA
A la plana cerdana, i també al municipi de Llívia, les formacions herbàcies, ja sigui de prats de dall o
conreus herbacis, són dominants, tot i que estan acompanyades d’una retícula arbrada de gran
interès paisatgístic. Destaquen les següents formacions:


Prats de dall (Arrhenaterion): els prats de dall són una creació dels animals domèstics i
l’home. La situació dels prats a la plana al·luvial del Segre permet parcel·les relativament
grosses i disponibilitat de rec, això fa que segueixi sent rendible explotar els prats de dall i
que no hi hagi problemes d’alteració per intensificació de les pràctiques agrícoles, per això
és a la Cerdanya a on hi ha els prats de dall millor conservats de Catalunya.
Els prats de dall cerdans, que formen un paisatge característic i comú en diverses parts del
continent, estan dominats per plantes com el fromental (Arrhenaterum elatius), el trèvol de
prat (Trifolium pratense) o el trèvol blanc (Trifolium repens). La gestió bàsica dels prats de
dall és el reg a l’estiu, la femada a l’hivern, dues dallades (primavera i estiu), la redallada cap
a finals d’estiu i la pastura del rebrot i el rostoll d’herba que ha quedat al prat, just abans
d’estabular el bestiar a finals de tardor.



Conreus. La superfície dedicada als conreus ha augmentat a la Cerdanya en els darrers
anys, i ho ha fet normalment en detriment de la superfície dels prats. Els conreus que més
han augmentat són els de regadiu, bàsicament el gira-sol i el blat de moro, mentre que
l’extensió dels cereals d’hivern, com el sègol, ha disminuït.
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Així com en d’altres comarques el paisatge associat als conreus té una especial importància
en el manteniment de la connectivitat, a la Cerdanya es pot dir que aquest important paper
en el manteniment de la biodiversitat el fan els prats de dall.

Figura 16. Mosaic de prats de dall, conreus i vegetació natural (marges, de ribera i boscos) a la plana de Llívia.

3.4.4.

Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC)

Segons

les

cartografia

bases
del

oficials

de

Departament

de

Territori i Sostenibilitat, en l’àmbit
d’estudi

apareixen

tres

hábitats

d’interès comunitari amb codi 6510
– Prats de dall de terra baixa i de la
muntanya mitjana, 3270 – Rius amb
vores

llotoses

colonitzades

per

herbassars nitròfils del Chenopodion
rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.)

i

5120 – Formacions muntanyenques
de bàlec (Genista balansae subsp.
europaea), tots tres de tipus no
prioritari; aquest estan inclosos a
l’Annex I de la Directiva 97/62/UE
d’Hàbitats.

Hàbitats d'Interès Comunitàri
Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus purgans)
Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion)
Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri p.p. i del Bidention p.p.

Figura 17. Hàbitats d’Interès Comunitari en el context municipal. Font. Elaboració pròpia a partir de bases
cartogràfiques del DTS.
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Aquests HICs es caracteritzen de la manera següent:


HIC 6510: són prats desenvolupats sobre sòls profunds, gairebé sempre neutres o bàsics,
abonats amb fems o trepitjats i abonats directament pel bestiar, i que tradicionalment han estat
aprofitats mitjançant sega. Són prats que, en les condicions benignes en què es desenvolupen,
produeixen gran quantitat de biomassa que pot ser segada una o dues vegades a l'any, o
també aprofitada directament pel bestiar. Es tracta de prats densos que cobreixen tot el terra,
amb altures de diversos decímetres. L'elevada diversitat específica els confereix una vistosa i
espectacular floració. El fons dominant és de gramínies.



HIC 3270: comprèn corrents fluvials en els marges és freqüent la deposició de fangs i llims
procedents de les avingudes, que es queden lliures durant l’estiu, permetent el
desenvolupament d'una vegetació pionera anual característica. Aquests substrats humits i rics
en llots, inestables per estar constantment renovats, tenen, però, l'avantatge de contenir
nutrients derivats de la matèria orgànica en descomposició que es genera en mitjans mancats
d'oxigen, com és el fons de la llera. En conseqüència, la vegetació adaptada a aquestes
condicions compta amb característiques típiques de les comunitats pioneres: facilitat per a la
colonització en un mitjà absent de competència i cicle vital de desenvolupament ràpid
aprofitant al màxim els nutrients disponibles abans de la següent crescuda. La vegetació és
herbàcia i de mig port, molt frondosa, amb tiges sucoses i fulles relativament grans. Les famílies
predominants són algunes de les més típiques espècies nitròfiles, com les poligonáceas, les
quenopodiàcies o les compostes.



HIC 5120: els bàlecs formen el matoll potencial per sobre de el límit de bosc a les muntanyes
silícies, encara que sovint entren en el sotabosc i en els últims pisos forestals. Com a vegetació
potencial, contacten amb pinedes, albaredes, fagedes, rouredes, etc., sent reemplaçats en
altitud per pastures d'alta muntanya. Són formacions de port baix o encoixinat dominades per
ginestes, amb ginebre de muntanya, entre altres arbustos.

3.4.5.

Flora Protegida

No es coneix a l’àmbit d’estudi cap de les espècies de flora incloses diversos annexos del Decret
172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya (DOGC 5204, de
28-8-08).
3.4.6.

Arbres protegits

No existeix al municipi de Llívia cap exemplar d’arbre protegit sota la legislació catalana o en
catàlegs comarcals o d’altres tipus.
3.5

FAUNA

Dins de l’enorme riquesa faunística existent a la comarca de la Cerdanya, el municipi de Llívia no
incorpora tots aquells elements relacionats amb l’ecosistema de l’alta muntanya pirinenca o prepirinenca, sinó bàsicament els relacionats amb els ecosistemes fluvials, els boscos de ribera, els
prats i conreus herbacis i els boscos i matollars de turons.
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INVERTEBRATS
El Banc de Dades de la Biodiversitat (BioCat) assenyala que a la Cerdanya s’han enregistrat 688
espècies d’artròpodes, amb una diversitat mitjana de 100-300 taxons per quadrícula de 10x10 km.
Un dels grups d’artròpodes més destacables de la comarca és el dels lepidòpters, especialment en
els ambients més ben representats dels boscos de ribera i els prats de dall. Aquests inclouen
espècies de gran interès biogeogràfic i ecològic. Entre aquests cal destacar algunes papallones
nocturnes com l’esfíngid Proserpinus proserpina i els noctúids Nonagriua typhae i Archanara sp. Cal
destacar que a la Cerdanya hi ha dues estacions del Butterfly Monitoring Scheme (seguiment de
ropalòcers diürns), la número 15 (Fontllebrer, t.m. d’Urús), i la número 90 (Estoll, t.m. de Fontanals
de Cerdanya), però cap dins del municipi de Llívia.
PEIXOS
Per a la descripció del poblament ictiològic de la comarca de la Cerdanya, ens referirem al del riu
Segre. En general, es tracta d’aigües sempre corrents, sols amb petites basses que es renoven de
forma continuada. L’oxigenació és bona, tot i que el pendent no és molt pronunciat. L’únic tipus de
contaminació és la procedent de les aigües residuals dels pobles que, en algunes èpoques de l’any,
augmenta en relació a l’increment de la població de segona residència, cosa que es tradueix en un
increment de la terbolesa de les aigües. Aquesta situació està millorant actualment amb la
instal·lació i renovació d’estacions depuradores d’aigües residuals. La temperatura de les aigües no
sobrepassa els 20 ºC.
El Segre pertany a la regió ictiogeogràfica catalana oriental. Les conques que constitueixen aquesta
regió tenen en comú la presència del barb cua-roig (Barbus haasi). En relació a la zonació
ictiològica al llarg de la conca, ens trobem en ple àmbit de l’anomenada regió de la truita,
corresponent a la comunitat de muntanya, la qual es caracteritza per la presència de la truita (Salmo
trutta) i el barb cua-roig, ambdues força exigents pel que fa a les temperatures. No toleren
temperatures superiors a 22 i 24 ºC respectivament. També requereixen aigües netes, amb un
elevat contingut d’oxigen dissolt, un pendent de riu prou important que garanteixi un determinat
corrent d’aigua i una diversitat d’hàbitats considerable.

Figura 18. Exemplar de Salmo trutta. Font. Elaboració pròpia.
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Hi ha quatre espècies autòctones -truita comuna (Salmo trutta), barb cua-roig (Barbus haasi),
madrilla (Chondrostoma miegii) i llop de riu (Barbatula barbatula)- i dues d’al·lòctones, el vairó
(Phoxinus phoxinus) i el gobi (Gobius gobio), a part de les races introduïdes de truita centreeuropea
i la truita irisada (Oncorhynchus mykiss), d’origen americà.
AMFIBIS
A la Cerdanya hi ha exemples d’espècies d’amfibis pertanyents al grup o categoria biogeogràfica
eurosiberiana com la salamandra (Salamandra salamandra), el gripau comú (Bufo bufo) i la granota
roja o pirinenca (Rana temporaria); d’altres de distribució europea occidental com el tritó palmat
(Triturus helveticus), el tòtil (Alytes obstetricans) o granoteta de punts (Pelodytes punctatus) i d’altres
del grup iberomediterrani com la granota verda (Pelophylax perezi).

Figura 19. El gripau comú (Bufo bufo) i la salamandra (Salamandra salamandra) són dos dels amfibis de més
presència habitual a la comarca de la Cerdanya. Font. Elaboració pròpia.

De tots els mencionats, en destaca la presència del tritó palmat, espècie escassa a Catalunya i
distribuïda de forma discontínua. La població d’aquesta zona forma part d’un dels tres nuclis -el
pirinenc- en què es distribueix el conjunt de la població del país. A més, aquest sector representa el
límit oriental en l’àmbit de distribució pirinenc d’aquesta espècie, la qual és igualment discontínua i
puntual.
En relació a l’estatus poblacional de les diverses espècies d’amfibis en l’àmbit pirinenc i de la conca
alta del Segre, en particular cal considerar com a espècies escasses la granoteta de punts, la
granota verda i el tritó palmat.
RÈPTILS
A Cerdanya es troben citades 16 espècies de rèptils. Al municipi de Llívia s’hi poden trobar totes
exceptuant les lligades als ambients d’alta muntanya. Algunes són exemplars pertanyents al grup
biogeogràfic eurosiberià com el vidriol (Anguis fragilis) i la serp de collaret (Natrix maura); d’altres
són de distribució europea occidental com la serp verda i groga (Coluber viridiflavus), la serp
d’aigua (Natrix natrix) i l’escurçó pirinenc (Vipera aspis); algunes més són mesoeuropees com la
sargantana roquera (Podarcis muralis) o el lluert (Lacerta bilineata); una és de distribució
circummediterrània com la serp verda (Malpolon monspessulanum) i les restants són elements
iberomagrebins com el sargantaner gros (Psammodromus algirus) la sargantana ibèrica (Podarcis
hispanica) o la serp llisa meridional (Coronella austriaca).
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Taula 6. Relació dels rèptils d’interès comunitari presents a la comarca de la Cerdanya protegits per la
Directiva 92/43/CEE i 97/62/CE , per la Llei 22/2003 de protecció dels animals i inclosos dins del Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas (CNEA).
Espècie

Espècie

Directiva 92/43

(nom en llatí)

(nom en català)

Categoria

Tarentola mauritanica
Psammodromus algirus
Lacerta agilis

CNEA

Llei 22/2003

Dragó comú

-

D’interès especial

D

Sargantaner comú

-

D’interès especial

D

D’Interès especial

C

-

C

D’interès especial

C

Llangardaix pirinenc o IV
de matoll

Lacerta lepida

Llagardaix comú

Lacerta vivipara

Sargantana vivípara

II, IV

Lacerta bilineata

Lluert

-

D’interès especial

D

Podarcis muralis

Sargantana de paret

IV

D’interès especial

D

Podarcis hispanica

Sargantana ibèrica

D’interès especial

C

Chalcides striatus

Lludrió llistat

D’Interès especial

D

Anguis fragilis

Vidriol

IV

D’interès especial

D

Coluber viridiflavus

Serp verda i groga

IV

D’interès especial

D

Elaphe longissima

Serp d’esculapi

-

D’interès especial

D

Elaphe scalaris

Serp blanca

-

D’interès especial

D

Coronella austriaca

Serp llisa

IV

D’interès especial

D

Coronella girondica

Serp bordelesa

-

D’interès especial

D

Natrix natrix

Ser d’aigua

-

D’interès especial

D

Natrix maura

Serp de collaret

-

D’interès especial

D

Font. Directiva 97/62/CE d’Hàbitats, Llei 22/2003 i Catálogo nacional de especies amenazadas.

AUS
La comarca de la Cerdanya és una de les valls que permet el pas entre el nord i el sud dels Pirineus i
on conflueixen nombrosos hàbitats diferents, on destaquen els forestals perennifolis (pinedes de pi
negre, de pi roig, avetoses) i els caducifolis (rouredes, fagedes, freixenedes, boscos de ribera, línies
arbrades), penya-segats – com els cingles del Cadí-, espais oberts de fons de vall (conreus i prats de
dall) i d’alta muntanya (prats alpins), a més de matollars de vessant, les possibilitats per l’avifauna
són moltes i així es pot entendre la important diversitat ornitològica existent.
D’aquesta, destaca l’interès de la comarca per la conservació d’algunes de les espècies pròpies de
l’alta muntanya pirinenca, o alguns dels grans rapinyaires com el gall fer (Tetrao urogallus), la
perdiu blanca (Lagopus muta), la perdiu xerra (Perdix perdix), el picot negre (Dryocopus martius), el
mussol pirinenc (Aegolius funereus) o el trencalòs (Gypaetus barbatus). De totes aquestes espècies,
només la perdiu xerra es troba en el municipi de Llívia.
Com ja s’ha dit, al municipi de Llívia destaca la comunitat d’aus lligades als espais herbacis i
oberts i a les seves tanques arbrades acompanyants, incloent en aquest àmbit els boscos de
ribera i espais fluvials. En menor mesura, els turons del municipi, els boscos i matollars associats
permeten l’existència d’aus més forestals i rapinyaires de muntanya.
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Taula 7. Relació dels ocells nidificants a la comarca de la Cerdanya i possiblement presents al municipi de
Llívia, protegits per la Directiva 79/409/CEE en l’Annex I, per la Llei 22/2003 de protecció dels animals i inclosos
dins del Catálogo nacional de especies amenazadas (CNEA).
Espècie

Espècie

Directiva 97/62

(nom científic)

(nom en català)

Aus- Annex I

CNEA

Llei 3/98

Pernis apivorus

Aligot vesper

No prioritari

D’interès especial

C

Milvus milvus

Milà negre

No prioritari

D’interès especial

C

Circaetus gallicus

Àguila marcenca

No prioritari

D’interès especial

C

Accipiter gentilis

Astor

-

D’interès especial

C

Accipiter nisus

Esparver comú

-

D’interès especial

C

Buteo buteo

Aligot comú

-

D’interès especial

C

Hieraaetus pennatus

Àguila calçada

No prioritari

D’interès especial

B

Falco tinnunculus

Xoriguer comú

-

D’interès especial

C

Falco subbuteo

Falcó mostatxut

-

D’interès especial

B

Falco peregrinus

Falcó peregrí

No prioritari

D’interès especial

B

Perdix perdix italica

Perdiu xerra

No prioritari

-

D

Charadius dubius

Corriol menut

-

D’interès especial

C

Actitis hypoleucos

Xivitona vulgar

-

D’interès especial

C

Clamator glandarius

Cucut reial

-

D’interès especial

C

Cuculus canorus

Cucut

-

D’interès especial

D

Tyto alba

Òliba

-

D’interès especial

C

Bubo bubo

Duc

No prioritari

D’interès especial

B

Otus scops

Xot

-

D’interès especial

C

Strix aluco

Gamarús

-

D’interès especial

C

Asio otus

Mussol banyut

-

D’interès especial

C

Caprimulgus europaeus

Enganyapastors

No prioritari

D’interès especial

C

Apus apus

Falciot negre

-

D’interès especial

D

Apus melba

Ballester

-

D’interès especial

D

Alcedo athis

Blauet

No prioritari

D’interès especial

C

Merops apiaster

Abellerol

-

D’interès especial

C

Upupa epops

Puput

-

D’interès especial

C

Jynx torquilla

Colltort

-

D’interès especial

C

Picus viridis

Picot verd

-

D’interès especial

C

Dendrocopos minor

Picot garser petit

-

D’interès especial

C

Dendrocopos major

Picot garser gros

-

D’interès especial

C

Lullula arborea

Cotoliu

No prioritari

D’interès especial

D

Galerida cristata

Cogullada vulgar

-

D’interès especial

D

Hirundo rustica

Oreneta vulgar

-

D’interès especial

D

Delichon urbica

Oreneta cuablanca

-

D’interès especial

D

Anthus campestris

Trobat

-

D’interès especial

D

Anthus spinoletta

Grasset

-

D’interès especial

D

Anthus trivialis

Piula dels arbres

-

D’interès especial

D

Motacilla cinerea

Cuereta torrentera

D’interès especial

D

Motacilla flava

Cuereta groga

-

D’interès especial

D

Motacilla alba

Cuereta blanca

-

D’interès especial

D

Cinclus cinclus

Merla d’aigua

-

D’interès especial

D

Troglodytes troglodytes

Cargolet

-

D’interès especial

D
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Prunella modularis

Pardal de bardissa

-

D’interès especial

D

Erithacus rubecula

Pitroig

-

D’interès especial

D

Luscinia megarynchos

Rossinyol comú

-

D’interès especial

D

Phoenicruros ocrhuros

Cotxa fumada

-

D’interès especial

D

Saxicola torquata

Bitxac comú

-

D’interès especial

D

Cettia cetti

Rossinyol bord

-

D’interès especial

D

Cisticola juncidis

Trist

-

D’interès especial

D

Acrocephalus arundinaceus

Balquer

-

D’interès especial

D

Hippolais polyglotta

Bosqueta vulgar

-

D’interès especial

D

Sylvia undata

Tallareta cuallarga

No prioritari

D’interès especial

D

Sylvia cantillans

Tallarol de garriga

-

D’interès especial

D

Sylvia melanocephala

Tallarol de casquet

-

D’interès especial

D

Sylvia communis

Tallereta vulgar

-

D’interès especial

D

Sylvia borin

Tallarol gros

-

D’interès especial

D

Sylvia atricapilla

Tallarol de casquet

-

D’interès especial

D

Phylloscopus bonelli

Mosquiter pàl·lid

-

D’interès especial

D

Phylloscopus collybita

Mosquiter comú

-

D’interès especial

D

Regulus ignicapillus

Bruel

-

D’interès especial

D

Muscicapa striata

Papamosques gris

-

D’interès especial

D

Aegithalos caudatus

Mallerenga cuallarga

-

D’interès especial

D

Parus palustris

Mallerenga d’aigua

-

D’interès especial

D

Parus cristatus

Mallerenga emplomallada

-

D’interès especial

D

Parus major

Mallerenga carbonera

-

D’interès especial

D

Parus caeruleus

Mallarenga blava

-

D’interès especial

D

Parus ater

Mallarenga petita

-

D’interès especial

D

Sitta europaea

Picasoques blau

-

D’interès especial

D

Certhia brachydactyla

Raspinell comú

-

D’interès especial

D

Oriolus oriolus

Oriol

-

D’interès especial

D

Lanius meridionalis

Botxí

-

D’interès especial

D

Lanius senator

Capsigrany

-

D’interès especial

D

Lanius collurio

Escorxador

No prioritari

D’interès especial

D

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Gralla de bec vermell

No prioritari

D’interès especial

D

Petronia petronia

Pardal roquer

-

D’interès especial

D

Serinus citrinella

Llucareta

-

D’interès especial

D

Loxia curvirostra

Trencapinyes

-

D’interès especial

D

Pyrrhula pyrrhula

Pinsà borroner

-

D’interès especial

D

Emberiza cirlus

Gratapalles

-

D’interès especial

D

Emberiza hortulana

Hortolà

No prioritari

D’interès especial

D

Enberiza cia

Sit negre

-

D’interès especial

D

Font. Directiva 79/409/CE d’espècies d’aus silvestres, Llei 22/2003 i Catálogo nacional de especies
amenazadas.

MAMÍFERS
Les àmplies extensions forestals, combinades amb les bones connexions amb enormes territoris
muntanyencs poc poblats, determinen la presència d’una important diversitat de mamífers a la
comarca de la Cerdanya, trobant-se representats la major part de les espècies pirinenques, incloses
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algunes de recent colonització com el llop (Canis lupus), tot i que aquestes, com l’isard (Rupicapra
rupicapra) són pròpies de l’alta muntanya i no seran presents a Llívia.
Entre els herbívors, cal destacar el cabirol (Capreolus capreolus), el porc senglar (Sus scrofa), el conill
(Oryctolagus cuniculus) i la llebre (Lepus europaeus). Entre els mamífers carnívors, apart dels ja
citats, cal esmentar la marta (Martes martes), pròpia dels ambients forestals de muntanya, a més de
la fagina (Martes foina), la guineu (Vulpes vulpes) i el toixó (Meles meles), i en els ambients fluvials la
llúdriga (Lutra lutra) tot i que a Llívia té només una presència escadussera. El gat salvatge (Felis
sylvestris) presenta poblacions molt poc conegudes a la comarca.
Els ambients herbacis i de prats són propicis per l’existència d’una notable diversitat de
micromamífers: musaranyes, ratolins i talpons. Cal destacar la notable manca d’informació sobre el
grup dels quiròpters a tota la comarca, tot i que és un grup amb diverses espècies d’alt nivell de
protecció.
3.6

ÀREES D’INTERÈS FAUNÍSTIC I FLORÍSTIC

El Mapa d'Àrees d'Interès Faunístic i Florístic és un mapa elaborat amb la suma de les àrees més
crítiques de totes les espècies de fauna i flora amenaçades de les quals es té una informació
especialment detallada i més precisa que la publicada en els diferents llibres i atles de distribució
de les espècies a tot el territori català. L'objectiu d'aquest mapa és facilitar la consulta i els
procediments, ja que en un sol mapa es poden visionar -en color verd- totes les zones crítiques, de
risc o d'interès per la fauna i flora amenaçada, i així tenir-les en compte per qualsevol actuació o
gestió que s'hagi de fer al territori.
En cas que una actuació toqui tota o part d'una àrea marcada de color groc en aquest mapa, caldria
demanar informació als Serveis Territorials del Departament d'Agricultura per tal de detallar sobre
quines espècies afecta i quines consideracions al respecte cal tenir en compte per tal de preservar
l'estat de conservació de les espècies amenaçades.
La major part de l’àrea del terme municipal de Llívia queda exclosa de les àrees d’interès faunístic i
florístic de la base del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat
de Catalunya; només una part al sud del municipi, corresponent amb la ribera d’Er, es troba en área
d’interès faunístic i florístic.
A més, tot el municipi forma part del Pla de recuperació del trencalòs (Gypaetus barbatus) i, tant
aquesta zona de la ribera d’Er, com part del riu Segre també formen part del Pla de Conservació de
la llúdriga (Lutra lutra).
Cap d’aquestes àrees es veurà afectada pels nous sectors de desenvolupament, segons es detalla
en apartats posteriors. Segons la normativa del POUM el traçat d’aquestes dues àrees queda
inclosa dins de les claus de protecció del SNU de “sòl de valor natural i connexió” N3-a i “sòl de
protecció específica del paisatge” N3-b.
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AIFF
Pla de conservació de Lutra lutra
Figura 18. Área d’interès faunístic i florístic i zona del Pla de conservació de Lutra lutra al teme municipal de
Llívia. Font. Elaboració pròpia a partir de les bases del Departament de Territori i Sostenibilitat.

3.7
3.7.1.

ESPAIS NATURALS
Espais Naturals de Protecció Especial i Xarxa Natura 2000

La totalitat del terme municipal de Llívia NO es troba inclòs en cap Espai Natural Protegit, o
catalogat com a Xarxa Natura 2000, o dins del Pla d’Espais Naturals Protegits (PEIN) de Catalunya.
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Els espais protegits més propers al terme municipal són:


Riberes de l’Alt Segre (ES5130007): a uns 8 km, en línia recta, al sud-oest del municipi



Tossa Plana de Lles-Puigpedrós (ES5120026): a uns 9 km, en línia recta, a l’oest del
municipi



Capçaleres del Ter i del Freser (ES5120002): a uns 11 km, en línia recta, al sud-est del
municipi

Aquests espais també es troben dins dels PEINs corresponents.
3.7.2.

Boscos d’Utilitat Pública

El Catàleg de Forests d’Utilitat Pública de Catalunya (CUP) inclou els terrenys forestals que han de
ser conservats i millorats per llur influència hidrològico-forestal i el seu valor d’ús públic, d’acord
amb el que determina la Llei 6/1988, forestal de Catalunya.
Tot seguit s’exposa una figura amb la forest gestionada per Generalitat de Catalunya i que es troba
dins el municipi de Llívia, la forest anomenada “Neguila, Castella i altres”, de 232 ha.
Aquesta no està declarada d’utilitat pública, es
tracta com a sòl no urbanitzable, essent de
protecció especial la taca més al sud, que voreja
la zona del castell. Gran part d’aquesta forest,
que no és CUP, forma part dels sòls amb clau de
sòl de protecció preventiva.

Figura 21. Forest pública al terme municipal de Llívia.
Font. Elaboració pròpia a partir de bases del DAAM.

3.8

CONNECTIVITAT ECOLÒGICA

Per una banda, la connectivitat ecològica es pot definir com una qualitat del medi natural i dels
espais semitransformats que, a més del moviment i la dispersió dels organismes, permet el
manteniment dels processos ecològics i dels fluxos (aigua, matèria,...) que els caracteritzen.
Per altra banda, la connectivitat biològica és un concepte més estricte, ja que es refereix a la
circulació d’éssers vius. Existeix nombrosa bibliografia especialitzada que constata que la
progressiva fragmentació –principalment causada degut a l’extensió de la urbanització i l’increment
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de la presència i proliferació d’infraestructures diverses en el territori- i, conseqüentment, el major
aïllament dels hàbitats naturals, són una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat.
L’orientació est-oest de la Cerdanya, amb el paper del Segre com a eix vertebrador, la conformen
com un gran connector biològic a nivell pirinenc. En l’estudi “Contracte de riu transfonterer Segre.
Document de diagnosi del medi natural de la Baixa Cerdanya” realitzat per al Consell Comarcal de la
Cerdanya per part del biòleg Raimon Mariné el juny de 2005 en el context del Projecte Interreg:
Projecte Transfonterer Segre-Cerdanya es recull un punt on s’exposa una relació d’espais que
afavoreixen la connectivitat intracomarcal, alguns dels quals han estat inclosos dins una xarxa de
connectors biològics per a la redacció del Pla Territorial de l’Alt Pirineu (Departament de Territori i
Sostenibilitat). El document deixa clar que l’esment d’aquests espais és informatiu, però pretén
servir de referència per tal de reivindicar i justificar el paper del Segre a la Cerdanya com a gran
corredor biològic. Aquests espais connectors de major rellevància en el conjunt de la comarca i els
motius de la seva caracterització com a connectors es descriuen detalladament a les fitxes de
l’esmentat treball.
Els connectors biològics estudiats es centren en 20 espais distribuïts per la comarca,
predominantment a la zona de plana i al voltant de cursos fluvials, dels quals 2 estan dins el
municipi de Llívia: els Prats de Llívia i els Prats de Gorguja.
Prats de Llívia


Característiques i criteris d’inclusió: conjunt de prats de dall arbrats. El seu principal
atractiu és paisatgístic. S’ha inclòs la unitat més ben conservada, parant atenció a que
tingués contacte amb el riu Segre, per tal de garantir el paper de connector ecològic.



Diagnosi del medi natural: la conservació dels prats de dall d’aquesta unitat és mitjana, ja
que en alguns camps s’han eliminat els arbres de ribera que els delimitaven.



Directrius d’ordenació i gestió de l’espai: cal assegurar la continuïtat d’aquest ambient
creat per l’home, a través del manteniment de la gestió tradicional, bàsicament la pastura.

Prats de Gorguja


Característiques i criteris d’inclusió: conjunt de prats de dall arbrats. Interès paisatgístic,
per tal de preservar la imatge tradicional de la plana cerdana. Seleccionat perquè ajuda a
mantenir les característiques de connector de la riera d’Er.



Diagnosi del medi natural: la conservació dels prats de dall d’aquesta unitat és mitjana, ja
que en alguns camps s’han eliminat els arbres de ribera que els delimitaven.



Directrius d’ordenació i gestió de l’espai: cal assegurar la continuïtat d’aquest ambient
creat per l’home, a través del manteniment de la gestió tradicional, bàsicament la pastura.

Aquests espais han estat considerats pel Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran com “espais
naturals de valor regional” i “connectors territorials”, descrits de la següent manera:
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19D. Prats de Llívia. Valor paisatgístic dels prats de dall amb marges arbrats (absents
parcialment). Conservació d’una bona mostra davant la regressió soferta en els darrers
temps. Interès comarcal.



20D. Prats de Gorguja. Valor paisatgístic dels prats de dall amb marges arbrats (absents
parcialment). Connectivitat del riu Er, afluent del Segre, especialment important atesa la
característica de l’enclavament de Llívia. Interès comarcal.

Segons les determinacions del Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran en referència a les categories del
sòl en el sistema d’espais oberts, en el municipi de Llívia pràcticament bona part de la seva
superfície s’inclou en la categoria de Sòl de protecció preventiva.
Els espais de major protecció, el Sòl de protecció especial, corresponen a les dues àrees de prats
de dall de Gorguja i Llívia situades al sud del nucli principal i al llarg, respectivament, de la Ribera
d’Er i el riu Segre.
Segons la normativa del POUM per la fase d’aprovació inicial aquests sòls queden qualificats com a
“sòl de valor natural i connexió” N3-a i “sòl de protecció específica del paisatge” N3-b.
3.9

PAISATGE

En un primer lloc, i a nivell macro, cal tenir en compte que la zona d’estudi està a cavall de diverses
unitats de paisatge. La principal que vertebra la vall és la 38.12 Fosa intrapirenaica de la Cerdanya,
on se situa el terme municipal de Llívia. El nord muntanyós de la comarca està inclòs a la unitat
3.13. Macizo del Puigpedrós i Port Negre i el sud de la comarca a la unitat 12.02 Sierra del Cadí, amb
el límit occidental tocant a la unitat 69.08 Valle del Segre en la Seu d’Urgell de l’Atlas de los
paisajes de España, corresponents, respectivament, als tipus de paisatge 38 Depresiones y concas
catalans, 3 Macizos montañosos pirenaicos, 12 Sierras pirenaicas y 69 Valles pirenaicos.
Segons el Catàleg de Paisatge de l’Alt Pirineu i Aran, elaborat per l'Observatori del Paisatge,
lliurat al Departament de Territori i Sostenibilitat el 29 de juliol de 2011 i aprovat definitivament el 3
d'abril de 2013 (Edicte de 9 d'abril de 2013, sobre una resolució del conseller de Territori i
Sostenibilitat d'aprovació definitiva del Catàleg de paisatge de l'Alt Pirineu i Aran), Llívia s’ubica a la
la unitat 13. Vall Cerdana.
Les principals característiques d’aquesta unitat son: el mosaic paisatgístic fruit de les
característiques naturals i l’evolució històrica, també canviant segons si és solana, obaga o plana;
l’estructura reticular dels cultius de la plana, creuats per vetes verdes i blaves dels rius i barrancs,
tanques verdes i amb diversitat de masos; el riu Segre, la ribera i les sèquies i recs que s’endinsen
en la plana; els cims del Puigpedrós, la Tosa d’Alp, les Penyes Altes i el Cadí que tanquen una
àmplia vall; el ric patrimoni romànic i la xarxa de carrerades i camins rurals.
Segons la fitxa d’aquesta unitat, un dels principals itineraris de coneixement del paisatge de la
comarca passa per Llívia, la “Plana i solana de la Cerdanya”. Es tracta d’un itinerari circular per la vall
ceretana, amb un desviament vers Llívia, que permet apropar-se a dos dels grans tipus de paisatges
preponderants en aquesta unitat, la plana i la solana.
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Totes les unitats de tots els Catàlegs de Paisatge disposen d’uns objectius de qualitat
paisatgística a assolir; els exposats en la unitat 13 són:
13.1 Uns paisatges de la plana cerdana que mantinguin l’agricultura com a principal ús del
sòl, enfront a d’altres usos que transformen el territori sense gairebé cap criteri d’integració en
el paisatge agrari.
13.2 Un paisatge a l’entorn de Puigcerdà que eviti la ruptura dràstica que es produeix entre la
façana perimetral de les construccions i els entorns agrícoles, així com la desarticulació
paisatgística que suposen els polígons industrials i de serveis disposats sense criteris
d’integració paisatgística. D’altra banda, evitar l’efecte barrera i d’encerclament, entorn al
nucli, de les vies de comunicació actuals i les previstes en el futur.
13.3 Uns paisatges de les obagues amb especial contenció del creixement de la massa
forestal, a través de l’obertura de clarianes per a la pastura i el lleure, i amb una gestió
forestal encarada a la plurifuncionalitat del bosc, incloent les masses forestals dins els límits
del Parc Natural del CadíMoixeró i destacant l’avetosa de Riu i els extensos boscos de pi negre
de Guils.
13.4 Uns paisatges de la solana que recuperin, en la mesura del possible, el patrimoni històric
dels recs, camins i altres estructures del paisatge que s’estan perdent sota un mantell continu
de matolls i mantinguin les característiques del perfil urbà de pobles compactes a mitja
vessant com Talltendre, Ordèn, Éller o Cortàs.
13.5 Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i
permetin descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de la Vall
Cerdana.
13.6 Un paisatge de la Vall Cerdana amb presència de patrimoni històric (masies, ermites,
esglésies, castells) valoritzat i vinculat amb el seu entorn. Destaquen Santa Maria de Talló,
Sant Pere d’Alp, Sant Andreu de Baltarga, Sant Julià de Pedra, Santa Cecília de Bolvir, Sant
Pere d’Olopte, Sant Esteve de Guils, Nostra Senyora dels Àngels de Tírvia, entre altres, a més
del Pont del Diable, la vila closa de Puigcerdà o les restes del castell de Bellver.
Les unitats de paisatge del PDU de la Cerdanya
El Pla Director Urbanístic de la Cerdanya realitza un treball més definit i concret respecte el PTPAPA
i estableix en termes de paisatge fins a 8 unitats de paisatge; de les quals només 3 són aplicables
a Llívia:


6) La Plana: gran depressió pirinenca envoltada per muntanyes. S’estreny a la Cerdanya de
Lleida, donant pas a les grans valls. La plana és en sí la vall del Segre, una vall àmplia i
lluminosa, orientada d’est a oest, situada a uns 1.000 msnm. Està envoltada per muntanyes
i pics propers als 3000 msnm, com el Carlit, el Puig Peric, el Puigpedrós i la Tossa Plana de
Lles, al nord, i el Pic de l´Eina, el Puigmal, la Tossa d´Alp, el Moixerò i la Serra del Cadí, al
sud.
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Vall rica i fèrtil, on s’alternen els prats regats i els camps d'arbres fruiters amb les fileres
d’arbres de ribera, conformant el “bocatge” ceretà. Els pobles tradicionals s’ubiquen a les
vessants conformant una mena de “rotllana” que ha inspirat la figura metafòrica de la
“sardana ceretana”.


7) Sistema fluvial: sistema format pel riu Segre, el seu espai més inundable (delimitat
segons el període de retorn dels 500 anys) i el sistema fluvial de torrents i riberes que
aflueixen a ell, incloent vegetació de ribera i patrons nítids. El riu Segre, com a tal, és l’eix
vertebrador de la comarca i el que l’uneix amb França i l’Alt Urgell.



8) Sistema de turons: sistema de turons que destaquen enmig de la plana cerdana. Es
consideren separadament per què són peces de gran presència a la comarca. Al terme
municipal en destaca la muntanya de Llívia, el turó emblemàtic que domina el nucli i
diverses torres de defensa medievals a la vila vella de Llívia.

3.10 RISCS AMBIENTALS
3.10.1.

Risc d’incendis forestals

A l’any 2002, la Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural va elaborar el Mapa de
perill bàsic d'incendi forestal per a l’àmbit de Catalunya, mapa estàtic que defineix un estat del
territori estimatiu de la freqüència i la intensitat en que s’hi pot produir un incendi. Aquest mapa és
el resultat de la integració dels factors que intervenen en el perill d’incendi forestal; a més dels
factors que tenen a veure amb la composició de la vegetació -inflamabilitat i combustibilitat-, i s’hi
han integrat els factors històrics -freqüència d’ignicions i freqüència d’afectació d’ignicions-, els
orogràfics -pendent i insolació- i els climàtics -dèficit hídric anual, vent i situacions adverses-.
El mapa de perill bàsic d’incendi forestal per a Llívia es mostra a la figura següent, on es constata
que degut a la vegetació, formada per boscos caducifolis, boscos de ribera, prats de dalls i zones
de conreu, el risc d’incendi forestal varia depenent la zona de risc baix, generalment, a risc mitjà
en algunes zones de la part nord (puig de Llívia i serrats.
Aquest risc d’incendis es pot veure incrementat en un futur degut a la tendència de la Cerdanya cap
a un abandonament de la gestió del territori, l’abandonament de camps de conreu i prats de dall
que actuen com a tallafocs. A continuació es proporciona un llistat dels incendis esdevinguts als
municipis d’estudi des dels anys 70 (moment en el qual es va començar a registrar de manera
estandaritzada els incendis) fins a l’actualitat. Es pot observar, com a dada curiosa, que dels 4
incendis que hi ha hagut, 3 han estat intencionats i un a causa d’una negligència.
El PAM INFOCAT de Llívia data de 5 de desembre del 2018.
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Taula 8. Incendis ocorreguts al municipi de Llívia en el període 1970-2020.
Any

Data

Paratge

Lloc d’inici Causa

Sup. arbrada (ha) Sup. no arbrada (ha) Sup. forestal (ha)

Prat del Altres llocs
1997 10/04/97 Rei

en la forest Intencionats

1,20

0,00

1,20

0,00

2,50

2,50

en la forest Negligències 0,00

0,02

0,02

0,03

0,03

Serrat
del

Altres llocs

2002 09/03/02 Palmanill en la forest Intencionats
Cami de Altres llocs
2005 21/06/05 Gorgoja
Coll

Pista

2012 27/08/12 d'Estaüja forestal

Intencionats

0,00

Font. DARPAMN, 2020.

Risc d'incendi
Risc baix
Risc mitjà
Risc alt

Figura 22. Mapa de perill básic d’incendis forestals a l’àmbit d’estudi. Font. Elaboració pròpia a partir de les
bases del Departament de Territori i Sostenibilitat.
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Risc d’inundabilitat

Pel que fa a la delimitació de les zones inundables amb períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys cal
destacar la influència que té, sobre el territori, el pas per la comarca del riu Segre. De fet, aquest
curs hídric és l’únic element de la xarxa hidrogràfica de la Cerdanya del qual estan cartografiades
les zones inundables amb períodes de retorn de 50, 100 a 500 anys.
La vila de Llívia es troba afectada per inundació dels cabals alts, inundant la part baixa del poble,
segons el que determinen els Estudis d’inundabilitat en l’àmbit del projecte PEFCAT (planificació
d’espais fluvials de Catalunya). A continuació s’adjunta el quadre resum associat al Segre del tram
que passa per Llívia:
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Figura 23. Mapa d’inundabilitat a l’àmbit d’estudi. Font. Plànol I.5.1. del document per l’aprovació inicial del
POUM de Llívia, 2021.

Els sectors que poden tenir incidència ambiental sobre inundabilitat, respecte al riu Segre com
també de dos dels seus afluents presents al municipi, el riu d’Estaüja i riu Er son el PEU-04, PMU-02,
PMU-1 i PAU-04.
Dels dos afluents mencionats, però, no s’ha pogut consultar la cartografia associada al risc.
El PAM INUNCAT de Llívia data de 5 de desembre del 2018.
3.10.3.

Risc sísmic

Catalunya està situada al marge NE de la Península Ibèrica i part nordoccidental de la Mediterrània,
dins de l’àmbit geodinàmic de la col·lisió de les plaques tectòniques d’Euràsia i d’Àfrica. Aquesta
col·lisió va provocar l’engruiximent de l’escorça continental i la formació de l’orogen alpí dels
Pirineus i l’aprimament neogen d’obertura del Golf de València. Les grans unitats geològiques
catalanes són: els Pirineus, el Sistema Mediterrani, la Conca de l'Ebre i la zona de transferència entre
els Pirineus i el Sistema Mediterrani.
El principal episodi tectònic de formació dels Pirineus desenvolupant un cinturó d’encavalcaments i
plecs es va produir des de l’acabament del Cretaci fins al Miocè (50- 25 MA). La part central i
oriental, on es troba situada Catalunya, es caracteritza per un sistema d’encavalcaments format per
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l’apilament d’unitats estructurals limitat per un sistema imbricat asimètric d’encavalcaments dirigits
cap al N i cap al S (amb un major escurçament en la vessant sud ~100 km).
Llívia i el conjunt de la Cerdanya situats en l’eix pirinenc determina l’existència d’un risc sísmic. La
unitat geològica dels Pirineus es caracteritza per esta formada pels massissos granítics, els genissos
i la sèrie paleozoica que constitueixen la zona axial, i per les sèries mesozoica i paleògena, que
constitueixen les unitats al·lòctones de cobertura.
En àrees amb una activitat sísmica moderada, com Catalunya, on no és sempre posible identificar
els epicentres dels terratrèmols amb falles conegudes, és més pràctic introduir el concepte de zona
sismotectònica que parlar de falles actives. La hipòtesi bàsica és considerar que la heterogeneïtat
de l’escorça terrestre pot explicar la distribució de la sismicitat.
La zonació tectònica és el primer pas per a una zonació sismotectònica. Aquesta zonació ha tingut
en compte els paràmetres geològics més representatius de l’escorça terrestre, principalment aquells
que provenen de la pròpia estructura geològica sense tenir, però, en compte la neotectònica (postmiocè). Les variacions de diferents paràmetres geològics seleccionats permet una primera definició
de zones tectòniques homogènies.
Per a obtenir la zonació sismotectònica, s’ha incorporat la distribució sísmica a la zonació tectònica
afegint noves zones o modificant els límits per tal de tenir en compte distribucions de sismicitat no
explicables per paràmetres purament geològics. Les zones frontereres amb França proposades en
els estudis en els que es basen aquesta anàlisi de risc estan d’acord amb les obtingudes en estudis
similars a França. Cal destacar que tres de les onze zones sismotectòniques han estat definides
únicament amb criteris de distribució de la sismicitat.
La major activitat es concentra als Pirineus. El terratrèmol més important d’aquests darrers vint
anys, ocorregut l’any 1996, de magnitud 5.2 -seguit de nombroses rèpliques associades-, es va
localitzar als Pirineus orientals (oest de Perpinyà).
Hi ha determinades àrees a Catalunya que estan exposades a un risc més gran de que es produeixin
situacions d’emergència sísmica. Els estudis que duen a la identificació d'aquestes zones consta
fonamentalment de dues parts:


L’avaluació de la perillositat sísmica, que fa una estimació de la intensitat del moviment
sísmic que pot raonablement esperar-se a cada municipi de Catalunya i dona lloc al mapa
de zones sísmiques.



L’avaluació de la vulnerabilitat sísmica de les construccions en tot el territori català, que fa
una estimació dels danys que el moviment sísmic considerat pot causar sobre els municipis
de Catalunya. Construccions tals com les edificacions d’habitatge i altres usos per a la
població aquelles en les quals reposen els serveis imprescindibles per a la comunitat
aquelles les quals, degut a les seves activitats, en cas de sisme poden fer que s’incrementin
els danys per efectes catastròfics associats.
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La combinació d’aquests dos estudis permet l’elaboració d’un escenari de risc per a cada municipi
de Catalunya.
Segons diferents estudis realitzats, la Cerdanya es troba dintre de les zones de major activitat
sísmica, ja que aquesta major activitat es concentra als Pirineus. El terratrèmol més important
d’aquests darrers vint anys, ocorregut l’any 1996, de magnitud 5.2 - seguit de nombroses rèpliques
associades - és va localitzar als Pirineus orientals (oest de Perpinyà).
A causa de la sismicitat moderada de la regió, la vulnerabilitat sísmica dels edificis actuals no ha
estat posada a prova per cap terratrèmol important. Per similitud amb construccions de
vulnerabilitat coneguda, i a partir del coneixement de les tècniques constructives del país, ha pogut
fer-se una estimació de la vulnerabilitat sísmica del parc d'edificis existents a Catalunya.
El resultat d'aquesta classificació ha permès establir la distribució dels edificis de cada municipi en
classes de vulnerabilitat A, B, C i D (classificació EMS'92). Cada municipi ha estat catalogat de
vulnerabilitat alta (25 municipis), mitjana (569 municipis) o baixa (347 municipis).
A partir de la classificació dels edificis en classes de vulnerabilitat, s'ha dut a terme una avaluació
general dels danys que podrien observar-se a cada municipi de Catalunya, considerant les
intensitats previstes en el mapa de zones sísmiques i l'efecte del sòl. L'avaluació dels danys dels
edificis s'ha realitzat a partir de matrius de probabilitat de danys, obtingudes a partir de les
observacions de terratrèmols recents d'Itàlia. Com a resultat de l'avaluació del dany físic, s'obté el
nombre d'edificis de cada municipi distribuït segons els diferents graus de danys. Com a síntesi dels
resultats obtinguts, s'ha fet una classificació dels municipis segons la distribució dels diferents graus
de dany, amb l'objectiu de presentar una visió global del deteriorament per municipis. En aquest
ordre, s'han determinat tres grups de municipis segons el grau de dany: lleu, moderat i greu.
En resum, es consideren municipis seriosament danyats aquells que tindrien més del 40% dels seus
edificis amb danys moderats o greus; moderadament danyats els que tindrien de 20% a 40% dels
seus edificis amb dany moderat o greu i lleugerament danyats els que tindrien menys del 20%
d'aquestes categories.
A la figura següent es presenta el resultat d'aplicar aquest procediment. En aquest mapa s'observa
una gran concentració dels municipis seriosament danyats a la part nord de la regió, la qual arriba
al voltant del 25% dels municipis de Catalunya; el contrari a aquesta situació es presenta a la part
sud, on es localitzen els danys lleus, observats al major nombre de municipis, corresponent a quasi
el 50% del total. A la porció central de la regió, al 25% de la resta de municipis, es troben els danys
moderats. En el cas de Llívia, la categoria de risc és amb danys moderats.
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Figura 24. Mapa de vulnerabilitat sísmica i àmbit d’estudi. Font. ICGC.

Cal assenyalar que el mapa no correspon a l’escenari d'un sol possible terratrèmol sinó a les
estimacions fetes pels valors d'intensitat assignats en el mapa de zones sísmiques anterior. També
s'ha realitzat una valoració dels danys físics a les persones i una estimació econòmica del dany físic
als edificis d'habitatge.
Aquests resultats s'incorporen en el Pla d'Emergència Sísmica de Catalunya (SISMICAT) que ha
preparat la Conselleria d'Interior, per tal de determinar quins municipis han de realitzar el pla
d'emergència municipal en front de terratrèmols. El Pla ha estat homologat per la Comisión
Nacional de
Protección Civil en el mes de juny de 2002.
A la comarca de la Cerdanya els danys que es produirien serien greus o moderats (com és el cas de
Llívia) ja que, com s’ha comentat anteriorment, està situada en una zona sísmica important, segons
el SISMICAT la totalitat del municipis de la Cerdanya pertanyen al grup amb intensitat sísmica igual
o superior a VII-VIII per un retorn de 500 anys, per tant és obligatòri que aquest municipis disposin
d’un Pla d’Actuació Municipal (PAM); així, el PAM SISMICAT de Llívia data de 5 de desembre del
2018.
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Risc geomorfològic i erosiu

Existeixen diverses zones conegudes d’inestabilitat geològica a la comarca de la Cerdanya.
De fet a instàncies de l’Ajuntament de Llívia, l’ICGC va realitzar un informe arran d’un despreniment
de roques al carrer d’Estavar desenvolupat el dia 26 de maig de 2014, amb afectació a diversos
cotxes i un habitatge.
Els materials cambro-ordovicians que formen la vessant afectada, presenten una intensa fracturació
degut al metamorfisme regional. El fort pendent i la intersecció de les diferents famílies de
discontinuïtats fa que al llarg dels diferents escarpaments que presenta el vessant s’observin zones
susceptibles de generar nous despreniments. En aquest sentit, durant el reconeixement preliminar
que es va realitzar es van identificat tres punts especialment susceptibles:


un bloc individualitzat de forma irregular (amb un volum estimat de l’ordre d’1 m 3), que es
troba aproximadament a la cota 1262 msnm, a la vertical dels números 35 i 37



una massa rocosa, amb fractures de descompressió, amb un volum estimat de l’ordre d’1
m3, fàcilment fragmentable, que es troba aproximadament a la cota 1262 msnm, a la
vertical dels habitatges dels números 35 i 37



una massa rocosa d’uns 2 m3 de material molt fracturat, amb un desplaçament cap el
vessant d’uns 3 cm, que es troba aproximadament a la cota 1240 msnm, a la vertical de
l’habitatge del número 41

Cal afegir a més les variacions climàtiques i els cicles de gel-desgel que es donen en aquestes
zones de la Cerdanya, que provoquen l’obertura de les diferents discontinuïtats preexistents i la
degradació a nivell geomecànic del tram més superficial del massís rocós.
Quant a les activitats extractives, a Llívia no existeixen graveres, però sí algunes pedreres de
pissarra, de les quals una continua en actiu. Aquesta disposa d’un atorgament per part del
Departament d’Economia i Finances dels SSTT de Girona d’una ampliació de vigència d’autorització
de l’explotació de recursos de la secció A des de l’any 2007 024S -2812 de 21 d’agost de 2007) i de
resolució favorable d’autorització des de l’any 1991. El titular de l’explotació és l’Ajuntament de
Llívia i en l’atorgament s’amplia el període de vigència fins a l’esgotament dels recursos, i sempre
que els drets sobre els terrenys en explotació o restauració siguin vigents. En aquesta resolució es
mantenen sense modificació els altres aspectes i obligacions contemplats en l’autorització inicial de
l’any 1991. L’explotació presenta una superfície de 2,12 ha.
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Activitats extractives
Activitat englobada en una nova explotació
Activitat finalitzada
Activitat en actiu i restauració no iniciada
Activitats extractives abandonades

Figura 25. Estat de les activitats extractives a l’àmbit d’estudi. Font. Elaboració pròpia amb cartografia del DTS.
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També destaca la presència d’una extractiva de pissarra situada (aïlladament) al nord del casc urbà
del municipi a peu de la carretera que porta a l’extractiva anomenada “Llívia”. Aquesta activitat
d’extracció minera no està documentada al registre de la cartografia oficial del Departament de
Territori i Sostenibilitat (límits dels espais afectats per activitats extractives a Catalunya).

Figura 26. Ubicació de l’extractiva de pissarres en el context del casc urbà i al sud-oest de l’extractiva Llívia”.

3.11 PATRIMONI CULTURAL I HISTÒRIC
Al municipi de Llívia hi ha diferents elements protegits i s’estableix diferents nivells de protecció,
segons les característiques particulars de cada un dels elements segons la categoria a la que
pertany cada un:


Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN)



Béns Culturals d’Interès Local (BCIL)



Jaciments Arqueològics

Actualment, Llívia no disposa de Catàleg de béns a protegir –s’està elaborant juntament amb la
realització del POUM-. Un primer pas es va realitzar quan el Consell Comarcal de la Cerdanya,
juntament amb l’Ajuntament, van elaborar un llistat de patrimoni cultural i que constitueix la font
d’informació més completa de patrimoni del municipi. També hi ha informació als Inventaris de
Patrimoni Arquitectònic i Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
Així doncs, en el llistat de Béns Culturals d’Interès Nacional apareixen:


Les Torres de l’església Nostra Senyora dels Àngels



La Torre Bernat de So



La Vila



El Castell

Segons la Disposició addicional primera de la Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural
català, es llisten com a Béns Culturals d’Interes Local, els següents:


Església de la Mare de Déu dels Àngels



Crist en Majestat gòtic de l’església de la Mare de Déu dels Àngels



Retaule barroc de l’escola castellana de la Mare de Déu dels Àngels



Conjunt de lloses funeràries gravades
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El Pont del Carrassut



Ermita de Sant Guillem de la Prada



La Pedra Dreta
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Finalment, com a jaciments arqueològics apareixen:


El Fòrum Romà



El Castell

Figura 27. Castell de Llívia. Font. Elaboració pròpia.

Figura 28. La Vila de Llívia. Font. Elaboració pròpia.

Cal destacar el Museu Municipal de Llívia, creat l’any 1980, que compta amb un exposició
permanent on s’explica la història de Llívia, es narra la història de la Farmàcia i s’explica la història
de la Farmàcia Esteva, regentada des d’almenys el 1704, el seu patrimoni moble. De l’antiga
farmàcia n’han perviscut el cordialer barroc, les estanteries amb els pots blau cobalt i blau i blanc, i
sobretot el conjunt de caixes policromades on hi apareixen diverses figures de sants i de sabis de
l’antiguitat clàssica.
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Pel que fa a l’Inventari de Patrimoni Arqueològic de Catalunya, destaca 13 jaciments
arqueològics presents al terme, llistats a continuació:


Cal Meranges



Camí ral de Puigcerdà



Cal Doctor



Castell de Llívia (I) i (II)



Camp del Canonge



Feixes de La Colomina / Les Colomines



Pont del Carrassut



Les Corones



Carrer dels Forns (Hort de la Rectoria)



Hort de la Falona



Cal Barrier



Sòl urbanitzable no programat "np-2" i sector no urbanitzable "nu" de Llívia

Quant a l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya es destaquen 22 béns
arquitectònics presents al terme, llistats a continuació, alguns també presents al llistat
comarcal/municipal:


Pont de Llívia



La Vila de Llívia



Casa Manuel



Mas Travis



Casa Freixa



Casa Hospital



Can Ventura



Can Carbonell



Castell de Llívia



Barraca del Castell de Llívia



Ermita de Sant Guillem de la Prada



Ruïnes de la Casa Salsas



Mènsula de Cal Blancaret



Habitatge al carrer Forns, 9



Llindes del carrer Frederic Bernades



Creu de Terme de Toret



Torre de Bernat de So



Torres de l’Església



Portal de l’antiga Església de Sant Vicenç



Habitatge del carrer Raval, 6



Església Parroquial de la Mare de Déu dels Àngels



Font de la Mare de Déu dels Ángels



Casa de la Vila



Museu Municipal de Llívia



Mas Carbonell de Gorguja

89

POUM de Llívia - aprovació inicial
Estudi Ambiental Estratègic



Cal Barnola



Paller del Mas Carbonell de Gorguja



Can Bernada
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Masies i cases rurals en SNU
Tot i que actualment no estan catalogades, hi ha 3 habitatges en SNU que el nou POUM en fase
d’aprovació inicial vol catalogar:


C-01. Casa de l’Anglès



C-02. Mas Rodonell



M-01. Mas Junquer

Les dues primeres es classifiquen en forma d’inventari com a edificacions amb ús d'habitatge en sòl
no urbanitzable, a les normes del POUM previst.
3.12 VECTORS AMBIENTALS
3.12.1.

Contaminació Lluminosa

Seguint els criteris que estableix la Llei 6/2001 i el Decret 82/2005, el Mapa de protecció del medi
ambient envers la contaminació lluminosa a Catalunya, estableix 4 categories de protecció envers la
contaminació lumínica:


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



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



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



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

Totes les zones urbanes i urbanitzables -nucli principal i secundaris- tenen qualificació E3, mentre
que la resta de sòl, no urbanitzable, correspon a la categoria E2.
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Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica
E2
E3

Figura 29. Zonificació lluminosa a l’àmbit d’estudi. Font. Mapa de protecció de la contaminació lluminosa
segons el Departament de Territori i Sostenibilitat.

3.12.2.

Contaminació acústica

La comarca de la Cerdanya és una àrea amb una notable activitat econòmica, especialment
turística. Aquest fet origina una gran estacionalitat també pel que fa a contaminació acústica. Així,
durant les èpoques de més afluència turística el soroll es multiplica.
Les principals fonts emissores de sorolls són les infraestructures de transport i, tal com ja s’ha
explicat en apartats anteriors, les vies de comunicació de Llívia passen principalment per la
presència de la N-154 que uneix el municipi amb Puigcerdà. Així doncs, aquesta carretera és el
principal focus d’emissió de contaminació acústica.
A banda de l’estacionalitat turística, també cal destacar que tant a Llívia com en la resta dels
municipis de la Cerdanya, la mobilitat per motius laborals i escolars entre municipis és molt
elevada. Aquest fet també incrementa la contaminació acústica.
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Per últim, donat el fet que Llívia no presenta línia de ferrocarril ni cap altre mitjà de transport
sorollós, no es detecten altres focus d’emissió de contaminació acústica.
El municipi de Llívia té aprovat el mapa de capacitat acústica.

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
A2
A4
B1
B2
C2
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Figura 30. Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl a Llívia. Font. Elaboració pròpia a partir de cartografia
del DTS.

3.12.3.

Contaminació electromagnètica

Al terme municipal de Llívia només existeix una línia de mitja tensió, que seria el focus de producció
de contaminació electromagnètica més important, unit a les estructures de transformació elèctrica i
les línies de baixa tensió derivades.
La proliferació d’infraestructures de radiocomunicació i torres radioelèctriques ha condicionat la
necessitat d’ordenació. El Pla d’Ordenació d’Infraestructures de radiocomunicació (en endavant
POAIR) ha procurat aportar les claus en aquest sentit. El POAIR possibilita elaborar un cens
d’infraestructures, ordena el territori segons la legislació (Decret 148/2001), fomenta el
desplegament ordenat d’infraestructures al territori, evitant dispersió d’infraestructures en zones on
ja n’hi ha, defineix àrees de programes d’infraestructures en zones on pateixen deficiències al
temps que procura la regularització de les infraestructures existents. Segons dades del POAIR es
comptabilitzen 35 instal·lacions de radiocomunicació a la comarca de la Cerdanya a l’any 2005, 25
de les quals situades en zones no urbanes i una de les quals es troba a Llívia.
Per calcular les emissions d’antenes de telefonia, la Generalitat de Catalunya va posar en marxa al
2004 el projecte SMRF (Sistema de Monitorització de Radiofreqüència) que supleix la
imperceptibilitat dels camps electromagnètics mitjançant mesures objectives dels nivells de
radiacions que permeten donar tranquil·litat als ciutadans. L’ANY 2016, la xarxa d’equips de
monitoratge de radiofreqüències va controlar els nivells de volts per metre (V/m) en 328 punts
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instal·lats en 184 municipis i es van fer 254 mesuraments puntuals en 111 espais més del territori.
En tots els casos, els resultats van ser molt inferiors als nivells màxims marcats per la normativa, que
està vigent a gran part dels països de la Unió Europea i basada en recomanacions internacionals.
Així, el nivell màxim d’exposició per a les bandes de radiofreqüència de 900 MHz, 1800 MHz i 2100
MHz, segons la normativa, és de 41 V/m i només s’ha arribat al llindar dels 20 V/m. Per la seva
banda, els equips de monitoratge de banda ampla (radiofreqüències entre 100 KHz i 8 GHz), van
detectar un sol cas en el que s’ha arribat a 21 V/m quan la normativa indica que no es poden
superar els 28 V/m. La resta de punts monitoritzats van quedar molt lluny d’aquestes dades.
A Llívia hi ha dos focus d’emissions electromagnètiques: per una banda, les línies elèctriques de
mitja i baixa tensió i per l’altra, una torre/antena de telecomunicació propietat de dues companyies
de telefonia mòbil emplaçada en el punt X,Y: 415995, 4701259.
3.12.4.

Contaminació Atmosfèrica

La Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) és l’eina
fonamental per a la caracterització i avaluació de la qualitat de l’aire. En aquest sentit el territori es
divideix en zones de qualitat de l’aire (ZQA), les mesures que es fan de les quals tenen com a
objectiu ser representatives del nivell de fons de qualitat de l’aire de tota la zona i, a més, tenir una
superfície homogènia respecte a l’orografia, la climatologia, la densitat de població i el volum
d’emissions industrials i de trànsit.
L’àmbit d’estudi es troba a la ZQA 11: Pirineu Oriental. Aquesta zona disposa de 2 estacions de
control de la XVPCA, les quals están dotades amb punts de mesurament automàtics.
Taula 9. Punts de mesurament de la Zona de Qualitat de l’Aire 11.

Font. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, 2021.

Com es pot observar, el municipi de Llívia no té indústries generadores de contaminació
atmosfèrica, però de sud-est a sud-oest hi ha un dels eixos de comunicació principals del sistema,
el que pot determinar que la possible contaminació atmosfèrica present al municipi pertanyi,
sobretot, a l’àmbit associat amb el trànsit viari. A més, cal considerar la pròpia configuració
orogràfica de la comarca, on es poden produir certs episodis de calma i d’inversió tèrmica, així com
la presència relativament propera d’algunes instal·lacions emissores importants, com la central
tèrmica de Cercs.
Segons l’informe corresponent a l’any 2017 sobre la qualitat de l’aire a Catalunya, elaborat per la
Generalitat de Catalunya:
A la Zona de Qualitat de l’Aire 11, Pirineu Oriental, els nivells mesurats pel diòxid de
nitrogen,les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, les partícules en
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suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres, el benzè i el plom estan per sota dels valors límit
establerts per la normativa vigent.
En relació amb els nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè no s’han superat els
valors objectiu establerts a la legislació.
Pel que fa a l'ozó troposfèric no s'ha detectat cap superació del llindar d'informació horari a
la població ni del llindar d'alerta. Tampoc s’ha produït cap superació del valor objectiu per a
la protecció de la salut humana. Referent al valor objectiu per a la protecció de la vegetació,
s’ha superat als dos punts de mesurament de la zona: Bellver de Cerdanya i Pardines.
Finalment, per complir el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la
qualitat de l’aire, s’ha portat a terme una campanya de mesures de precursors de l’ozó
troposfèric al punt de mesurament de Bellver de Cerdanya.
En relació a l'avaluació dels nivells de la resta de contaminants, d'acord amb l'inventari
d'emissions i les condicions de dispersió de la zona, s'estima que els nivells compleixen els
objectius de qualitat de l’aire establerts a la normativa vigent.
3.12.5.

Abastament i consum d’aigua
AIGUA URBANA

Els nuclis urbans de la Cerdanya presenten, per norma general, unes xarxes bàsiques constituïdes
majoritàriament per una o dues fonts, un o dos dipòsits i un sistema de desinfecció a base
d’hipoclorit sòdic, tot i que encara avui dia hi ha xarxes que no desinfecten l’aigua o són poc
eficients. El cas de Llívia no és diferent.
Segons l’ACA, l’estacionalitat tant forta que hi ha a la comarca de la Cerdanya dificulta en gran
mesura el control de la capacitat de regulació de les xarxes d’abastament, ja que són necessaris
grans dipòsits que es fan servir a ple rendiment pocs dies a l’any. Si s’hi afegeixen els casos
d’elevades dotacions i els de rendiments baixos, s’obliga encara més a sobredimensionar les
infraestructures de la xarxa. Per aquest motiu, hi ha xarxes que no tenen suficient volum de
regulació.
A continuació es descriuran de forma sintètica els principals trets que conformen el marc global
d’abastament del recurs hídric a la comarca en el context del municipi de Llívia.
El municipi de Llívia, compta amb quatre punts de captació d’aigua independents. La primera i la
segona les trobem al riu Er (Captació Vella i Captació Nova) i abasteixen els nuclis de Llívia i
Gorguja; la tercera, anomenada Captació Canal Angostrina o Pou Cereja, abasteix el nucli de Cereja;
la quarta és el Pou Pla de la Portella, actualment fora de servei.
Captació vella al marge del riu Err: aquesta comunica amb el dipòsit mitjançant una galeria
subterrània, antigament i aprofitant una resclosa existent al riu Er es va col·locar un tub de drenatge
dins del llit del riu i es va tapar amb graves per tal de crear el filtratge, però es troba força obstruït.
Aquest dren vessa cap a una arqueta subterrània, on hi ha una canonada de PVC DN160mm fins a
l’arqueta receptora. Un cop les aigües es troben a l’arqueta receptora aquesta la subministra cap al
dipòsit de Gorguja a través de dues canonades de transport de fibrociment DN150mm i DN175mm,
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els quals després es converteixen en una sola canonada de fosa dúctil DN200mm a l’entrada del
dipòsit de Gorguja.
Captació nova al marge del riu Er: consisteix en una sèrie de drenatges construïts per sota del
nivell freàtic però a poca profunditat, de 2 a 3 metres, estesos per una zona de prats propera al riu
Er. Es condueix l’aigua cap el Pou de Graves a través d’una canonada PVC DN300mm i des del Pou
de Graves fins a l’arqueta receptora, l’aigua es transporta a través d’una canonada de Formigó
DN1000. Un cop les aigües es troben a l’arqueta receptora, aquesta la subministra cap al dipòsit de
Gorguja a través de dues canonades de transport de fibrociment DN150mm i DN175mm, els quals
després es converteixen en una sola canonada de fosa dúctil DN200mm a l’entrada del dipòsit de
Gorguja. Aquesta captació subministra un cabal puntual molt gran, fins a 120 m³/h, però només
mentre circula aigua superficial. Actua més com un filtre de grans dimensions que com un pou, ja
que el subsòl de tota la Cerdanya és generalment molt poc permeable. Ofereix molt poca capacitat
de reserva, pràcticament limitada a la porositat de les graves amb les que es van omplir les rases de
drenatge, pel que en èpoques de sequera passa a subministrar, només, de 40 a 50 m³/h.
Captació canal d’Angostrina: donat que amb el pou Pla de la Portella no hi havia suficient cabal
per garantir el subministrament al nucli de Cereja, es va realitzar una precària captació al Canal
d’Angostrina. La captació consisteix en un pou d’uns 2 metres de profunditat ubicat al costat de la
Sèquia, que recull les aigües de drenatge del Canal d’Angostrina. L’aigua captada s’impulsa cap al
dipòsit de Cereja. El cabal màxim estret és de 175 m³/dia. Tot i així, no es disposa de garantia de
disponibilitat de cabal, ja que es disposa d’una concessió per a 3 dies i mig a la setmana. Cal
considerar també que, degut a la provisionalitat de la captació, els drens es curullen, impedint
l’extracció d’aigua durant el període de neteja.
Pou Pla de la Portella: pou entubat d’uns 80 metres de profunditat, situat a la part alta del Pla de
la Portella. Està dotat d’una escomesa elèctrica i canonada per a conduir l’aigua fins al dipòsit de
Cereja, situat a prop del pou. El fet que el pou estigui situat a dalt d’una muntanya implica que
s’està drenant una formació rocosa poc extensa, amb permeabilitat per fissuració i reduït
emmagatzematge. Té recursos reduïts que no sempre poden satisfer la demanda tot i ser un nucli
molt petit, és per això que es va realitzar la derivació del Canal d’Angostrina. Aquest Pou es va
quedar fora de servei degut a la posada en funcionament de la derivació del Canal d’Angostrina, la
qual assegurava els cabals d’abastament per a Cereja, a part que havia patit episodis de ferro i que
caldria canviar la instal·lació elèctrica a trifàsic, 380V, pel bon funcionament de la bomba.
Dipòsit de Gorguja: al costat esquerre del Segre, té una capacitat de 1.000 m³. La cota de solera és
de 1.244 msnm. Aquest dipòsit alimenta els nuclis de Llívia i Gorguja. Des d’aquest dipòsit s’abasta
per gravetat, mitjançant dues canonades (fosa dúctil DN150mm i PVC DN160mm) el nucli urbà de
Llívia. Les canonades entren al nucli pel pont del riu Segre, és a dir, a la part més baixa, i la xarxa es
va estenent cap amunt fins arribar actualment a cotes properes a la del dipòsit. D’altra banda, des
del dipòsit i mitjançant un grup de pressió, s’abasta al nucli de Gorguja amb una canonada de
polietilè DN110 mm. Gorguja Petita s’abasta des d’una connexió a la canonada de fosa dúctil
DN150mm amb una canonada de polietilè DN63mm.
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Dipòsit de Cereja: situat al Pla de la Portella, està ubicat a una cota de solera de 1.315 msnm i té
una capacitat de 300 m³. Des d’aquest dipòsit s’abasta per gravetat al nucli de Cereja amb una
canonada de polietilè DN 110mm.
L’aigua subministrada, tant a Llívia com a Cereja i Gorguja, es tracta mitjançant una cloració amb
hipoclorit sòdic als dipòsits de capçalera, amb l’addició de la quantitat de clor necessària per a la
seva correcta desinfecció, més el clor residual indicat per les autoritats sanitàries per protegir-la de
contaminacions posteriors.
Al dipòsit de Gorguja hi ha un sistema de pre-cloració en funció del cabal d’entrada i una postcloració amb funció del nivell de clor residual mesurat per l’analitzador de clor a la sortida. Al
dipòsit de Cereja hi ha una cloració en continu, dosificant el clor en funció del valor de clor residual
mesurat per l’analitzador de clor a la sortida.


Estacionalitat

Un dels aspectes més remarcables de l’abastament d’aigua potable en el conjunt comarcal i a Llívia,
és l’estacionalitat de la població. Les dades de l’estudi de l’Agència Catalana de l’Aigua (referents a
població estacional i consums relacionats) provenen de 2003, no se n’han obtingut de més recents.
Taula 10. Població de Llívia el 2003 i comportament estacional en referència al total comarcal.

Permanent

Punta

Llívia

1.248

7.192

Total comarcal

7.702

45.300

Font. ACA.

A nivell global, s’observa que la comarca presentava fa pocs anys una població permanent d’uns
7.700 habitants (essent reduïda en la majoria dels municipis inclosos en el POUPM) i en època
punta la població podia superar els 45.000 habitants. Això suposa una referència d’una població
estacional de gairebé 6 vegades la censada. En la major part dels municipis que conformen la
comarca, aquesta estacionalitat a la que es fa referència, té una curta durada, no arribant als 30
dies/any d’ocupació en la major part de llars.


Consum

Segons l’estudi realitzat per l’ACA “Pla d’abastament i distribució d’aigua en alta a la Cerdanya”,
amb dades corresponents a l’any 2003, s’estima que el cabal subministrat en alta en el conjunt de la
Cerdanya era d’aproximadament 367 l/hab/dia de cabal subministrat en alta, generats per un ús de
reg domèstic, piscines i altres activitats recreatives. D’altra banda, el cabal consumit en baixa era de
234l/hab/dia i la domèstica de 220l/hab/dia.
A les taules següents es pot comparar el valor d’aigua consumida (m3/any) i el valor de l’aigua
subministrada, essent la diferència, les pèrdues. A més, es poden comparar aquests valors amb el
municipi de Puigcerdà; aquest fet fa visible que el consum per càpita és molt més elevat a Llívia que
a Puigcerdà, fet relacionat amb la quantitat de persones que fan estada estacional a Llívia sense
estar-hi censats.
Taula 11. Volum anual d’aigua consumida a Llívia des de l’any 2012 al 2020.
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Voum (m3/any) consumit a Llívia
Any Xarxa domèstica Activitats econòmiques i fonts pròpies

Total

m3/dia/persona

2020

159.633

54.599 214.232

150,02

2019

149.186

41.504 190.690

133,54

2018

145.090

36.714 181.804

127,31

2017

174.628

35.352 209.980

147,04

2016

137.670

42.307 179.977

126,03

2015

141.122

48.243 189.365

132,61

2014

121.818

39.002 160.820

112,62

2013

115.471

28.007 143.478

100,47

2012

153.239

28.042 181.281

126,95

Font. Elaboració pròpia a partir de dades de l’ACA, 2021.
Taula 12. Volum anual d’aigua consumida a Puigcerdà des de l’any 2012 al 2020.
Voum (m3/any) consumit a Puigcerdà
Any

Xarxa domèstica

Activitats econòmiques i fonts pròpies

Total

m3/dia/persona

2020

493.926

276.931 770.857

85,83

2019

472.318

336.925 809.243

90,11

2018

448.654

283.981 732.635

81,58

2017

437.719

243.496 681.215

75,85

2016

427.356

273.283 700.639

78,01

2015

409.691

258.821 668.512

74,44

2014

386.039

224.686 610.725

68,00

2013

462.036

227.417 689.453

76,77

2012

466.061

237.375 703.436

78,32

Font. Elaboració pròpia a partir de dades de l’ACA, 2021.
Taula 13. Cabals subministrats (m3) a Llívia i a Puigcerdà des de l’any 2016 al 2020.
2016

2017

2018

2019

2020

LLÍVIA

PUIGCERDA

LLÍVIA

PUIGCERDA

LLÍVIA

PUIGCERDA

LLÍVIA

PUIGCERDA

LLÍVIA

PUIGCERDA

GENER

22.187

55.231

21.334

71.650

27.317

69.727

29.208

86.974

21.303

58.053

FEBRER

21.404

61.025

20.361

55.297

32.320

62.455

17.579

50.880

20.362

56.233

MARÇ

24.922

63.063

20.790

64.320

25.910

60.635

17.020

63.707

22.753

68.050

ABRIL

21.625

47.345

25.567

68.264

30.656

66.097

16.243

67.334

24.106

55.848

MAIG

21.560

57.375

17.584

45.771

37.343

68.668

17.598

58.216

21.058

49.617

JUNY

36.623

75.081

38.574

75.882

31.505

60.778

33.758

76.122

40.177

81.726

JULIOL

37.403

82.724

34.660

67.609

54.418

86.861

39.131

90.496

49.628

81.450

AGOST

42.511

87.486

54.942

104.988

48.786

97.063

43.519

85.146

52.861

97.346

SETEMBRE

18.209

70.388

38.962

65.377

34.582

68.326

32.138

75.966

40.265

68.923

OCTUBRE

16.147

58.984

30.462

61.537

34.620

80.019

28.076

71.569

27.934

51.323

NOVEMBRE

18.610

64.304

27.379

71.944

28.566

64.221

23.261

61.282

27.970

53.050

DESEMBRE

16.068

60.094

28.165

56.346

28.261

67.256

26.706

72.459

24.948

51.943

TOTAL

297.269

783.100

358.780

808.985

414.284

852.106

324.237

860.151

373.365

773.562

Font. Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal de la Cerdanya, 2021.
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En relació al tema de la qualitat de l’aigua, l’ACA va realitzar un estudi per tal de determinar
l’idoneïtat de l’aigua per al consum humà, en el que s’analitzen una sèrie de paràmetres com són
els nitrats, els sulfats, la terbolesa, la duresa, la quantitat de plom i els trihalometans. El principal
problema detectat a Llívia en l’informe de qualitat de les aigües esmentat, és la terbolesa, essent el
valor 1,6 punts per sobre el valor de referència dictaminat per l’ACA.
AIGUA AGRÍCOLA
Apart dels consums d’aigua de boca, al municipi de Llívia té relativa importància el consum
d’aigua per regadiu de conreus herbacis i prats de dall. Segons les dades del cens agrari de 2009,
al municipi hi ha 326 ha de regadiu, que utilitzen majoritàriament els regs tradicionals a partir de
captacions de cursos superficials.
La xarxa de regs de Llívia està alimentada pel canal que prové del riu d’Estaüja situat al nord-est. El
reg circula a cel obert i en arribar al nucli, pel carrer Estavar es troba canalitzat. D’aquest canal que
entra al nucli es deriven tots els ramals que s’utilitzen per al reg.
El reg canalitzat circula per el carrer Estavar i creua el carrer Raval i l’Avinguda Catalunya. Una
vegada creuada l’Av. Catalunya, travessa uns terrenys no edificats fins arribar al carrer Reis de
Mallorca on segueix la seva traça per la vorera. Quan arriba a l‘encreuament dels carrers Reis de
Mallorca amb Passeig de Sant Guillem, el reg es bifurca en dos ramals. Un ramal gira 90 graus cap
al sud i segueix la traça del Passeig de Sant Guillem fins arribar al riu Segre. L’altre ramal continua
recte la traça que tindria el carrer Reis de Mallorca travessant la zona esportiva i sortint a cel obert
una vegada a creuat el carrer de l’Esport. A partir d’aquest punt, el reg continua a cel obert seguint
una traça paralꞏlela al camí de les devesetes.
A l’alçada del encreuament del reg indicat anteriorment amb el carrer del Raval, aquest disposa
d’una derivació que es trobaria en desús, i que una vegada travessa diverses parcelꞏles arribaria al
carrer de Cana. El reg segueix la traça aproximada del carrer de cana fins arribar a l’alçada del
habitatge del núm. 50 de l’Av. Catalunya, on realitza un gir de 90 graus cap al sud i on creua l’Av.
Catalunya fins anar a buscar la traça principal del reg descrita anteriorment per el carrer dels Reis
de Mallorca.
D’altra banda, en el nucli de Llívia cal destacar el buidat d’un antic safareig que es situa a la zona
nord, en el carrer de Julia Lybica. Aquest safareig abans desguassava a la xarxa unitària de
clavegueram, però es va realitzar una canalització per conduir-les pel carrer Julia Lybica fins el reg
del carrer Estavar.
Al nucli de Gorguja cal destacar la presencia de dos regs significatius. En un primer lloc el reg que
prové de la zona del Mas de Sant Josep i que una vegada creuada la N-152, circula a cel obert
sensiblement paralꞏlel al carrer Bons Aires. El reg arriba fins una parcelꞏla on disposa de trams
canalitzats i un ramal que arribar al carrer Puigmal. L’altre reg és el que es situa a l’est i sud-est del
nucli. Aquest reg desprès de travessar diversos camps, arriba al camí que surt al carrer Puigmal. Just
en arribar al carrer Puigmal el reg es canalitzat a cel obert seguint la traça del camí de Gorguja fins
arriba a la llera de la Ribera d’Er.
Al nucli de Gorguja petita existeix un reg provinent de la Ribera d’Er i que abans d’arribar al nucli
per l’est realitza un gir cap al sud on deriva un ramal que circula per el límit sud del nucli.
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Xarxa de sanejament d’aigües

La comarca de la Cerdanya compta amb un total de 14 depuradores actualment en funcionament,
segons han informat fonts de l’Agència Catalana de l’Aigua, localitzades als termes d’Alp, Bellver,
Bolvir, Das, Guils de Cerdanya, Fontanals, Prats i Sansor, Puigcerdà i Montellà i Martinet. Cap de les
14 depuradores es troba situada en el municipi de Llívia.
Com ja s’ha constatat públicament diferents vegades per part de l’ACA, el nombre actual d’EDARs a
la comarca és encara insuficient per cobrir de forma satisfactòria el sanejament de les residuals de
la comarca, reconeixent-se dèficits en els volums a tractar i en l’estat de les infraestructures
existents.
El nucli de Llívia disposa d’una xarxa de clavegueram que és majoritàriament de tipus unitària, es
recullen i condueixen les aigües pluvials i residuals en el mateix colꞏlector.
El sector urbanístic situat al sud-oest del nucli, delimitat per l’Avinguda Catalunya, el camí Ral i el
camí de la Font del Sofre té una xarxa de clavegueram de tipus separativa amb colꞏlectors de
polietilè. La xarxa de residuals connecta a la xarxa unitària existent a l’Avinguda Catalunya i la xarxa
de pluvials creua a la vorera sud de l’Avinguda Catalunya i gira en direcció oest fins arribar al reg a
cel obert que discorre paralꞏlel al Camí de les Devesetes.
A la zona del polígon industrial situat al nord-est del nucli la xarxa existent també és separativa. La
xarxa d’aigües residuals connecta al colꞏlector en alta que prové dels municipis francesos i que
discorre per l’Avinguda dels Països Catalans, i la xarxa de pluvials aboca directament al riu Segre.
Les següents zones també tenen xarxa separativa: Avinguda Catalunya, en el tram entre el carrer
Raval i l’Avinguda dels països Catalans; Avinguda Catalunya en el tram entre el Passeig de Sant
Guillem i carrer Raval; Carrer Puigcerdà i Carrer del Troc també tenen colꞏlectors de pluvials, tot i
que actualment aboquen les seves aigües a colꞏlectors unitaris.
Al carrer del Raval, en el tram entre Avinguda Catalunya i el riu Segre, també hi ha un tram de
colꞏlector de pluvials que aboca al riu.
En el nucli de Llívia es poden senyalar el següents colꞏlectors principals: al carrer Puigcerdà,
l’Avinguda Catalunya i el del carrer del Raval. El colꞏlector del carrer Puigcerdà recull les aigües de la
zona nord-oest del nucli i les condueix per el carrer de l’Esport fins el colꞏlector en alta. El colꞏlector
del carrer Raval, recull les aigües residuals de la zona nord-est i est del nucli i les condueix fins el
colꞏlector en alta. El colꞏlector de l’Avinguda Catalunya va rebent les aigües de la zona centre fins
conduir-les al colꞏlector en alta en el camí de les Devesetes al límit oest del nucli urbà.
El nucli de Cereja disposa d’una xarxa de tipus unitària. El nucli presenta una important pendent de
direcció nord-est a sud-oest i les aigües residuals son conduïdes pels seus carrers fins el colꞏlector
existent al carrer del camí Vell de Llívia situat a la part més baixa del nucli. El colꞏlector segueix la
traça del camí fins arribar al nucli de Llívia a l’alçada del carrer de les Bulloses, on es connecta a la
xarxa de clavegueram del nucli de Llívia.
El nucli de Gorguja disposa d’una xarxa de tipus unitària, però pateix molts problemes d’intrusions
d’aigües blanques i l’aigua residual es troba molt diluïda, la major part de l’any, apta per ser
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abocada directament a la riera. Els tres colꞏlectors dels carrers que té aquest nucli són conduits fins
la colꞏlector del Carrer Puigmal, a partir d’on, seguint la traça del camí de Gorguja, es porta l’aigua
fins a l’arqueta on hi ha un sobreeixidor. La funció de l’arqueta amb el sobreeixidor, és la de derivar
l’aigua a la riera quan està molt diluïda per evitar que arribi a la depuradora. En aquesta arqueta hi
ha dos compartiments: un primer compartiment amb el colꞏlector i una comporta, que en
funcionament normal, porta les aigües fins el bombament de Llívia, i en funcionament de l’aigua
molt diluïda la deriva directament a la riera i un segon compartiment amb un sobreeixidor-vessador
sobre el que es situa un tamís separador de sòlids, que els retè per evitar que vagin a la riera i des
d’aquest punt les aigües surten a la riera desbastades. En aquesta arqueta neix el colꞏlector en alta
que discorre sensiblement paralꞏlel a la Ribera d’Er fins arribar al nucli de Llívia i el sobreeixidor que
aboca directament a la Ribera d’Er.
El nucli de Gorguja Petita, té d’una xarxa de clavegueram de tipus separativa formada per dos
colꞏlectors de polietilè. Els dos colꞏlectors discorren de manera paralꞏlela pel carrer principal del
nucli, i pel camí de Gorguja. Quan arriben a la llera de la Ribera d’Er, el colꞏlector de pluvials aboca
les aigües a la llera i el colꞏlector de residuals creua la llera del la Ribera d’Er per connectar al
colꞏlector en alta que prové de Gorguja aigües avall de l’arqueta del sobreeixidor de Gorguja.
Llívia, com ja s’ha avançat anteriorment, no disposa de cap EDAR dins del seu terme municipal. Això
significa que ha de guiar les seves aigües cap a una estació extramunicipal, es aquest cas, utilitza la
més propera, l’estació depuradora de Puigcerdà. Aquesta EDAR, amb un cabal de disseny d’uns
8.300 m3/dia s’ha vist superada pel creixement urbanístic en el seu àmbit d’actuació i la presència
d’aigües blanques, tal com es pot veure a continuació.
Taula 14. Quantitat d’aigües residuals (m3) que rep l’EDAR de Puigcerdà cada dia segons el conveni ACA –
Sindicat mixte.
Municipi
m3 conveni
m3 2015
m3 2016
m3 2017
m3 2018
m3 2019
Puigcerdà
3.596
2.893
3.532
3.486
3.882
3.789
Llivia
1.660
2.128
1.780
2.025
2.231
1.845
Sindicat
3.044
1.810
1.480
1.891
2.390
2.001
Estavar
0
931
892
1.042
1.076
849
7.762
7.684
8.444
9.579
8.484
TOTAL
8.300
Font. Consell Comarcal de La Cerdanya, 2021.

3.12.7.

Recollida de residus

El model de gestió de residus implantat al municipi de Llívia és el sistema “clàssic” de contenidors
de carrer en superfície. La gestió de la recollida selectiva la realitza el Consell Comarcal de la
Cerdanya. A Llívia es realitza la recollida selectiva dels següents residus: envasos lleugers, envasos
de vidre, paper i cartró, matèria orgànica i residus voluminosos; cada una d’elles degudament
classificada en el contenidor del color corresponent. De fet, es va iniciar la recollida de matèria
orgànica l’any 2017.
Més enllà dels contenidors per a la recollida selectiva i de rebuig, Llívia no compta amb cap
infraestructura específica de gestió o tractament dels residus domèstics com per exemple una
deixalleria, ja sigui fixa o mòbil, sinó que les persones han de fer ús de la deixalleria comarcal, a
Puigcerdà.
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Segons les dades de l’Agència de Residus de Catalunya, la producció de residus del municipi de
Llívia va ser, l’any 2015, de 149,21 tn, amb una generació de 1,74 kg/hab i dia de brossa, una xifra
raonable, inferior a la mitja del país, mentre que l’any 2020 va ser de 317,75 tn, amb una generació
d’1,97 kg/hab i dia.
D’aquesta generació de brossa, mentre que l’any 2015 el valor de la recollida selectiva va ser de
16,17%, el 2020 va ser de 30,91 %. Aquest fet és degut a diferents factors: per una banda, l’inici de
la separació de la matèria orgànica –tenint en compte que és dels residus amb més pes-, per altra
banda, l’augment del reciclatge de la fracció de vidre i de la fracció d’envasos.
Taula 15. Estadística de la recollida selectiva bruta i generació de residus municipals a Llívia (2015 – 2020).
R.S.
/
R.M.
%
total

Kg/hab/any
total

Resta a
Dipòsit
(tn)

Resta a
Incineració

Suma
Fracció
Resta
(tn)

F.R. /
R.M.
%

Generació
Residus
Municipal
Totals

Kg/hab/dia

Kg/hab/any

Any

Habitants

Total
Recollida
Selectiva
(tn)

2015

1456

149,21

16,14

102,48

775,06

0,00

775,06

83,86

924,27

1,74

634,80

2016

1467

145,81

15,83

99,39

775,40

0,00

775,40

84,17

921,21

1,72

627,96

2017

1415

207,76

23,72

146,83

667,97

0,00

667,97

76,28

875,73

1,70

618,89

2018

1428

292,03

27,30

204,50

421,61

356,22

777,83

72,70

1.069,86

2,05

749,20

2019

1417

308,36

28,97

217,61

66,64

689,36

756,00

71,03

1.064,36

2,06

751,13

2020

1431

317,75

30,91

222,05

56,18

654,14

710,32

69,09

1.028,07

1,97

718,43

Font. Agència de Residus de Catalunya, 2020.
Taula 16. Estadística de la recollida selectiva bruta i generació de residus municipals a Llívia per fracció (2015 –
2020).
Any

2015

2016

2017

2018

2019

Tipus

Matèria orgànica (tn)

Paper i cartró (tn)

Vidre (tn)

Envasos lleugers (tn)

Altres (tn)

Comercials

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Domèstics

0,00

0,00

1,42

0,00

22,07

No desglossat

0,00

56,19

49,09

19,10

1,35

Total

0,00

56,19

50,51

19,10

23,42

Comercials

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Domèstics

0,00

0,00

1,61

0,00

20,35

No desglossat

0,00

54,16

48,56

20,10

1,03

Total

0,00

54,16

50,17

20,10

21,38

Comercials

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Domèstics

0,00

0,00

1,07

0,00

15,59

No desglossat

52,93

59,03

50,45

26,06

2,64

Total

52,93

59,03

51,52

26,06

18,22

Comercials

0,00

0,00

0,00

0,00

1,15

Domèstics

0,00

0,00

2,04

0,00

42,92

No desglossat

91,67

59,73

53,65

35,06

5,81

Total

91,67

59,73

55,69

35,06

49,88

Comercials

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Domèstics

0,00

0,00

1,80

0,00

61,77

No desglossat

89,56

61,27

51,63

38,15

4,18
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Total

89,56

61,27

53,43

38,15

65,95

Comercials

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Domèstics

0,00

0,00

2,69

0,00

64,46

No desglossat

88,28

57,94

56,64

38,10

9,65

Total

88,28

57,94

59,33

38,10

74,11

Font. Agència de Residus de Catalunya, 2020.

3.12.8.

Consum d’energia

Segons les dades obertes de l’Institut Català de l’Energia, del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, els consums energètics anuals del municipi de Llívia
per sectors són els següents:
Taula 17. Consum energètic anual (Kwh/any) de Llívia.
Any

Sectors

Consum mitjà anual [kWh/any]

Primari

21.679

Industrial

59.004

2018 Construcció i obres publiques

Consum mitjà anual per
habitant [kWh/any]

67.856

Terciari

2.273.675

Usos domèstics

4.299.393

Primari

18.774

Industrial

59.211

2019 Construcció i obres publiques

3.011

39.763

Terciari

2.358.368

Usos domèstics

4.070.402

2.850

Font. ICAEN, 2021.
Taula 18. Consum energètic anual (Kwh/any) de Puigcerdà pel sector domèstic.
Any

Sectors

Consum mitjà anual [kWh/any]

Consum mitjà anual per habitant [kWh/any]

2018 Usos domèstics

15.166.213

1.689

2019 Usos domèstics

14.528.640

1.618

Font. ICAEN, 2021.

A les taules següents es pot comparar el valor de l’energia consumida anualment (kWh/any) i per
habitant. A més, es poden comparar aquests valors amb el municipi de Puigcerdà; aquest fet fa
visible que el consum per càpita és molt més elevat a Llívia que a Puigcerdà, fet relacionat amb la
quantitat de persones que fan estada estacional a Llívia sense estar-hi censats, de la mateixa
manera que passa amb el consum d’aigua anteriorment exposat.
Pel que fa a altres fonts d’energia, encara que Llívia no disposa de planta de biomassa, els seus
equipaments tenen calderes adaptades a aquest combustible. Si bé, la informació disponible a
nivell municipal és minsa, a nivell comarcal cal destacar la iniciativa promoguda pel Consell
Comarcal de la Cerdanya per impulsar la biomassa. En aquest sentit, segons la notícia “Xarxes de
calor per a pobles sencers, a la Cerdanya”, publicada al Punt Avui el dia 18 d’abril de 2020, es diu:
«Cal tenir en compte, no obstant això, que la comarca de la Cerdanya comparteix amb la resta de
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comarques pirinenques la problemàtica de l’abandonament d’una part important de la superfície
forestal. Es calcula que només un terç de la biomassa que hi ha als boscos pirinencs es destina ara
per ara a trituració. Per tant, hi ha molt de potencial per a la producció d’aquest tipus de
combustible vegetal. [...] Els experts han calculat que, en l’actualitat, a la Cerdanya només es
produeix amb biomassa el 26% del total de l’energia que cal per abastir tota la comarca. [...] En el
conjunt de la comarca, la producció anual sostenible de fusta de trituració és de 7.000 tones, que
equivalen a 25.000 MWh, i hi ha 45 calderes d’estella amb un potencial total de 4 MW, que tenen
un consum anual total de 3.000 tones, que equival a una producció de 10.000 MW. El romanent
anual és de 4.000 tones (15.000 MWh).».
3.13 EL CANVI CLIMÀTIC
El Canvi Climàtic és un concepte que s’utilitza per parlar de les modificacions que pateix el clima de
la Terra a causa de la nostra activitat. Està demostrat científicament que el clima del planeta Terra
ha experimentat canvis en el seu funcionament des del seu origen, fa més de 4.500 milions d’anys.
La causa d’aquests canvis han estat nombroses, però sempre d’origen natural: modificacions en els
paràmetres orbitals, impactes de meteorits o canvis en la circulació dels corrents oceànics.
D’aquesta manera un Canvi Climàtic per causes antropogèniques, esdevindria un canvi sense
precedents.
El primer article del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC) 2
defineix el Canvi Climàtic com aquell canvi de clima atribuït directament o indirectament a
l’activitat humana, que altera la composició de l’atmosfera mundial i que se suma a la
variabilitat natural del clima observada durant períodes de temps comparables.
La Unió Europea ha dut a terme diverses iniciatives relatives al Canvi Climàtic des de que va
publicar la primera Estratègia comunitària per limitar les emissions de CO 2, l’any 1991.
El Cinquè Informe d'Avaluació de l'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2014) afirma
que s'ha detectat la influència humana en l'escalfament de l'atmosfera i l'oceà, en alteracions en el
cicle global de l'aigua, en reduccions de la quantitat de neu i gel, en l'elevació mitjana mundial del
nivell del mar i en canvis en alguns fenòmens climàtics extrems; sobretot, vinculat a un escalfament
global com a conseqüència d’un major nivell d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Les
principals causes d’aquest canvi giren al voltant de l’increment en el ritme de consum de recursos i
de generació de contaminants de gran part dels ja més de 7.000 milions d’habitants a la Terra.
L'efecte d'hivernacle és un fenomen natural en el qual interacciona la superfície terrestre i
l'atmosfera. Els gasos amb efecte d’hivernacle presents de forma natural a l’atmosfera es
caracteritzen principalment per la seva capacitat de retenir calor. Majoritàriament, el vapor d’aigua i
el diòxid de carboni reben l’emissió de radiació infraroja terrestre i l’absorbeixen; d’aquesta manera,
impedeixen que part d’aquesta radiació escapi, retornant part de la radiació a la superfície terrestre.
Tot plegat contribueix a que la temperatura mitjana de l’aire superficial del planeta sigui d’uns 15
ºC, una temperatura apta per a que la vida, a la Terra, es pugui desenvolupar.
Actualment, però, la quantitat d'aquests gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera ha augmentat
i, a més, s'hi han abocat gasos amb efecte hivernacle no presents de forma natural. Aquest canvi
s'admet que posa en perill la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels
2

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
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ecosistemes naturals; així, també posa en perill el mateix desenvolupament econòmic i social, la
salut i el benestar de la humanitat a llarg termini.
Espanya, a causa de la seva situació geogràfica i les seves característiques socioeconòmiques, és un
país altament vulnerable als impactes del canvi climàtic. La resposta espanyola enfront d'aquesta
particular vulnerabilitat és el Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic (PNACC), que estableix el
marc de referència i coordinació nacional per a les iniciatives i activitats d'avaluació d'impactes,
vulnerabilitat i adaptació al canvi climàtic.
Els gasos amb efecte d’hivernacle
Tal com s’ha mencionat anteriorment, els gasos amb efecte d'hivernacle són components gasosos
de l'atmosfera, tant naturals com d'origen antropogènic, que absorbeixen i remeten radiació
infraroja; a mesura que incrementa la concentració d'aquests gasos, la radiació infraroja és
absorbida a l'atmosfera i remesa en totes direccions. Aquest fenomen s'anomena efecte
d'hivernacle pel fet que l'absorció i posterior emissió de radiació infraroja és un procés similar al
que produeix material com el vidre o el plàstic en els hivernacles. Els gasos atmosfèrics que
contribueixen a l'efecte d'hivernacle de forma directa són:








el diòxid de carboni (CO2)
el metà (CH4)
l'òxid nitrós (N2O)
el vapor d'aigua
l'ozó (O3)
els halocarbons: els hidrofluorocarburs (HCFs), els perfluorocarburs (PFCs) i l'hexafluorur

de sofre (SF6)
Els cinc primers es troben de forma natural a la composició de l'atmosfera. No obstant, l'activitat
industrial, al cremar combustibles fòssils, produeix grans emissions de diòxid de carboni i òxid de
nitrogen i, d’altra banda, el metà es genera com a resultat de l'activitat agrícola i ramadera; pel que
fa als halocarbons, són d'origen antropogènic i es van començar a produir a partir dels anys trenta.
L’acció humana, d’aquesta manera, està comportant un increment en la presència atmosfèrica
d’aquest tipus de gasos i, com a conseqüència, està produint un augment progressiu de la
temperatura del planeta, així com altres canvis en el grau de desertificació del planeta, les
característiques del règim de pluges, variacions en el comportament del nivell del mar (corrents
oceàniques, temperatura, salinització, etc.), variacions en resposta de difusió de malalties tropicals,
entre d’altres.
L’evidència del Canvi Climàtic a Catalunya
Catalunya és un territori amb una posició occidental en el marc eurasiàtic i una situació latitudinal
mitjana, a cavall entre dues influències atmosfèriques generals, la dels anticiclons subtropicals, al
sud, i la dels vents dominants del sud-oest i l’oest, al nord. Per això, per la posició occidental i la
latitud mitjana-subtropical, Catalunya és predominantment mediterrània, tret de l’extrem nord-

105

POUM de Llívia - aprovació inicial
Estudi Ambiental Estratègic

Novembre 2021

occidental. Aquest caràcter gairebé comú mediterrani, amaga, no obstant això, una gran varietat
climàtica i alguna singularitat notable (MARTÍN-VIDE, PROHOM & BUSTO, 2017)3.
Els senyals del Canvi Climàtic ja són evidents a Catalunya i s'espera que es continuïn intensificant en
les pròximes dècades. Aquests inclouen canvis en els paràmetres meteorològics clau com la
temperatura mitjana, la intensitat de la pluja i els seus patrons -com són un augment de la
temperatura de 0,8°C aquest decenni i de 1,4°C cap al 2050 (respecte a la mitjana del període 19712000) i una possible disminució de la precipitació cap a mitjans del segle XXI-.
Així mateix es va reportar un augment de les temperatures extremes, les onades de calor i la durada
de les ratxes seques; també hi ha evidència de l’augment de la torrencialitat i de la major
freqüència de dies amb pluges molt intenses.
Els ecosistemes també es poden veure afectats en superar la seva capacitat de resiliència i alterar el
seu funcionament i estructura, afectant la provisió dels serveis que ofereixen.
Aquests canvis conduiran, al seu torn, a riscos i oportunitats en els àmbits de medi ambient,
societat i economia.
Taula 19. Resum de diferents aspectes climàtics observats a Catalunya

Atmosfera

Increment de la temperatura mitjana anual de l’aire de +0,23
°C/decenni, per al conjunt de Catalunya i per al període 19502014, amb un ritme d’augment de la mitjana de la temperatura
màxima anual de +0,28 °C/decenni, superior al corresponent a la
mínima, de +0,17 °C/decenni.

Oceans

La temperatura de l’aigua del mar a les costes de Catalunya ha
augmentat a un ritme de +0,3 °C/decenni als primers 50 m de
fondària i a +0,19 °C/decenni als 80 m de profunditat.
L’escalfament es produeix en totes les estacions de l’any, essent
més pronunciat a l’estiu i la tardor.

Nivell del mar

El nivell mitjà a les costes catalanes augmenta a un ritme de +3,9
[+2,6/+5,2] cm/decenni des de 1990.

Cicle del carboni i altres
cicles bioquímics

El pes relatiu de les emissions respecte del total és del 77,3 %
(30.265 kt CO2 equiv.) per a l’any 1990, augmenta a un màxim de
82,8 % per a l’any 2005 (49.365 kt CO2 equiv.) i, finalment, la
participació l’any 2013 és del 77,0 % (32.932 kt CO2 equiv.).

Cicle de l'aigua

El nombre de períodes de sequera durant la segona meitat del
segle XX presenta una tendència significativa cap a l’augment a
resolució anual i durant l’hivern.

Font. Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (TICCC); MARTÍN-VIDE, PROHOM & BUSTO, 2017.

3

MARTÍN-VIDE, J; PROHOM, M. & BUSTO, M. 2017. Evolució recent de la temperatura, la precipitació i altres variables
climàtiques a Catalunya. Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (TICCC).
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 Les emissions dels Gasos amb Efecte d’Hivernacle (GEH)
Les emissions dels gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) més importants han comportat, des de
principi de la revolució industrial, un increment atmosfèric del 40 % de diòxid de carboni (CO2), del
150 % de metà (CH4) i del 20 % d’òxid nitrós (N2O). Al Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a
Catalunya (TICCC) s’informa que les emissions d’aquests gasos han continuat creixent des del
Segon Informe del Canvi Climàtic a Catalunya, tot i que les emissions de CO2 han entrat en un
període de creixement més lent del que es va observar durant el decenni del 2000. També apunta
que hi ha una relació quasi proporcional entre les emissions humanes acumulatives de CO 2 i
l’augment de la temperatura global. Això permet entendre la magnitud de la mitigació necessària
per assolir un objectiu d’estabilització climàtica.
Les emissions de CO2 equivalent han tingut una tendència irregular però sostinguda de creixement
des de l’any 1990 (39,2 Mt CO2 equiv.) fins a l’any 2005 (amb 59,6 Mt CO2 equiv., que representen
un increment del 52,3 %). Els anys 2006 i 2007 van baixar lleugerament i els valors es van
estabilitzar (amb 58 Mt CO2 equiv., que representen un increment del 50 %), mentre que durant el
període 2008-2013 va disminuir un 19,4 % respecte al 2008, amb 42,8 Mt CO 2 equiv. l’any 2013. En
general, des del 1990, les emissions de GEH s’han incrementat un 9,2 %. Tal increment no ha estat
més elevat essencialment a causa de la crisi econòmica i de la contracció de l’activitat
socioeconòmica i energètica cap al final d’aquest període. És a dir, per raons circumstancials i no
pas a causa de canvis estructurals provocats per una actuació estratègica (BALDASANO, 2017)4.

Figura 31. Evolució de les emissions de GEH a Catalunya en el període 1990-2017. Font. Tercer Informe sobre
el Canvi Climàtic a Catalunya (TICCC); BALDASANO, 2017.

BALDASANO, J.M. 2017. Balanç de carboni: emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya. Tercer Informe sobre
el Canvi Climàtic a Catalunya (TICCC).
4
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Figura 32. Evolució de les emissions de GEH a Catalunya en el període 1990-2017. Font. Informe de progrés
del compliment dels objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle. Oficina Catalana del
Canvi Climàtic.

A Catalunya, el CO2 ocupa una posició clarament dominant pel que fa a les emissions de GEH. El
pes relatiu de les emissions respecte del total és del 81 % (36,4 milions de tones CO2 equiv.) per a
l’any 2017.
La principal font d’emissions de CO2 sempre ha vingut donada per la crema de combustibles
fòssils, és a dir, per les activitats de combustió, i ha comportat entre el 80% i el 90% del total
d’emissions de CO2, situant-se el 2017 en un 87% del total. Des del 1990 fins al 2017, les emissions
de CO2 de les activitats de combustió han augmentat un 25%. El volum més elevat de CO2 sempre
ha estat emès, tret d’algun any puntual, en el sector del transport. El 2017, aquest sector
representava el 40% de les emissions de CO2 de les activitats de combustió i un 34% de les
emissions de CO2 totals.
A Catalunya les emissions de GEH per càpita van ser, l’any 2017, de 6 t de CO2 eq. Aquest valor pel
territori espanyol va ser de 7,3t de CO2 eq5.

 Canvis en la temperatura
Les conseqüències d'aquest increment en les emissions de GEH es poden observar també en canvis
en les temperatures. Al TICCC, en l’apartat relatiu a l’evolució recent de la temperatura, la
precipitació i altres variables climàtiques, el resultat més clar és l’increment de la temperatura
mitjana anual de l’aire de +0,23 °C/decenni, per al conjunt de Catalunya i per al període 1950-2014,
amb un ritme d’augment de la mitjana de la temperatura màxima anual de +0,28 °C/decenni,
superior al corresponent a la mínima, de +0,17 °C/decenni. Estacionalment, l’increment de la
temperatura mitjana té una tendència més marcada, de +0,33 °C/decenni a l’estiu, no essent
significativa en altres estacions.
El butlletí anual d’indicadors climàtics del 2019 recull que la temperatura mitjana anual a Catalunya
s’ha incrementat a un ritme de +0,25 ºC/decenni des de 1950, un valor estadísticament significatiu,

Avaluació de les emissions de GEH a Catalunya, 1990-2017 (febrer 2020). Oficina Catalana del
Canvi Climàtic. Departament de Territori i Sostenibilitat.
5
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per a un nivell de confiança del 95% (segons el test de Mann-Kendall). L’any 2019 va tenir una
anomalia positiva de 0,9 ºC (respecte el període 1981-2010) esdevenint així el cinquè any més càlid
des del 1950. L’estiu i l’hivern de 2019 foren especialment càlids, amb una anomalia de +1,4 ºC i
+1,0ºC respectivament, seguida de la tardor, amb +0,8ºC d’anomalia i en menor mesura la
primavera, +0,2ºC.
Estacionalment, és l’estiu l’època de l’any amb un increment tèrmic més marcat (+0,37 ºC/decenni),
seguit de la primavera (+0,23 ºC/decenni), la tardor (+0,21 ºC/decenni) i l’hivern (+0,20ºC/decenni).

Figura 33. Distribució territorial de la tendència de la temperatura mitjana anual per al període 1950 – 2019
(°C/decenni). Font. Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics Any 2019.

 Canvis en la precipitació
Per l’elaboració de les tendències de la precipitació, en el Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics
(BAIC) 2019 s'han emprat 70 series de precipitació mensual pel període 1950-2017, amb una
acceptable distribució geogràfica. Per la pròpia naturalesa de la precipitació, és important destacar
que tant la identificació de punts de ruptura com la seva correcció esdevé menys precisa que per
a la temperatura, aspecte encara més dramàtic en àmbits d'orografia complexa com els Pirineus.
Malgrat tot, els resultats es poden considerar més que acceptables. La tendència mitjana de la
precipitació anual a Catalunya (1950-2019) presenta un valor negatiu de -1,6 %/decenni. L’any 2019
va ser un any sec, amb una anomalia de -15% respecte de la mitjana climàtica (1981-2010).
Estacionalment, és l’estiu l’època de l’any amb un descens de la precipitació més marcat i
estadísticament significatiu (-5,9 %/decenni), mentre que la resta d’estacions no mostren una
tendència tant evident.
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Si amb la temperatura de l’aire no s’apreciaven comportaments diferenciats, això sí que succeeix
amb la precipitació. En la següent figura s’observa un predomini de sèries pluviomètriques amb
tendència negativa.

Figura 34. Distribució territorial de la tendència de la precipitació ¡ anual per al període 1950 – 2017
(%/decenni). Font. Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics, any 2019.

La conscienciació i implicació de les institucions amb el Canvi Climàtic
Aquesta situació i/o realitat ha comportat, des de fa uns anys, una major conscienciació social i
institucional del problema, fet que s’està traduint lentament en la proliferació de plans, instruments
i accions per a la reducció de les causes, l’adaptació a la nova realitat ambiental i la pal·liació dels
efectes negatius que suposa l’existència del Canvi Climàtic.
Nivell Internacional. L’IPCC, creat el 1988 per l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) i el
Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA), s’encarrega de l’estudi del fenomen a
través de la redacció dels seus diferents informes.
Nivell Estatal. L’ens que gestiona el fenomen del Canvi Climàtic és la Oficina Española de Cambio
Climático (OECC), que depèn del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Aquest
ens té com a àmbits de treball el territorial nacional i la seva interacció amb l’estranger; destaquen
com a línies de treball, on intervé la realització d’accions de divulgació i sensibilització davant el
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Canvi Climàtic, informar a la població i promoure la seva participació davant el fenomen del Canvi
Climàtic i fomentar les xarxes.
A destacar, per part de la OECC, l’elaboració del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
(PNACC), aprovat el 2006 amb el seu corresponent Primer Programa de Treball, mentre que el
segon es va aprovar durant l’any 2009. Per últim, l’any 2013 es va aprovar el Tercer Programa de
Treball amb la finalitat d’abordar de manera integral la adaptació al Canvi Climàtic.
Nivell Autonòmic Català. L’ens que treballa els temes de Canvi Climàtic és l’Oficina Catalana del
Canvi Climàtic (OCCC), que s’integra dins del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
L’OCCC impulsa i coordina a Catalunya l'establiment d'estratègies i plans en matèria de Canvi
Climàtic, sobre la base dels compromisos adoptats per l'Estat i la Unió Europea. Una de les finalitats
de la OCCC és la de contribuir, en la part proporcional, al compliment de l’Estat dels compromisos
del Protocol de Kyoto. Així mateix, s’estableix que des de l’OCCC s’impulsaran polítiques
d’adaptació i mitigació al Canvi Climàtic i es buscaran fórmules d’adaptació més adequades.
L’any 2017, es va aprovar la Llei del canvi climàtic, que adopta les bases derivades de la legislació
comunitària europea. Tal i com preveu la llei, el marc estratègic de referència de l’adaptació al canvi
climàtic a Catalunya és l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic. Per altra banda, altres
organismes com el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible també prenen part en
aquesta tasca, participant en la redacció del Primer, el Segon i el Tercer Informe sobre el Canvi
Climàtic a Catalunya.
Els principals impactes/efectes esperables del Canvi Climàtic a nivell global
Els efectes i/o impactes del Canvi Climàtic són diversos i es manifesten en els diferents sistemes
naturals, físics i humans, amb major o menor afectació a les diferents parts del planeta. Tot seguit,
es realitza una enumeració, a mode de síntesi, dels que es coneixen genèricament i que afecten al
global del planeta i que, en apartats posteriors, es contextualitzaran pel municipi de LLívia.
Així doncs, de manera global, per grans àmbits d’afectació, els principals efectes o impactes
esperables que provoca o provocarà el Canvi Climàtic, són els següents:

 Medi natural. Pel que fa al medi natural, als ecosistemes i a la biodiversitat:
 Canvis en la composició i fisiologia de les comunitats vegetals.
 Un major risc d’incendis.
 Pèrdua i processos de migració d’espècies.
 Retrocés dels boscos i de les barreres de corall.
 Canvis fenològics.
 Acidificació i estratificació dels oceans, amb implicacions sobre les espècies amb exosquelet
i els coralls.

 Medi econòmic
 Canvis en la biologia de les principals espècies de pesca.
 Implicació en el turisme de la variació del confort climàtic.
 Implicació en el turisme del canvi en els ecosistemes rurals i paisatge.
 Empobriment de les collites – afectacions a la producció agrícola i ramaderia.
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 Augment de les necessitats de regadiu.
 Menor producció agrícola.

 Medi social. Relacionat amb els impactes i/o efectes derivats del medi econòmic des de la
perspectiva de les estructures i infraestructures humanes:
 Construcció d’estructures per fer front a crescudes, com ara dics i preses.
 Reparació dels estralls de fenòmens meteorològics extrems (nevades extremes,
esfondraments, inundacions, desglaç del permafrost, entre d’altres).
 Major demanda energètica i repte d’abandonar les fonts d’energia convencional.
 Majors requeriments en la caracterització dels edificis, més eficients, resistents a fenòmens
extrems, etc.

 Medi humà- salut. Relacionat les implicacions directes en la salut i comoditat de les
persones:
 Malalties infeccioses, tropicals i respiratòries, les primeres sovint relacionades amb el
desplaçament d’espècies i les darreres amb la qualitat de l’aire.
 Fenòmens extrems, que poden posar en risc la vida de les persones.
 Major irregularitat en el règim hídric, amb disminució dels recursos hídrics i les
conseqüents sequeres, amb una major competència en la seva captació i tractament.
3.13.1.

Projeccions climàtiques. Escenaris davant el canvi climàtic
Els sistemes de modelització climàtica globals: els MCG

Els models climàtics globals (MCG) són models tridimensionals, és a dir, les variables del model
depenen de les dues coordenades horitzontals, la latitud i la longitud, i de l’altura. Simulen el clima
usant tècniques numèriques de la predicció meteorològica del temps. Per tant, explícitament
intenten reproduir la circulació a l’atmosfera i a l’oceà que contribueix al transport horitzontal i
vertical de calor, vapor d’aigua i d’altres propietats. La resolució de la xarxa d’aquests models es
basa en cel·les d’entre 3º i 1º de latitud i de longitud, que corresponen a una franja horitzontal
aproximada d’entre 100 i 300 km i una resolució vertical d’entre 200 i 400 m. 6
Els objectius dels MCG són representar les propietats estadístiques de l’atmosfera i simular els
escenaris de Canvi Climàtic. Aquests models, però, són simulacions en la mesura que s’elaboren
utilitzant algunes dades que no canvien, com la radiació solar o els paràmetres orbitals. Un model
complet hauria d’incloure tots els processos importants responsables, alguns dels quals encara es
desconeixen amb la precisió suficient i amb la descripció de la seva dinàmica necessària, com per
exemple el cicle del carboni, o d’altres que són impossibles de predir, com ara el vulcanisme o els
canvis de la concentració de l’atmosfera, especialment pel que fa als gasos amb efecte d’hivernacle
o als aerosols. Pel que fa a la composició de l’atmosfera, s’utilitzen els escenaris d’emissions que
corresponen a les projeccions de quins podrien ser els escenaris socioeconòmics de la nostra
societat que conduirien a una determinada concentració atmosfèrica de gasos amb efecte
d’hivernacle.
L’IPCC ha definit en els seus successius informes una sèrie de possibles escenaris de futur davant
els efectes del Canvi Climàtic en diferents contextos socioeconòmics previsibles en un futur a nivell
global que poden desencadenar diferents situacions, sobretot pel que fa a la producció final de les

Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 2009. Aigua i Canvi Climàtic. Diagnosi dels impactes previstos per Catalunya.

6

112

POUM de Llívia - aprovació inicial
Estudi Ambiental Estratègic

Novembre 2021

emissions dels gasos d’efecte hivernacle i, per tant, per les possibles conseqüències en el procés del
Canvi Climàtic del planeta Terra.
Els escenaris s’agrupen en quatre famílies -A1, A2, B1, B2- que posen èmfasi en el caràcter globalregional del desenvolupament segons A o B, respectivament, i la priorització del desenvolupament
econòmic o cura ambiental 1 o 2, respectivament.
A l’any 2014 es va publicar el cinquè informe de l’IPCC on es van definir 4 nous escenaris
d’emissions respecte l’anterior informe (any 2007). En aquest cas se’ls ha anomenat Trajectòries de
Concentració Representatives (RCP, per les sigles en anglès). Aquestes es caracteritzen pel
Forçament Radiatiu (FR) total previst per a l’any 2100, el qual oscil·la entre 2,6 i 8,5 W/m². Aquest
Forçament Radiatiu varia en funció dels canvis d’entrada i sortida de radiació en el sistema climàtic,
condicionada per l’augment de gasos actius radiatius, és a dir, els Gasos d’Efecte Hivernacle (GHE).
A continuació es realitza una caracterització dels següents escenaris; en la taula següent
observarem a quin forçament es relacionen i en quina tendència s’espera que evolucionin, com
també quina quantitat de partícules per milió (ppm) de CO 2 es preveuen a l’atmosfera l’any 2100.
Taula 20. Representació gràfica dels possibles escenaris mundials davant el Canvi Climàtic.

FR

Tendència del FR

[CO2] en 100 anys

RCP2.6

2,6 W/m²

Decreixent fins el 2100

421 ppm

RCP4.5

4,5 W/m²

Estable fins el 2100

538 ppm

RCP6.0

6,0 W/m²

Creixent

670 ppm

RCP8.5

8,5 W/m²

Creixent

936 ppm

Font. Observatori de Salut i Canvi Climàtic. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

 RCP2.6. Escenari de forçament optimista
La simulació RCP2.6 preveu que les polítiques de mitigació enfront el Canvi Climàtic siguin
suficients com per assolir nivells de forçament radiatiu molt baixos.
En aquest cas es preveu que la temperatura mitjana no superi els 2 ºC respecte de la temperatura
de l’època preindustrial. Fins i tot, la tendència que s’identifica respecte el forçament radiatiu seria
decreixent fins el 2100. Si ara per ara superem clarament les 400 ppm de CO 2 a l’atmosfera, es
planteja un escenari en el qual pugui arribar a disminuir o, com a mínim, estabilitzar-se.

 RCP4.5. Primer escenari d’estabilització
L’escenari RCP4.5 es planteja com una situació de relativa estabilització de les emissions. No
obstant això, la mitigació no és suficient com per impedir que les ppm l’any 2100 arribin a 538,
superant els nivells actuals.
En qualsevol cas, preveu que les emissions s’estabilitzarien fins el 2100 de manera que el forçament
radiatiu no tendís ni a créixer ni decréixer.

 RCP6.0 Segon escenari d’estabilització
L’escenari RCP6.0 descriu una situació més greu que els casos anteriors, de manera que el
forçament radiatiu té una tendència evident a créixer fins el 2100. Per aquest motiu es podrien
arribar a superar les 650 ppm de CO2.
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Les polítiques de mitigació, en aquest cas, no han estat les desitjades. Malgrat això, es defineix com
un escenari d’estabilització que pel fet que la tendència creixent del volum d’emissions seria menor
a la que es dóna en l’actualitat.

 RCP8.5 Escenari de forçament pessimista
L’escenari RCP8.5 preveu que d’ara fins el 2100 el forçament radiatiu sigui superior a cap dels
escenaris plantejats. D’aquesta manera, es presenta amb una clara tendència a créixer i en cap
moment a estabilitzar-se. La mitigació enfront el problema climàtic és inexistent, per aquest motiu
les ppm de concentració a l’atmosfera arriben a 936.

Figura 34. Emissions relatives als diferents escenaris 2000-2100, definits per l’IPCC, 2014. Font. 5é Informe
d’Avaluació de l’IPCC, 2014 (Les emissions inclouen CO2, CH4, N2O i gasos fluorats).

Al gràfic anterior es poden distingir les diferents tendències relacionades amb

els escenaris

anteriorment plantejats. Es configura la gràfica a través de la previsió d’emissions de gigatones (Gt)
de CO2 i, en aquest cas, es pot identificar la tendència a decréixer en l’escenari RCP2.6, la perceptible
estabilització en els RCP4.5 i RCP6.0 i, finalment, l’evident creixement en cas que es donés la situació
plantejada per la RCP8.5.
La línia representada en negre indica el recorregut i la tendència de les emissions d’aquest GEH fins
a l’actualitat, de manera que si es pretén assolir un canvi en la tendència serà necessari aplicar
polítiques de mitigació adequades. En cas contrari, la tendència seguirà l’escenari més pessimista
(RCP8.5).
Els escenaris previstos per Catalunya
A Catalunya, en un horitzó temporal que va fins a mitjans del segle XXI, les projeccions analitzades
donen com a resultat un senyal molt robust d’augment de temperatura per als pròxims decennis.
Aquest augment es manifesta en tots els horitzons temporals, en totes les estacions de l’any i en
totes les àrees geogràfiques de Catalunya. Considerant com a representativa la mitjana dels valors
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proporcionats pels diferents projectes de regionalització que s’han dut a terme a escala
internacional, estatal i catalana, l’augment de temperatura podria ser, actualment, de +0,8 °C, i
arribaria a +1,4 °C a mitjans del segle XXI, sempre respecte a la mitjana del període 1971-2000
(Calbó et al. 2017)7.
A partir dels escenaris definits per l’IPCC que s’han detallat i explicat en el punt anterior, el Servei
Meteorològic de Catalunya va elaborar projeccions climàtiques futures per al període 2001-2050
tenint en compte dos dels escenaris que contempla l’IPCC, un de moderat (RCP4.5) i l’escenari força
pessimista (RCP 8.5). Aquestes projeccions van quedar recollides en l’Estratègia Catalana
d’Adaptació al Canvi Climàtic (2013-2020).
En base a l’anàlisi del període de solapament entre observacions i projeccions forçades amb
escenaris d’emissions pel període 2001-2018 s’han obtingut les següents conclusions:


Projecten adequadament el signe dels canvis i variacions a escala anual: un augment de la
temperatura mitjana anual i estacional, així com una disminució de la precipitació mitjana
anual. En canvi, per a la precipitació estacional les variacions projectades no estan ben
reproduïdes, sobretot per a la precipitació d’hivern (que donen un augment no observat,
mostrant les observacions una reducció significativa, variació entre−5 i−37%) i en menor
mesura per a l’estiu. Així doncs, molt probablement els resultats projectats per als hiverns
dels propers decennis, sobreestimaran la precipitació, sobretot si les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle continuen al ritme actual o la seva reducció segueix pràcticament
nul·la com fins ara.



Per a la temperatura mitjana les projeccions s’han quedat curtes a l’hora d’estimar tant
l’augment de la temperatura observat com els valors anuals d’anomalia per al període20012018. Per tant, molt probablement també es quedin curtes en l’avaluació del seu augment i
l’evolució de les seves anomalies projectades per als propers decennis, especial-ment si les
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle continuen al ritme actual o la seva reducció
segueix pràcticament nul·la com fins ara.



Reprodueixen acceptablement bé la probabilitat d’ocurrència d’algun any fred com el del
2010 (SMC, 2011), així com considerablement bé la probabilitat d’ocurrència d’algun any
extremadament plujós com el del passat any 2018 (SMC, 2019b) o l’elevada ocurrència
d’anys extremadament secs com els del 2007, 2012, 2015 i 2017 (SMC, 2009, 2013a,2016a,
2018).



Per a la precipitació estarien subestimant la seva reducció a escala anual així com el seu
rang de variabilitat interanual. Per tant, la projecció de reducció de la precipitació anual per
als propers decennis podria ser encara més important.



Mostren un gradient creixent, de sud a nord i amb l’altitud, en les variacions projectades
per a la temperatura mitjana que no s’ha observat, així com un gradient decreixent en les
variacions de la precipitació que tampoc s’ha observat.

7

CALBÓ et al. 2017. Projeccions climàtiques i escenaris de futur. Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya
(TICCC).
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L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha iniciat els treballs tècnics per a l'elaboració de l'ESCACC
2021-20308. En l’avanç de les noves projeccions regionalitzades pel període 2030 i 2050, s’observa
com els canvis són, en magnitud, força similars als del període 2021-2050, pel que molts dels canvis
ja estan en marxa.

 Projeccions de la temperatura
• La temperatura es projecta que augmenti a tot el domini independentment de l’escenari i model
considerats, amb increments propers als 3 ºC a mitjan s. XXI segons l’RCP8.5.
• Increment projectat per la temperatura màxima és major que el de la temperatura mínima.
• Majors increments sobretot a la tardor (allargament de les condicions estiuenques) i l’estiu,
menors a la primavera i l’hivern (a la zona litoral-prelitoral la primavera s’escalfa més que l’estiu).

 Projeccions de la precipitació
• Evolució molt incerta de la precipitació acumulada, però amb una disminució general de la
precipitació acumulada anual, sobretot segons l’a disminució seria molt important a l’estiu al
conjunt del país, i considerable a la tardor per a la zona litoral i prelitoral.
• Els majors decreixements s’esperen a les comarques del nord-est i al prelitoral tarragoní mentre
que els menors es donarien al Pirineu occidental.

 Projeccions dels índexs climàtics termomètrics
• Els dies de calor i dies tòrrids es projecten que augmentin acusadament de manera independent
de l’escenari i model considerats. Les nits tropicals també augmentaran, però sobretot a la zona
litoral, a més zones de l’interior que en l’actualitat no en tenen cap en tindran gairebé cada estiu.
• Els dies de glaçada i dies de fredor es projecten que disminueixin considerablement,
independentment de l’escenari i model considerats. Àmplies zones del litoral deixaran de registrar
alguna glaçada gairebé cada hivern.

 Projeccions dels índexs climàtics pluviomètrics
• Es projecta una disminució considerable en els nombres de dies amb precipitació feble
independentment de l’escenari i model considerat. En canvi en algunes zones del país, sobretot a
les Terres de l’Ebre i més lleugerament a les comarques del nord-est, s’espera que augmentin els
nombres de dies amb precipitació abundant.
• S’espera que longitud màxima de ratxa seca augmenti a tot el territori fent més intenses les
sequeres, especialment a tota la zona litoral-prelitoral i les Terres de Ponent.

Servei Meteorològic de Catalunya (Octubre 2019). INFORME D’AVALUACIÓ DE LESPROJECCIONS
CLIMÀTIQUESEMPRADES A L’ESTRATÈGIACATALANA D’ADAPTACIÓ ALCANVI CLIMÀTIC A CATALUNYAESCACC
2013-2020.Anàlisi de les projeccions regionalitzades a 10 km de resolució espacial del projecte ESCAT per al període
2001-2018.
8
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Els escenaris previsibles per Llívia

Segons tots els elements anteriorment citats, es podrien considerar els següents efectes previsibles
per l’àmbit d’estudi en relació amb el canvi climàtic:


Una menor disponibilitat de recursos hídrics i/o augment de les necessitats d’irrigació per
solventar el problema, tot i que a la llarga els sistemes de reg tampoc podran aportar una
solució eficaç, ja que el recurs principal seria el primer afectat.



Possibles menors produccions en els conreus i/o augment de les necessitats d’irrigació –
també dels jardins i de les zones verdes públiques-.



Un major estrès hídric a causa d’una menor precipitació mitjana/estival i un augment de les
temperatures, el que redundaria en limitacions per les comunitats vegetals que s’hi
desenvolupen; podrien patir major estrès i ser més propícies al desenvolupament de malalties
forestals.



Una major torrencialitat de la xarxa hídrica del municipi.



Una reducció en la innivació i en els dies de gelades.



Una major freqüència de fenòmens meteorològics extrems com ventades o fortes
tempestes, el que podria causar danys sobre elements naturals –arbres caiguts i branques
trencades, terreny erosionat en excés, etc.-, però també sobre elements antròpics –edificis,
construccions industrials, línies elèctriques, entre d’altres-.



Un augment de la temperatura mitjana anual, el que comportaria canvis en el
comportament de la majoria d’espècies, tant vegetals com animals. La majoria d’aquests canvis
serien perjudicials per les espècies, ja que s’estaria alterant el seu estat habitual i les
característiques ambientals que necessiten per a poder viure.



Afectacions a la fenologia dels elements de biodiversitat existents. Les alteracions de les
pautes migratòries i de les disponibilitats tròfiques tenen un resultat incert sobre aquestes
poblacions.



Majors necessitats energètiques dels equipaments, especialment en climatització estival; fet
que comportaria un desgast encara major del recurs energètic emprat.



Uns efectes més marcats dels impactes, tan naturals com antròpics, degut a la pèrdua de
resiliència del medi, sobretot provocada per algunes de les afectacions descrites anteriorment –
per exemple, degut a la menor disponibilitat d’aigua hi hauria sequera i, alhora, si les
temperatures són més elevades, els terrenys serien més susceptibles al canvis. En cas d’incendi
forestal, natural o antròpic, seria més difícil d’extingir, es podria propagar molt ràpidament, i els
danys mediambientals també serien majors en varis aspectes-.

La Cerdanya disposa d’un patrimoni natural poc valorat tant per part de la població local com pels
turistes i, alhora, està sent amenaçat pels efectes del canvi climàtic. En aquest sentit, s’està
elaborant el Pla d’acció sectorial del medi ambient de la Cerdanya amb l’objectiu de determinar
el marc d’actuació a la comarca per valoritzar el patrimoni natural i contribuir a la mitigació i
adaptació al canvi climàtic. Les fases per a l’elaboració del Pla d’acció sectorial del medi ambient de
la Cerdanya són la creació i dinamització de la comissió de seguiment, realitzar una diagnosi
sectorial, definir els objectius, línies estratègiques i pla d’acció sectorial i elaborar el pla de
seguiment.
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ANÀLISI D’ALTERNATIVES

4.1

DESCRIPCIÓ I COMPARACIÓ DE LES ALTERNATIVES

Els objectius bàsics i les polítiques específiques del POUM es van estructurar a partir de la diagnosi
dels aspectes següents: la desacceleració del creixement, l'estructuració dels nuclis urbans i el
desenvolupament poligonal del sòl urbà.
L’Avanç del POUM va definir quatre alternatives d’ordenació:
L’alternativa 1 correspon al desenvolupament del planejament vigent i les successives
modificacions aprovades que han comportat una superfície total de sòl urbà de 91,41 ha i una
superfície total de sòl urbanitzable de 33,68 ha de les quals 18,79 ha no s’han desenvolupat. El
potencial residencial encara és d’uns 490 nous habitatges.
L’alternativa 2 preveu, en les seves determinacions bàsiques amb transcendència ambiental, un
camp de golf d’unes 56 ha al nord-oest del nucli urbà, i en contacte amb aquest, i dos creixements
residencials per l’extrem est del nucli urbà amb una superfície total d’unes 2,7 ha. Per al nucli de
Cereja es preveuen diverses expansions del nucli urbà amb una superfície total estimada d’unes 3,3
ha
L’alternativa 3 manté les característiques bàsiques de l’alternativa 2 però només amb un dels
creixements proposats a l’est del nucli urbà. Per al nucli de Cereja es preveuen les mateixes
expansions del nucli urbà però incrementades per la banda sud, amb una superfície total estimada
d’unes 5,2 ha.
L’alternativa 4, la seleccionada, comporta una superfície total de sòl urbà de 93,49 ha i una
superfície total de sòl urbanitzable de 25,9 ha de les quals 20,08 ha són sòl urbanitzable no
delimitat. Les característiques bàsiques, als efectes ambientals, són les següents:


S’amplia el sector de sòl urbanitzable no delimitat per la banda del camí de Cereja.



Se suprimeix la proposta de camp de golf.



Es delimiten dos nous sectors de sòl urbanitzable residencial a la zona sud-est del nucli
urbà, amb una superfície total d’unes 5,5 ha.



Es defineixen quatre àmbits de plans especial urbanístics en sòl no urbanitzable: Hípica de
Llívia (unes 1,3 ha); Implantació d’una residència sanitària (1,35 ha); Recuperació de les
antigues pedreres de Rocacorba (unes 0,1 ha) i Regulació de l’activitat extractiva a Roca
Canal (unes 2,1 ha).

Els potencials de creixement de l’avanç són els següents:


Per a Llívia la superfície de l’àrea urbana existent és determina en 78 ha i la proposta de
nous creixements és de 39,46 ha de sòl residencial i de 4 ha de sòl per a activitats. Per al
nucli de Cereja es preveu un creixement no superior al 30% del sòl urbà existent.



El potencial residencial es fixa en 653 nous habitatges que s’afegiran als 2.605 existents al
municipi l’any 2011.
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El model del Pla s’ajusta a l’alternativa 4 proposada en el document d’Avanç de juliol de l’any 2012 ,
dins d’un escenari en què es tractava de resoldre els punts febles detectats en l’anàlisi del
planejament vigent.
La proposta d’aquest POUM per aprovació inicial és coherent amb els objectius expressats en
el document d’Avanç tot i que hi ha propostes de l’Avanç que han quedat superades per la
gestió i dinàmica urbanística municipal.
A continuació es resumeixen les modificacions de l’alternativa 4 escollida en fase d’avanç
respecte la proposta actual, pel compliment a les conclusions de l’informe de data 27 de
novembre de 2011 sobre l'Avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal de Llívia.
Amb caràcter general, i respecte al creixement urbanístic sostenible, al model compacte, i a la
voluntat d'atraure primera residència, el POUM redefineix els àmbits per tal d’evitar la possible
contradicció que suposa el creixement residencial extensiu que plantejava l’avanç.
NUCLI DE LLÍVIA


En sòl urbà:

La proposta d'àmbit de polígon d'actuació de la plaça Major per a facilitar la connectivitat dels
carrers que aboquen a la plaça Major amb l'equipament situat més al sud, es va resoldre mitjançant
gestió urbanística.
Seguint el mateix criteri d’adequar el planejament per a facilitar la connectivitat i resoldre els buits
urbans s’han delimitat àmbits d’actuació en uns casos per a garantir la connectivitat i la
urbanització de trams de carrers (Canà, Raval i carrer d’Estavar) i en d’altres per a resoldre la
volumetria en buits urbans amb els aprofitaments establerts pel planejament anterior.
La proposta de l'àmbit de polígon d'actuació a partir del PEMU-2 del sud del nucli, entre la
travessera urbana de la N-154 i la zona verda de Prades del Segre s’ha reconsiderat com un pla de
millora urbana (PMU2) per a la compleció del teixit urbà incloent els terrenys sense edificar amb
front a la carretera ja que són imprescindibles per a resoldre de manera unitària aquest buit urbà,
així com s’han inclòs en discontinuïtat els terrenys situats a l’entorn de l’església de Llívia com a
part de les cessions de sistemes d’espais lliures. No obstant això, d'acord amb els criteris i objectius
del POUM, aquest creixement residencial s’ha plantejat amb tipologies compactes.
La proposta de l'àmbit de Pla de millora urbana de transformació d'ús situat al sud de la carretera
N-154 i al nord de la peça d'equipaments esportius, es deixa sense efecte, ja que s’ha desenvolupat
en aquest àmbit l’ampliació de l'Escola Jaume I de Llívia.


En sòl urbanitzable delimitat:

La proposta del nou sector situat al sud del nucli s’ha desestimat per resultar contradictòria amb
els objectius i criteris del POUM. ja que l'aposta clara del POUM és mantenir i concentrar les
previsions de creixement a la part nord-oest del nucli.
D’aquesta manera el POUM proposa un àmbit residencial al sud de Cal Barrier per a resoldre la
façana principal de Llívia.
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Pel que fa a la proposta del sector situat a l'est del nucli, al nord de la carretera N-154 i al sud del
riu Segre, tenint en compte la seva situació contigua al riu Segre s’ha redefinit com un àmbit
industrial per a fomentar l’activitat econòmica el municipi.


En sòl urbanitzable no delimitat:

La proposta del sector situat al nord-oest del nucli, que redefineix l'antic sector de sòl urbanitzable
no programat NP-2 s’ha dividit, delimitant la part mes propera al teixit urbà com a SUD afegint
l’àmbit de la Granja Rotllan com àmbit imprescindible per a l’ampliació del cementiri, i la resta com
a SUND.
En tot cas, s’han seguit les prescripcions del PDUSNS_AP i s’han refós les modificacions del PIC
aprovades definitivament i les tramitacions de planejament derivat iniciades. No obstant això, la
regulació d'aquest àmbit en la part de sòl urbanitzable no delimitat s'ha realitzat d'acord amb les
determinacions de l'article 58.8 del TRLUC vigent, evitant un creixement amb tipologia extensiva i
recolzant els possibles límits en elements topogràfics definidors, per motius de coherència
territorial i cadastral. S’ha previst la temporalitat del seu desenvolupament de manera que es
contempla una delimitació gradual en funció de les necessitats de creixement que puguin sorgir.


En sòl no urbanitzable:

La proposta d'àmbit de Pla especial amb l'objectiu de regular l'activitat existent de centre d'hípica
ja no té sentit per haver-se aprovat definitivament el pla especial corresponent. El POUM refon
normativament el pla especial aprovat.
La proposta d'àmbit de Pla especial amb l'objectiu de desenvolupar un centre sanitari -residèncias’ha desestimat, atès que comporta una implantació de nova planta en sòl no urbanitzable d'uns
usos que només es podrien admetre en aquest tipus de sòl en cas de rehabilitació d'un mas
existent.
En relació a la proposta d'àmbit de Pla especial a Roca Canal el POUM precisa els usos previstos,
d'acord amb la regulació del sòl no urbanitzable de la Llei d'urbanisme vigent.
La proposta d'àmbit de Pla especial a les pedreres de Rocacorba s’ha desestimat.
Pel que fa a la consideració i preservació del sòl de protecció especial protecció específica del
paisatge del Puig de Llívia (Castell de Llívia), i per tal de conservar les característiques de l'entorn
protegit, s’han considerat els terrenys situats entre les dues zones verdes situades a la part sud i est
del puig com a sòl de protecció especial de forma normativa. Amb el mateix criteri de protecció, la
zona verda de la part est també ‘ha inclòs al sòl de protecció especial.
D’altra banda, el POUM delimita 4 àmbits més de pla especial per a implantar usos admesos en sòl
no urbanitzable.
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NUCLI DE CEREJA


En sòl urbà:

El POUM manté la proposta d'àmbit de polígon d'actuació de l'extrem nord-oest del nucli, afegint
un àmbit discontinu a nord per a completar el teixit i bloquejar el creixement.
La proposta d'àmbit de polígon d'actuació del sud del nucli s’ha convertit en sòl urbà consolidat
per haver finalitzar un procés urbanístic provinent del planejament vigent.
La proposta d'àmbit de Pla de millora urbana de l'extrem sud-est del nucli s’ha reconfigurat,
delimitant els serveis tècnics que han estat objecte de cessió anticipada i preveient un creixement a
la part est del nucli.
NUCLI DE GORGUJA


En sòl urbà:

El POUM manté la proposta de les dues incorporacions al regim de sòl urbà (formatgeria de Llívia i
ravals edificats de Gorguja Petita) basada en el criteri estricte de mantenir en les condicions actuals
tant el nucli de Gorguja com Gorguja Petita.
Per coherència amb aquest criteri, s’ha 'especificat i regulat la volumetria i l'ús del nou àmbit urbà
de la formatgeria mitjançant un PMU.
Així mateix la nova peça de sòl urbà de Gorguja Petita es manté amb la tipologia preexistent
tradicional.
En relació a la incorporació al règim de sòl urbà, dels terrenys contigus per ponent a la peça de la
formatgeria, que constitueixen els espais lliures d'edificació dels habitatges del sòl urbà confrontant
s’ha determinat que es mantindrà com a espai lliure d'edificació, sense aprofitament urbanístic.
D’altra banda el POUM proposa un àmbit no previst en l’Avanç per a completar el nucli de Gorguja
i aconseguir un equipament resolent d’aquesta manera el dèficit en aquest sentit.

5

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE LA PROPOSTA URBANÍSTICA
PER APROVACIÓ INICIAL

5.1. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES
El POUM del Llívia classifica la superfície del municipi en sòl urbà consolidat (SUC), sòl urbà no
colsolidat (SUNC), sòl no urbanitzable (SNU), sòl urbanitzable delimitat (SUD) i sòl urbanitzable no
delimitat (SUND).
Pel què fa al SUNC, el POUM contempla quatre Polígons d’Actuació Urbanística (PAU) i sis Plans de
Millora Urbana (PMU). Tots els polígons contemplats com a PAU presenten el residencial com a ús
principal, així com pràcticament tots els sectors inclosos en PMU, a excepció del PMU 06, que
considera una activitat econòmica com a ús principal –la formatgeria-.
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Pel que fa als sectors de SUD i SUND, tots excepte un presenten l’ús residencial com a principal; l’ús
principal contemplat per a l’àmbit SUD 03 és l’industrial.
Finalment, el POUM també proposa cinc Plans Especials Urbanístics (PEU); la majoria es troben en
sòl de protecció preventiva (N1), però també presenten algun sector en sòl de protecció específica
del paisatge (N-3c) o sòl de protecció ecològico-paisatgísitca (N-3b).
Les dades globals del POUM per aprovació inicial es resumeixen en la següent taula:
Taula 20. Classificació del sòl i potencial al POUM de Llívia per aprovació inicial. SV = sistema d’espais lliures,
SE = sistema d’equipaments i serveis, SX = sistema de comunicacions, ST = sistema de serveis tècnics i
mediambientals, SH = sistema hidrogràfic.
m2sl
SUC

Sostre màx
(m2st)

Habitatges
pot (uts)

%
85,5

SV (m2sl)

SE (m2sl)

SX (m2sl)

ST (m2sl)

SH (m2sl)

858.133,14

468.099,00

3.166

90.871,65

44.890,90

181.252,21

1.487,98

0,00

Sistemes

318.502,74

0,00

0

90.871,65

44.890,90

181.252,21

1.487,98

0,00

Qualificacions
SUNC
(PAU+PMU)

539.630,40

468.099,00

3.166

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.935,97

23.101,00

176

10.279,96

5.976,34

10.586,73

0,00

0,00

Sistemes

26.843,03

0,00

0

10.279,96

5.976,34

10.586,73

0,00

0,00

Qualificacions

39.092,94

23.101,00

176

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128.225,59

33.431,23

200

13.286,21

12.155,84

20.217,45

0,00

0,00

45.659,51

0,00

0

13.286,21

12.155,84

20.217,45

0,00

0,00

SUD
Sistemes
Sòl privat
SUND
Sistemes
Sòl privat
SNU
Sistemes
Qualificacions
Total

82.566,08

33.431,23

200

116.863,00

23.264,60

161

35.058,90

0,00

0

81.804,10

23.264,60

161

11.793.612,37

0,00

0

4,75

5,40

4,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.686,30

5.843,15

17.529,45

0,00

0,00

11.686,30

5.843,15

17.529,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.296,04

7.866,33

140.890,13

29.300,18

114.668,23

314.020,91

0,00

0

21.296,04

7.866,33

140.890,13

29.300,18

114.668,23

11.479.591,46

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.962.770,07

547.895,83

3.703

147.420,16

76.732,56

370.475,98

30.788,16

114.668,23

Font. Memòria del POUM de Llívia, aprovació incial, 2021.

Una de les característiques bàsiques del POUM és el posar en valor la realitat existent del municipi,
en el sentit de considerar que des del punt de vista urbanístic, Llívia és de gran interès, al ser un
enclavament dins l’Estat francès.
El model d’implantació urbana plantejat es basa en les determinacions territorials però sobre tot en
aspectes qualitatius, potenciant els valors dels assentaments actuals i preveient els creixements
necessaris seguint un model més compacte i complex, escollint les noves implantacions amb criteri
de compacitat i de relligat i compleció dels assentaments existents.
Les noves propostes de creixement, per tant, es plantegen de manera puntual, mesurant molt les
intervencions, tant pel que fa a la seva situació, com per la intensitat d’edificació. Aquests nous
creixements només es justifiquen en tant que resolen problemes concrets existents o es possibilita
millorar espais determinats. S’entén que és la única manera per la qual s’aconseguirà completar el
teixit, evitant que es produeixin discontinuïtats, desequilibris i buits urbans.
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D’altra banda, s’afavoreix que la construcció d’habitatges s’esdevingui en concordança amb un dels
objectius principals del POUM: assentar població minimitzant l’altíssima incidència de la segona
residència.
El POUM proposa un model basat en la reordenació i estructuració, que incideix, per una banda, en
els àmbits ja previstos per el PIC vigent que no han estat executats i per l’altre enfortint i potenciant
aquells espais amb més valor, sigui ambiental, paisatgístic o cultural.
El POUM fa una sèrie de propostes especifiques, com són la resolució dels problemes
d’accessibilitat i connectivitat, el tractament dels àmbits no resolts pel PIC; la incorporació de buits
urbans al desenvolupament del sòl urbà no consolidat.
Les dades de la memòria social que s’adjunta a la documentació del POUM mostren que el sector
predominant és el sector serveis, dins el qual aquells orientats al turisme són els que més població
ocupada tenen dins el municipi. La memòria d’ordenació també constata que l’oferta hotelera del
municipi és insuficient per acomplir les expectatives i demanda dels visitants. En aquests moments,
més del 70% dels habitatges existents es destinen a 2a residencia però aquest model no permet
complir amb les necessitats de visites de curta durada pròpies de l’oferta hotelera. Per aquest
motiu, s’ha considerat que el potencial nombre d’habitatges ha d’anar relacionada amb un
increment de les places hoteleres per a la dinamització econòmica.
En aquest sentit, el POUM també preveu un àmbit específic d’activitat econòmica industrial per a
reproduir el sector de tallers de la carretera d’Estavar i poder acollir les necessitats productives i de
serveis relacionades amb l’activitat turística.
Taula 21. Comparació entre la planificació actual del municipi i la proposta per aprovació inicial.

SUC

PICC

POUM. Aprov.
Inicial

PICC

m2sl

m2sl

Sostre màx
(m2st)

POUM. Aprov.
Inicial
Sostre màx
(m2st)

Habitatges pot
(uts)

POUM. Aprov.
Inicial
Habitatges pot
(uts)

PICC

864.724,25

858.133,14

476413,26

468099

3191

3166

Sistemes

321.034,86

318.502,74

0

0

0

0

Qualificacions

543.689,39

539.630,40

476413,2629

468099

3191

3166

SUNC (PAU+PMU)

32.224,25

65.935,97

10141,87

23101,0

77

176

13.728,31

26.843,03

0

0

0

0

Sistemes
Qualificacions

18.495,94

39.092,94

10141,87

23101,0

77

176

198.438,07

128.225,59

40101,58

33431,23

390

200

Sistemes

58.538,89

45.659,51

0

0

0

0

Sòl privat

139.899,18

82.566,08

40101,58

33431,23

390

200

SUND

0,00

116.863,00

0

23264,6

0

161

Sistemes

0,00

35.058,90

0

0

0

0

Sòl privat

0,00

81.804,10

0

23264,6

0

161

11.867.383,50

11.793.612,37

0

0

0

0

314.020,91

314.020,91

0

0

0

0

SUD

SNU
Sistemes
Qualificacions
Total

11.553.362,59

11.479.591,46

0

0

0

0

12.962.770,07

12.962.770,07

526656,71

547895,83

3658

3703
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PICC

POUM. Aprov. Inicial

PICC

POUM. Aprov. Inicial

SV (m2sl)

SV (m2sl)

SE (m2sl)

SE (m2sl)

SUC
Sistemes

92.166,77

90871,65

45257,9

44890,9

92.166,77

90871,65

45257,9

44890,9

0,00

0

0

0

3.811,00

10279,96

4145

5976,34

3.811,00

10279,96

4145

5976,33851

0,00

0

0

0

24.852,13

13286,21

11929,44

12155,84

24.852,13

13286,21

11929,44

12155,84

Qualificacions
SUNC (PAU+PMU)
Sistemes
Qualificacions
SUD
Sistemes
Sòl privat

0,00

0

0

0

SUND

0,00

11686,3

0

5843,15

Sistemes

0,00

11686,3

0

5843,15

Sòl privat
SNU
Sistemes

0,00

0

0

0

21.296,04

21296,04

7866,33

7866,33

21.296,04

21296,04

7866,33

7866,33

0,00

0

0

0

142.125,94

147420,16

69198,67

76732,56

Qualificacions
Total

SUC
Sistemes
Qualificacions

PICC

POUM. Aprov. Inicial

PICC

POUM. Aprov. Inicial

PICC

POUM. Aprov. Inicial

SX (m2sl)

SX (m2sl)

ST (m2sl)

ST (m2sl)

SH (m2sl)

SH (m2sl)

182122,21

181252,21

1487,98

1487,98

0

0

182122,21

181252,21

1487,98

1487,98

0

0

0

0

0

0

0

0

SUNC (PAU+PMU)

5772,31

10586,73

0

0

0

0

Sistemes

5772,31

10586,73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Qualificacions
SUD

21757,33

20217,45

0

0

0

0

Sistemes

21757,33

20217,45

0

0

0

0

Sòl privat

0

0

0

0

0

0

SUND

0

17529,45

0

0

0

0

Sistemes

0

17529,45

0

0

0

0

Sòl privat
SNU
Sistemes
Qualificacions
Total

0

0

0

0

0

0

140890,13

140890,13

29300,18

29300,18

114668,23

114668,23

140890,13

140890,13

29300,18

29300,18

114668,23

114668,23

0

0

0

0

0

0

350541,98

370475,98

30788,16

30788,16

114668,23

114668,23

Font. Memòria del POUM de Llívia, aprovació inicial, 2021.

Pel què fa referència al SNU, el POUM segueix les directrius i criteris del planejament territorial
vigent -Pla Territorial Parcuial de l’Alt Pirineu i Aran (PTPAPA), però concreta més les seves
qualificacions.
Pel què fa als nuclis urbans i assentaments, el POUM també segueix les directrius del planejament
territorial, que a Llívia queda de la següent manera:
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Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran:


Nucli de Llívia: creixement mitjà



Nucli de Gorguja: millora urbana i compleció



Nucli de Cereja: millora urbana i compleció

Pel que fa als espais lliures i equipaments, per la seva naturalesa i finalitat esdevenen elements
cabdals en la configuració de la forma i el funcionament del teixit edificat. A diferència d’altres usos
de desenvolupament majoritari i extensiu, els espais públics no defineixen per ells mateixos teixits,
però en canvi la seva presència és insubstituïble per a la formació d’aquests teixits de manera
complerta. Aspectes com la posició, la qualitat funcional i arquitectònica dels mateixos, són cabdals
en la construcció dels nuclis.
El POUM proposa completar una estructura adequada de sistemes urbans, a través d’un model de
xarxa d’equipaments que relacioni i complementi els verds urbans així com amb els espais oberts.
En aquest sentit, es proposa potenciar una xarxa d’equipaments tenint en compte els existents i els
que es derivin de possibles nous creixements, incloent criteris de qualitat per al paisatge urbà i en
especial, prenent en consideració els límits urbans i els accessos als nuclis.
Les diferents propostes s’han establert en coherència amb el sistema d’espais

lliures

i

equipaments existents, aprofitant la seva localització i sinèrgies actuals, ja que són creadors de
fluxos, recorreguts i relacions urbanes, també en coherència amb les estratègies de mobilitat i
accessibilitat urbana..
En resum, es vol evitar la fragmentació envers la continuïtat, i es proposa una millora de la
integració dels espais lliures territorials i els verds urbans, constituint un sistema estructurat de
relacions socials. En aquest sistema es té present que l’espai lliure i l’equipament fan a la vegada
la doble funció de vertebrar i de fil conductor de relacions cíviques, restablint continuïtats entre el
nucli i el seu entorn no urbanitzable
Quant a la vialitat interna, s’ha intentat definir una xarxa caracteritzada per un ús marcadament cívic
dels carrers, a banda de millorar la continuïtat i connectivitat generals, donant èmfasi a
aquells punts on la xarxa viària local sigui discontinua o desestructurada. L’estructura viària, ha de
permetre jerarquitzar i distribuir els fluxos i les intensitats, des dels accessos territorials als diferents
àmbits, evitant la seva concentració en determinats punts, permetent aconseguir així, els objectius
esmentats.
Les propostes del POUM en relació a la vialitat urbana es centren en els següents punts:


S’han cercat solucions per a dotar d’accessibilitat adequada. En alguns casos aquestes
operacions comporten la delimitació de polígons d’actuació urbanística.



S’han definit les amplades dels vials tenint en compte les traces actuals, mantenint les
afectacions en els casos en que són necessàries per a la funcionalitat del sistema.

En definitiva, i aconseguits els ajustos explicats, el POUM planteja un esquema de vialitat bàsica
urbana, que ha d’estructurar i ordenar tota nova actuació que es plantegi a partir d’uns eixos, i que
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serveixen de recolzament per als recorreguts que transversalment connecten els diferents espais
lliures, llocs d’interès i equipaments del municipi.
En conjunt, la planificació de les infraestructures ha de suposar d’una banda, l’oportunitat per
millorar les condicions d’accessibilitat, i de l’altra, l’ocasió per reforçar-ne la cohesió interna i la
interrelació entre les diferents parts. El Pla entén el projecte d’aquestes infraestructures, no com a
reserva de sòl a executar en el futur, sinó com a element estructural del model urbà.
Per últim, cal veure com el POUM qualifica i tracta el sòl no urbanitzable del municipi, que pel seu
emplaçament i tenint en compte el paisatge agrícola i de prats de Llívia, és de máxima importancia.
Taula 22. Qualificacions a la proposta de POUM per aprovació inicial.
Sòl no urbanitzable
Qualificacions

m2

Ha

%

7.995.112,17

799,51

67,79

749.213,36

74,92

6,35

534.723,12

53,47

4,53

2.200.542,81

220,05

18,66

Total qualificacions SNU 11.479.591,46 1.147,96

97,34

N1

Sòl de protecció preventiva

N3-a

Sòl de valor natural i connexió
Sòl de protecció específica del
paisatge
Sòl de protecció ecológicopaisatgística

N3-b
N3-c

Sistemes
SX

Sistema de comunicacions

SX-1
SX-2

Xarxa viària estructurant
Xarxa viària local
Xarxa viària local. Aparcament
SX-2p paisatgístic
SX-3 Xarxa de camins
SV
SE

Sistema d'espais lliures
Sistema d'equipaments
comunitaris

SE-6
SE-7

Cementiri
Ambientals i de lleure

ST
ST-1

Sistema de serveis tècnics
Serveis tècnics. Aigua

ST-4

Serveis tècnics. Residus
Serveis tècnics.
Telecomunicacions

ST-5
SH

Sistema hidràulic
Total sistemes SNU

m2

Ha

%

140.890,13

14,09

1,19

52.117,30
29.713,72

5,21
2,97

1.124,88
57.934,23

0,11
5,79

21.296,04

2,13

0,18

7.866,33

0,79

0,07

3.045,11
4.821,22

0,30
0,48

29.300,18
10.829,43

2,93
1,08

16.181,99

1,62

2.288,76

0,23

114.668,23
314.020,91

11,47
31,40

0,25

0,97
2,66

Total SNU 11.793.612,37 1.179,36 100,00
Sòl urbà consolidat

m2

Ha

Cereja

65.042,18

6,50

Llívia

760.736,18

76,07

32.354,78

3,24

858.133,14

85,81

Gorguja i Gorguja Petit
Total SUC

%

90,98

%

6,62
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Sòl urbà no consolidat
Total SUNC
Sòl urbanitzable

m2

Ha

65.935,97

6,59

%
0,51

m2

Ha

128.225,59

12,82

116.863,00

11,69

245.088,59

24,51

1,89

TOTAL MUNICIPI LLÍVIA 12.962.770,07 1.296,28
Font. Memòria del POUM de Llívia, aprovació inicial, 2021.

100,00

SUD

Sòl urbanitzable delimitat

SUND Sòl urbanitzable no delimitat
Total SUD-SUND

%

5.2. INSTRUMENTS DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC I HABITATGE
El POUM proposa una estratègia del global del municipi que es basi en un creixement compacte
dels diferents nuclis, evitant un consum excessiu de nou sòl, reforçant, tancant i completant els
nuclis existents; aprofitant la xarxa viària existent on recolzar els nous creixements proposats, i en
ocupar els buits que han anat quedant dins de la trama urbana per a ubicar-hi els nous sectors de
creixement. Així, doncs, s’evita el consum excessiu de nou sòl per als futurs creixements.
Així, el POUM per aprovació inicial estableix set polígons d’actuació en SUNC, tots al nucli de Llívia:


PAU-01. Canà



PAU-02. Colomina - Raval



PAU-03. Horts de la Colomina



PAU-04. Travessera del Raval – carrer Estavar

També es delimiten sis Plans de Millora Urbana (PMU) en SUNC:


PMU-01. Av. Catalunya (Llívia)



PMU-02. Sant Guillem Nord (Llívia)



PMU-03. Dipòsit (Cereja)



PMU-04. Esqueres (Cereja)



PMU-05. Carrer Puigmal (Gorguja)



PMU-06. Formatgeria (Gorguja)

Els propietaris de sòl urbà no consolidat han de cedir gratuïtament a l’administració actuant el sòl
corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector (art. 43 del TRLU), exceptuant el PAU-02
i el PAU-04; cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord
amb les finalitats establertes pel POUM.
Pel que fa al PMU-03, 04, 05 i 06, la cessió obligatòria i gratuïta del sòl serà del 15% de
l’aprofitament urbanístic, de conformitat amb allò que estableix la legislació urbanística vigent;
l'administració actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a
la cessió de l'aprofitament mig, els quals s'han de cedir urbanitzats.
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Aquest POUM també proposa sis sectors de planejament en SUD i dos àmbits en SUND:


SUD-01. Font de Tots (Llívia)



SUD-02.1. Camí d’Ur (Llívia)



SUD-02.2. Els Pradells 1 (Llívia)



SUD-02.3. Camí d’Angostrina (Llívia)



SUD-02.4. Les Bulloses (Llívia)



SUD-03. Carretera a Sallagossa (Llívia)



SUND-01. Camí de Cereja (Llívia)



SUND-02. Els Pradells 2(Llívia)

Els sectors en SUD han de cedir obligatòria i gratuïtament el sòl reservat pel planejament destinat a
sistemes d'acord amb les finalitats establertes pel POUM, corresponent al 15% de l’aprofitament
urbanístic, de conformitat amb allò que estableix la legislació urbanística vigent. L'administració
actuant no participarà en les càrregues d'urbanització dels terrenys corresponents a la cessió de
l'aprofitament mig, els quals s'han de cedir urbanitzats.
Les següents figures exemplifiquen la qualificació del sòl als nucli de Llívia, Cereja i Gorguja en la
proposta per aprovació inicial:
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Figura 35. Qualificació del
sòl al nucli de Llívia. Font.
Memòria del POUM de
Llívia,
aprovació
inicial,
2021.
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Figura 36. Qualificació del
sòl al nucli de Cereja. Font.
Memòria del POUM de
Llívia,
aprovació
inicial,
2021.
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Figura 37. Qualificació del
sòl al nucli de Gorguja.
Font. Memòria del POUM
de Llívia, aprovació inicial,
2021.
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Plans especials urbanístics

La versió del POUM per aprovació inicial, delimita cinc sectors en PEU:
PEU-01. Camp solar
L’objectiu principal d’aquest PEU és el desenvolupament per a la implantació d'un camp fotovoltaic
municipal, captació de la llum solar i transformació pel consum humà. Es proposen els següents
criteris d’ordenació.


Conservar la topografia del terreny i respectar els marges i la vegetació associada.



Adaptar la disposició de les plaques a la topografia.



Garantir la revegetació del sòl.



Minimitzar i integrar les edificacions tècniques associades a l'activitat i de les tanques de
l'àmbit.



Preveure les garanties per a la retirada de les instal.lacions una vegada finalitzada la vida de
l'activitat i la restauració del sòl a l'estat inicial.



Garantir la màxima integració ambiental de les construccions i les activitats comportant per
a la persona propietària o promotora els deures següents:
a) Costejar i executar les obres i els treballs necessaris per conservar el sòl i la seva
massa vegetal en l'estat legalment exigible i per restaurar aquest estat.
b) Costejar i executar les infraestructures de connexió de la instal·lació, la
construcció o l'edificació amb les xarxes generals de serveis, i cedir a l'administració
competent aquestes infraestructures i el sòl corresponent per a La seva
incorporació al domini públic, quan n'hagin de formar part.
c) Costejar i executar les obres o instal·lacions necessàries respecte a l'obtenció de
subministraments i l'assoliment de nivells de sanejament adequats.
d) Costejar i executar les mesures correctores per tal d'evitar la fragmentació
d'espais agraris i l'afectació greu a les explotacions agràries, minorar els efectes de
les edificacions i llurs usos, accessos i serveis sobre la qualitat del paisatge.
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Figura 37. Emplaçament del PEU-01. Font. Memòria del POUM de Llívia, aprovació inicial, novembre 2021.

PEU-02. Circuit
L’objectiu d’aquest Pla Especial urbanístic de desenvolupament és el d’implantar una activitat de
circuit de motocròs amb tots els requisits tècnics, esportius i d'activitats per a desenvolupar-se; així,
el POUM qualifica aquest sòl com a “sòl de protecció preventiva” –N1-, d’acord amb el sistema
d’espais oberts fixat pel planejament territorial vigent.

Figura 38. Emplaçament del PEU-02. Font. Memòria del POUM de Llívia, aprovació inicial, novembre 2021.

PEU-03. Roca Canal
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L’objectiu d’aquest Pla Especial urbanístic de desenvolupament és el de restaurar el sòl de l'activitat
existent d'explotació de recursos naturals per corregir l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu i
regular els usos per a implantar una activitat vindulada amb l'aprofitament d'aigues termals; així, el
POUM qualifica aquest sòl com a “sòl de protecció preventiva” –N1-, a la zona nord, i com a “sòl de
protecció ecológico-paisatgística” –N-3c-, a la zona sud, d’acord amb el sistema d’espais oberts
fixat pel planejament territorial vigent.

Figura 39. Emplaçament del PEU-03. Font. Memòria del POUM de Llívia, aprovació inicial, novembre 2021.

PEU-04. Aigua de Llívia
L’objectiu d’aquest Pla Especial urbanístic de desenvolupament és el d’establir les condicions
específiques per a la transformació de l'activitat agropecuària existent en una activitat d'explotació i
d'envàs d'aigua mineral, d'acord amb l'expedient iniciat per a la declaració, com mineral natural, de
l'aigua de la captació de Sant Guillem. (X: 416.197 Y: 4.701.283 Z: 1.188,47) «BOE» núm. 280, de 23
de octubre de 2020; així, el POUM qualifica aquest sòl com a “sòl de protecció ecológicopaisatgística” –N-3c-, amb una estreta zona al centre del PEU qualificada com a “sòl de protecció
específica del paisatge” –N-3b-, d’acord amb el sistema d’espais oberts fixat pel planejament
territorial vigent.
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Figura 40. Emplaçament del PEU-04. Font. Memòria del POUM de Llívia, aprovació inicial, novembre 2021.

PEU-05. Camí de Travis
L’objectiu d’aquest Pla Especial urbanístic de desenvolupament és el de rehabilitar les construccions
rurals en desús per a corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu.; així, el POUM qualifica
aquest sòl com a “sòl de protecció preventiva” –N-1-, d’acord amb el sistema d’espais oberts fixat
pel planejament territorial vigent.

Figura 41. Emplaçament del PEU-05. Font. Memòria del POUM de Llívia, aprovació inicial, novembre 2021.
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IMPACTES I EFECTES AMBIENTALS, MESURES CORRECTORES I
PROPOSTA D’INDICADORS

La implantació del POUM, amb el corresponent desenvolupament de les Normatives Urbanístiques
que es preveuen i els projectes constructius posteriors han de permetre la reudcció dels posibles
impactes ambientals al Llívia, a més de millorar els actuals impactes ambientals existents a l’àmbit.
6.1. IMPACTES, EFECTES I MESURES AMBIENTALS
Per tal de classificar els tipus d’impactes descrits a continuació s’han determinat 4 categories:


Nul: quan l’impacte és inexistent.



Compatible: quan l’impacte existeix però pot no presentar efectes molt greus, o bé amb
mínimes mesures preventives i/o correctores pot revertir-se.



Moderat: quan l’impacte existeix i s’han d’aplicar mesures preventives i correctores; tot i



Greu: quan, tot i aplicar mesures preventives i correctores, l’impacte és permenent i no es

així, pot ser que l’impacte no es reverteixi del tot.
pot revertir de cap manera.
6.1.1.

QUALITAT ATMOSFÈRICA

Els impactes principals que es poden produir són l’augment de la pols en fase d’obres, la
contaminació acústica en fase d’obres i la contaminació lumínica i acústica en fase d’obres i
d’explotació.
Per altra banda, el consum d’energia requerit per fer funcionar els nous sectors urbans i industrials,
així com els equipaments, les noves instal·lacions i serveis, i el consum de combustible causat per la
mobilitat dels nous habitants i usuaris addicionals, té una trasllació directa en la generació de gasos
d’efecte hivernacle.
L’impacte sobre la contaminació de l’aire és causat principalment per la pols que es pot generar
durant les obres.
Posteriorment, bàsicament la contaminació de l’aire es produirà associat a l’augment de mobilitat i
trànsit derivat de la introducció de nous habitants en el municipi. També la producció d’activitats
industrials que s’hi assentin determinarà aquest vector.
Respecte a la contaminació lumínica en fase d’obres, dependran de si es realitzen durant fases
nocturnes o no. Els nous sectors urbanitzats suposaran un augment de la il·luminació artificial, que
pot ser minimitzat amb l’aplicació de les tècniques i tecnologies disponibles sobre il·luminació
exterior.
Mentre que respecte el soroll o contaminació acústica en fase d’obres les principals causes que la
generaran seràn les mateixes que s’han apuntat en relació a la producción de pols: l’execució dels
treballs de moviments de terres, la instal·lació de materials i el trànsit de la maquinaria per la zona
d’obres. En fase d’explotació, la contaminació acústica es veurà incrementada de manera
proporcional a l’augment del trànsit de vehicles.
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Taula 22. Impactes sobre la qualitat atmosfèrica.

Possibles impactes

Qualitat
atmosfèrica

Tipus d’impacte en

Tipus d’impacte en

fase de construcció

fase d’execució

Emissió de pols

Compatible

Nul

Contaminació lumínica

Compatible

Compatible

Contaminació acústica

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible*

Producció de gasos
contaminants

Mesures:


La normativa del POUM obligarà a la instal·lació de sistemes d’il·luminació eficients que no
causin contaminació lumínica i garanteixin l’estalvi energètic. Els projectes constructius han de
prioritzar sistemes per disminuir la contaminació lumínica, com per exemple limitar la
il·luminació segons l’hora del dia, prioritzar làmpades de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) i
de baixa pressió (VSBP), etc.



Per disminuir tant l’emissió de pols, com la contaminació acústica i la producción de gasos
contaminants será necessària la utilització de maquinària en perfecte estat, que disposi dels
corresponents certificats CEE i ITV.



Per reduir també l’emissió de pols, en les fases de construccions s’haurà de regar
periòdicament l’àmbit d’actuació concret.



Es presenta un nou PEU 01 Camp Solar, amb l’objectiu de generar energia local (en terrenys
públics) i que es pugui consumir al mateix municipi.



Les normatives vigents en relació a aquests elements són:


Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica.



Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protección del medi nocturn
i reglament 82/2005 que la desenvolupa.



Real Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.



Decret 190/2015, de 25 d'agost, que estableix els condicionants i prescripcions que han
de complir les instal·lacions d'enllumenat exterior.



El Mapa de Capacitat Acústica de Llívia.



Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

137

POUM de Llívia - aprovació inicial
Estudi Ambiental Estratègic

6.1.2.

Novembre 2021

MEDI HÍDRIC

Els impactes sobre la hidrologia i el cicle de l’aigua es produeixen tant en la fase de construcció afectació de les diverses obres sobre els components hidrològics del territori- com en la
d’explotació -associat especialment a l’increment en el consum d’aigua derivats dels nous sectors
urbanitzats, les noves instal·lacions, equipaments i serveis-.
Durant la fase d’obres, els impactes es produiran per afectació directa i/o indirecta, i tant sobre les
aigües superficials com subterrànies.
En relació a les aigües superficials l’afectació es pot produir per causa directa, en el cas que les
obres abastin cursos d’aigua superficials i/o modifiqui l’actual xarxa de drenatge natural del terreny,
o per causa indirecta si la qualitat de les aigües es pot veure alterada com a conseqüència del
desenvolupament de l’obra. Tot i així, els sectors principals de creixement se situen allunyats de la
xarxa hídrica superficial.
Mentres, l’alteració de la qualitat de l’aigua superficial es pot produir tant per un increment de la
terbolesa -degut a l’erosió de les superfícies denudades, l’arrossegament de terres soltes en
períodes de fortes pluges o aiguats puntuals d’estiu- o perquè hi puguin anar a parar materials
contaminats procedents de l’obra (combustibles, olis, líquids desencofrants, formigons, additius,
etc.).
Respecte a l’afectació sobre les aigües subterrànies aquesta també es pot produir de forma directa,
si les obres intercepten fluxos d’aigua subterrània, si l’excavació requerida interceptés el nivell
freàtic o a possibles surgències que alimenten als cursos i masses d’aigua existents a la zona, o bé
de forma indirecta, per la infiltració de contaminants o aigües contaminades que puguin entrar en
contacte amb les aigües subterrànies.
Taula 23. Impactes sobre el medi hídric.

Possibles impactes
Afectació a cursos
fuvials i/o aqüífers
Medi hídric

Tipus d’impacte en

Tipus d’impacte en

fase de construcció

fase d’execució

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible*

Problemes en
l’abastament i
sanejament de
l’aigua

Mesures:


Cal evitar qualsevol abocament als drenatges i cursos fluvials propers a la zona d’actuació.



Si és el cas, neteja de les restes de formigoneres o altres en punts específics senyalitzats per a
tal fi i trasllat posterior a l’abocament controlat.
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Maquinària en perfecte estat (ITV, certificat CE); evitar fuites d’olis, hidrocarburs o d’altres. El
manteniment es farà fora de les obres.



En cas de vessaments accidentals de substàncies contaminants sobre el sòl s’ha d’aplicar
material absorbent, retirar el sòl i tractar-ho com a residu perillós.



A les lleres públiques, la zona de servitud ha de quedar lliure de qualsevol construcció i
edificació, i ser apta i practicable en tot moment –les autoritzacions per a la plantació d’arbres
en aquesta zona requerirà autorització de l’ACA-.



A les lleres públiques la zona de policia necessita d’autorització prèvia de l’organisme de conca
per realitzar obres.



Definició en el POUM i la Normativa de les màximes condicions d’ecoeficiència en quant a
l’aprofitament, reutilització i estalvi d’aigua en el funcionament dels equipaments, així com en
les condicions de sanejament de les aigües residuals generades.



Qualsevol obra o actuació a realitzar en DPH requerirà autorització de l’organisme de conca.



Per a les obres de pas i encreumanets de conduccions o serveis sota de lleres, cal aplicar el
document tècnic redactat per l’ACA el juny de 2006 “Recomanacions tècniques per al disseny
d’infraestructures que interfereixen amb l’epsai fluvial”.



Es necessita una correcta gestió de les aigües residuals i pluvials mitjançant una EDAR pública o
pròpia i col·lectors.



Es necessitat adoptar una xarxa separativa de residuals i pluvials.



Les normatives vigents en relació a aquests elements són:


Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya (DOGC núm 4015).



Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d’abocaments d’aigües
residuals.



Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social
(BOE núm. 313, de 31 de desembre de 2003). Decret 1/2017, de 3 de gener, pel qual
s’aprova el Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 20162021.



Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya
2016-2021
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VEGETACIÓ

Els creixements plantejats pel POUM s’allunyen pràcticament de mostres de vegetació natural i se
situen sobre zones actualment agrícoles o de traces periurbanes, on no existeixen Hábitats d’Interès
Comunitari o zones amb vegetació seminatural d’interès. Sobretot s’han tingut en compte les zones
al voltant dels torrents i barrancs, on la vegetació és més densa, el risc d’incendi forestal és major;
no obstant, s’haurà de tenir en compte aquest aspecte durant totes les fases, especialment en la de
construcció.
Taula 24. Impactes sobre la vegetació.

Possibles impactes

Vegetació

Tipus d’impacte en
fase de construcció

Tipus d’impacte en
fase d’execució

Afectació sobre la
vegetació

Nul

Nul

Afectació a HIC’s

Nul

Nul

Afectació a espècies
vegetals protegides

Nul

Nul

Incendis forestals

Compatible

Compatible

Mesures:


No realitzar cap actuació que pugui generar l’inici d’un incendi en àrees arbrades i/o arbustives
o bé en les zones properes.



Maquinària en perfecte estat (ITV, certificat CE).



La normativa del POUM tracta aquest element en l’article 36. Risc d’incendi.



Les normatives vigents en relació a aquests elements són:


Decret 64/1995, de 7 de març, sobre mesures de prevenció d’incendis forestals.



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

6.1.4.

GEOLOGIA I EDAFOLOGIA

Els impactes més importants sobre la geologia i la geomorfologia es produiran durant les fases
d’obres dels projectes de construcció dels nous sectors urbans i urbanitzables, de les instal·lacions i
serveis associats i dels edificis, equipaments i habitatges corresponents. El relleu, relativament
planer de tots els sectors de creixement permet realitzar tots aquests esforços amb moviments de
terres reduïts.
Al mateix temps, el següent impacte principal es produeix per l’ocupació de nous terrenys, és a dir,
per un canvi en l’ús i característiques del sòl.
Els balanços de terres que es puguin establir, en el sentit de les necessitats d’excavació i desmunts
en relació a les necessitats de terraplenat, són bàsics per definir el sentit dels impactes, en tant en
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quant el balanç de sobrants sigui major o menor i en determini les necessitats d’abocament, que
pot traslladar els impactes fora de l’àmbit d’estudi.
És important, també, considerar que es requeriran superfícies addicionals per parcs de maquinària,
magatzem dels materials d’obra, acopi de terres vegetals...
Cal indicar que el pla no afectarà cap geòtop ni geozona.
L’impacte més important sobre l’edafologia es produirà única i exclusivament per la destrucció
directa de la capa edàfica més superficial, associat als creixements urbanístics i ocupacions
permanents dels sòls, i les superfícies d’ocupació temporal previstes. Cal tenir en compte la
destrucció de sòl agrícola, com a factor principal, donada la irreversibilitat d’aquest fenomen.
Taula 25. Impactes sobre la geología i la edafologia.

Tipus d’impacte en
fase de construcció
Moderat

Tipus d’impacte en
fase d’execució
Nul

Afectació a geòtops
o geozones

Nul

Nul

Destrucció de capes
edàfiqies

Greu

Nul

Ocupació del terreny

Greu

Greu

Possibles impactes
Moviments de terres

Geologia i
edafologia

Mesures:


Projecció adequada del balanç de terres i els residus de demolició quan es generin obres.



Pels residus generats i runes extretes, utilització exclusiva d’abocadors controlats.



La normativa del POUM tracta aquest element en l’article 37. Risc geològic.

6.1.5.

FAUNA

No es produeixen impactes remarcables sobre la fauna del municipi -comuna i sense singularitats
especials- per part de les previsions del POUM. Sí que és cert que qualsevol creixement urbanístic
que suposi la transformació del sòl implica la destrucció d’algun hàbitat, per banal que sigui la
transformació de la seva aptitud per hostatjar fauna silvestre. Tot i així, com s’ha dit, els creixements
es plantegen sempre associats als cascs urbans preexistents, per la qual cosa la fauna afectada
bàsicament és de caràcter antropòfil i trobarà noves oportunitats a les zones verdes que es creïn.
Taula 26. Impactes sobre la fauna.

Fauna

Possibles impactes

Tipus d’impacte en
fase de construcció

Tipus d’impacte en
fase d’execució

Afectació sobre la
fauna

Compatible

Compatible

Afectació sobre la
connectivitat

Compatible

Compatible

141

POUM de Llívia - aprovació inicial
Estudi Ambiental Estratègic

Novembre 2021

Mesures:


Planificació dels treballs per evitar afectacions a la possible fauna existent.



Seguiment ambiental de l’obra per determinar presència d’elements de fauna que poguessin
ser afectats.



En cas que es trobin individus de fauna salvatge ferits o desorientats s’hauran de comunicar els
fets al centre autoritzat de recuperació de fauna salvatge més pròxim.



Les normatives vigents en relació a aquests elements són:

6.1.6.



Directiva del Consell de 2 d’abril de 1979, 79/409/CEE.



Llei de Protecció dels Animals (Llei 22/2003 de 4 de juliol, DOGC nº3926).



Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, de protecció dels animals.

PAISATGE

Els impactes sobre el paisatge són també reduïts. Els creixements afecten en alguns casos a espais
no urbanitzats de façana del casc urbà preexistent però, generalment, en zones ja alterades o sense
significació paisatgística, i sense afectar negativament a les visuals externes dels cascs urbans
preexistents.
El paisatge general agrícola o en mosaic amb rieres, boscos de ribera i prats de dall, no es veu en
cap cas afectat negativament per les previsions del POUM. Ans el contrari, el desenvolupament
d’una bona normativa en fases més avançades de la planificació urbanística pot ajudar a potenciarlo i protegir-lo.
Taula 27. Impactes sobre el paisatge.

Possibles impactes
Paisatge

Impacte paisatgístic

Tipus d’impacte en
fase de construcció
Compatible

Tipus d’impacte en
fase d’execució
Compatible

Mesures:


Seguir un criteri d’integració paisatgística i manteniment de les visuals d’ambient forestal.



La normativa del POUM tracta aquest element en diverses disposicions i articles per tal de
garantir, en un futur, el mínim impacte paisatgístic possible .



Les normatives vigents o documents de referència en relació a aquests elements són:


Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de
juny, de protecció, gestió ordenació del paisatge i es regulen els estudis i informes
d'impacte i integració paisatgística.



Pla de paisatge transfronterer de la Cerdanya.



Catàleg del Paisatge de l’Alt Pirineu i Aran, aprovat definitivament el 3 d’abril de 2013.
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ESPAIS NATURALS PROTEGITS

En el terme municipal de Llívia no hi ha cap Espai Natural Protegit o espai catalogat com a Xarxa
Natura 2000 o dins del Pla d’Espais Naturals Protegits (PEIN) de Catalunya.
Taula 28. Impactes sobre els Espais Naturals Protegits.

Espais Naturals
Protegits

6.1.8.

Possibles impactes

Tipus d’impacte en
fase de construcció

Tipus d’impacte en
fase d’execució

Impacte sobre àrees
protegides (Xarxa
Natura 2000, Parcs
Naturals...)

Nul

Nul

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC

El planejament previst no presenta cap afectació sobre el patrimoni arqueològic i arquitectònic de
l’àmbit d’estudi.
Taula 29. Impactes sobre el patrimoni arqueològic i arquitectònic.

Patrimoni
arqueològic i
arquitectònic
6.1.9.

Possibles impactes

Tipus d’impacte en
fase de construcció

Tipus d’impacte en
fase d’execució

Afectacions directes
o indirectes al
patrimoni

Nul

Nul

RISC AMBIENTAL

El Planejament previst no imcrementa significativament la vulnerabilitat davant els riscs ambientals
que es puguin produir: nevades, sísmic, geològic o ventades, ja que no proposa creixements
deslligats de les trames urbanes actuals, en indrets que puguin quedar aïllats o amb construccions
en alçada vulnerables.
No s’esperen efectes sobre el risc de nevades, de ventades, de sismicitat o de riscs geològics.
6.2. DEMANDES AMBIENTALS ASSOCIADES A LA IMPLANTACIÓ DEL PLANEJAMENT
6.2.1.

OCUPACIÓ TERRITORIAL

El ple desenvolupament de l’alternativa en l’aprovació inicial implicarà un assoliment de 921.347,26
m2 de sòl urbà, 127.935,71 m2 de sòl urbà delimitat i 116.859,67 m2 de sòl urbà no delimitat, el que
suposa un 9,00 % de la superfície municipal.
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Taula 30. Classificació del sòl i superficies (m2) en el POUM.
Qualificacions
N1
N3-a
N3-b
N3-c

Ha

%

Sòl de protecció preventiva
7.995.112,17
799,51
Sòl de valor natural i connexió
749.213,36
74,92
Sòl de protecció específica del paisatge
534.723,12
53,47
Sòl de protecció ecológico-paisatgística
2.200.542,81
220,05
Total qualificacions SNU 11.479.591,46 1.147,96

67,77
6,35
4,53
18,65
97,31

Sistemes
SX
SV
SE
ST
SH

m2

m2

Ha

%

Sistema de comunicacions
Sistema d'espais lliures

140.890,13
21.296,04

14,09
2,13

1,19
0,18

Sistema d'equipaments comunitaris
Sistema de serveis tècnics
Sistema hidràulic
Total sistemes SNU

7.866,33
29.300,18
117.683,29
317.035,97

0,79
2,93
11,77
31,70

0,07
0,25
1,00
2,69

Total SNU 11.796.627,43 1.179,66 100,00
Sòl urbà consolidat i no consolidat
Cereja
Llívia
Gorguja
Gorguja Petit

Ha

%

79.011,42
799.784,83
35.544,10

7,90
79,98
3,55

8,58
86,81
3,86

0,70

0,76

7.006,91
Total SU

Sòl urbanitzable
SUD

m2

Sòl urbanitzable delimitat

SUND Sòl urbanitzable no delimitat
Total SUD-SUND

921.347,26

92,13 100,00

m2

Ha

%

127.935,71

12,79

52,26

116.859,67

11,69

47,74

244.795,38

24,48 100,00

TOTAL MUNICIPI LLÍVIA 12.962.770,07 1.296,28
Font. Memòria del POUM de Llívia, aprovació inicial, novembre 2021.

6.2.2.

%

91,00

7,11

1,89
100,00

CAPACITAT DEL MUNICIPI

A continuació es presenten els quadres on es comparen les superfícies referents al sòl urbà,
urbanitzable i no urbanitzable, per tal d’extreure dades concretes que ajuden a entendre l’escenari
futur i els nous creixements proposats.
Aquests quadres incorporen la totalitat dels terrenys qualificats com a sòl urbà, diferenciant entre
els que tenen la condició de consolidat i no consolidat, i el total de sòl urbanitzable (delimitat i no
delimitat). És a dir, que representa l’extensió màxima que pot arribar a tenir el sistema urbà en el
màxim desenvolupament del PICC i del POUM.
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Taula 31. Comparació entre el PICC i el POUM actual pel que fa a la capacitat del municipi.

PICC
Sòl urbà consolidat

Superfície (m2sl)

Sostre màx (m2st)

Habitatges màx (uts)

Cereja

65.042,18

27.069,45

128,00

Gorguja

32.354,78

25.988,64

113,00

766.680,54

421.484,57

2.958,00

864.077,50

474.542,66

3.199,00

Sòl urbà no consolidat Superfície (m2sl)

Sostre màx (m2st)

Habitatges màx (uts)

Llívia

Cereja

0,00

0,00

0,00

Gorguja

0,00

0,00

0,00

30.200,00

10.850,00

86,00

30.200,00

10.850,00

86,00

Superfície (m2sl)

Sostre màx (m2st)

Habitatges màx (uts)

0,00

0,00

0,00

3.500,00

700,00

0,00

194.938,07

39.401,59

390,00

198.438,07

40.101,59

390,00

1.092.715,57

525.494,25

3.675,00

Llívia (PEMU2)

Sòl urbanitzable
Cereja
Gorguja (industrial)
Llívia (NP2)

Total
POUM
Sòl urbà consolidat

Superfície (m2sl)

Sostre màx (m2st)

Habitatges màx (uts)

Cereja

65.042,18

27.069,45

128,00

Gorguja

32.354,78

25.988,64

113,00

760.736,18

415.040,91

2.925,00

858.133,14

468.099,00

3.166,00

Superfície (m2sl)

Sostre màx (m2st)

Habitatges màx (uts)

Cereja

16.915,53

2.856,74

23,00

Gorguja

10.205,08

3.117,52

10,00

Llívia

38.815,36

17.126,74

125,00

65.935,97

23.101,00

158,00

Superfície (m2sl)

Sostre màx (m2st)

Habitatges màx (uts)

Cereja

0,00

0,00

0,00

Gorguja

0,00

0,00

0,00

245.088,59

56.695,83

361,00

245.088,59

56.695,83

361,00

1.169.157,70

547.895,83

3.685,00

Llívia

Sòl urbà no consolidat

Sòl urbanitzable

Llívia

Total
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76.442,13

22.401,58

10,00

7,00%

4,26%

0,27%

Font. Memòria del POUM de Llívia, aprovació inicial, novembre 2021.
Pel que fa al sòl urbà, cal destacar que la reducció de sòl urbà consolidat és de l’ordre de 5.944 m 2.
Això és degut a que s’han incrementat els terrenys inclosos en àmbits de gestió, PAU i PMU, per tal
de disposar de mecanismes que permetin millorar la qualitat urbana d’aquests àmbits. També cal
destacar la reducció d’habitatges en Sòl urbanitzable de l’ordre de 29 habitatges corresponent a
l’àmbit de l’antic NP2 en què el POUM fixa reserves de sòl per activitat econòmica en detriment de
sòl residencial.
En conclusió, el POUM classifica un 7% més de sòl per incorporar-lo en el desenvolupament urbà
que suposarà un 4,26% més de sostre respecte el planejament anterior i un increment del 0,27%
referent al número d’habitatges.
L’increment de sòl és conseqüència d’incorporar el nou sector industrial a l’est del nucli de Llívia i a
preveure en sòl urbanitzable l’àmbit de la granja Rotllant per a l’ampliació del cementiri.
El coeficient d’ocupació a considerar a Llívia s’estima en 2,1 persones per habitatge, xifra que té
tendència a baixar any rere any degut a que cada vegada són més freqüents els habitatges ocupats
per una sola persona.
A Llívia, en el període 2001-2020, l’augment d’habitants ha estat de 425 (42% respecte de la
població del municipi i un 12% de l’increment del sistema urbà) i els habitatges han crescut en un
nombre de 555 (més del 50% del sistema urbà). Aquestes dades indiquen que els habitatges que es
construeixen en aquest municipi són bàsicament de segona residència (70%).
L’estimació de desenvolupament màxim de tots els sectors i plans de millora aporta un màxim de
519 habitatges. Tenint en compte que al voltant del 30% dels nous habitatges es destinaran a
primera residencia i aplicant l’estàndard d’ocupació per llar, dona un potencial de 327 habitants
que suposen un 22,8% en relació a la població actual (1.431 habitants al 2020), xifra que es
considera adequada en l’horitzó del Pla atès el creixement que hi ha hagut al municipi en els
darrers anys.
A aquestes xifres caldria afegir-hi els habitatges potencials del sòl urbà consolidat no edificat, de
difícil quantificació, ja que es tracta de parcel·les que en algun cas no estan edificades, però que en
la majoria dels casos ho estan per sota del seu potencial, sense que sigui previsible la seva
consolidació màxima.
Cal entendre que el desenvolupament màxim de tots els sectors no es produeix mai, donat que en
ocasions poden sorgir dificultats de gestió que dificulten el normal desenvolupament d’una certa
proporció d’àmbits.
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CICLE DE L’AIGUA

Demandes d’aigua associades a la implantació del POUM
Pel consum d’aigua generat pels creixements associats al desenvolupament del POUM es poden
utilitzar aproximacions considerant els valors de consum anual actual d’aigua, o bé dades
addicionals utilitzant paràmetres mitjans facilitats per les administracions públiques com INCASOL.
Taula 31. Volum anual d’aigua consumida a Llívia des de l’any 2012 al 2020.
Voum (m3/any) consumit a Llívia
Any Xarxa domèstica Activitats econòmiques i fonts pròpies Total
2020
159.633
54.599 214.232

m3/dia/persona
150,02

2019

149.186

41.504 190.690

133,54

2018

145.090

36.714 181.804

127,31

2017

174.628

35.352 209.980

147,04

2016

137.670

42.307 179.977

126,03

2015

141.122

48.243 189.365

132,61

2014

121.818

39.002 160.820

112,62

2013

115.471

28.007 143.478

100,47

28.042 181.281

126,95

153.239
2012
Font. Elaboració pròpia a partir de dades de l’ACA, 2021.
Taula 32. Paràmetres per les estimacions de consum d’aigua.

Tipus de sector

Consum d’aigua estimat

Residencial

200 l/pers/ dia i 3 pers/habitatge

Ús industrial general

3 l/m2 sostre/dia

Ús industrial terciari

1 l/m2 sostre/dia

Ús hoteler

120 l/pers/dia

Font. Memòria del POUM de Llíva en aprovació inicial, 2021.

Així doncs, per la elaboració dels següents càlculs s’han utilitzat els paràmetres detallats a les taules
anteriors, tenint en compte les característiques de desenvolupament cada sector urbanístic.
La memòria del POUM adjunta el certificat d’abastament d’aigua realitzat per Agbar.
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Taula 33. Estimacions de consum d’aigua en sectors residencials.
SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT (Sòl Nova
implantació)

m2sl

Habitatges potencial
(uts)

litres/habitatge
dia

PMU-2

Sant Guillem Nord (Llívia)

32.871,00

92

600,00

PMU-3

Dipòsit (Cereja)

11.759,53

17

600,00

PMU-4

Esqueres (Cereja)

5.156,00

6

600,00

PMU-5

Carrer Puigmal (Gorguja)

6.445,13

10

600,00

m2sl

Habitatges potencial
(uts)

litres/habitatge
dia

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
SUD-1

Font de Tots (Llívia)

8.123,72

20

600,00

SUD-2.1

Camí d'Ur (Llívia)

20.698,66

42

600,00

SUD-2.2

Els Pradells 1 (Llívia)

27.753,00

56

600,00

SUD-2.3

Camí d'Angostrina (Llívia)

24.750,00

52

600,00

SUD-2.4

Les Bulloses (Llívia)

14.293,00

30

600,00

m2

Habitatges potencial
(uts)

litres/habitatge
dia

SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT
SUND-1

Camí de Cereja (Llívia)

87.588,00

107

600,00

SUND-2

Els Pradells 2 (Llívia)

29.275,00

54

600,00

Total Consum residencial (habitatge)

% 1a
residencia

% 2a
residencia

Dies 1a

Dies 2a

Consum
diari
m3/dia

Consum m3/any

0,30

0,70

365,00

150,00

55,20

11.840,40

0,30

0,70

365,00

150,00

10,20

2.187,90

0,30

0,70

365,00

150,00

3,60

772,20

0,30

0,70

365,00

150,00

1.287,00

% 1a
residencia

% 2a
residencia

Dies 1a

Dies 2a

6,00
Consum
diari
m3/dia

0,30

0,70

365,00

150,00

12,00

2.574,00

0,30

0,70

365,00

150,00

25,20

5.405,40

0,30

0,70

365,00

150,00

33,60

7.207,20

0,30

0,70

365,00

150,00

31,20

6.692,40

0,30

0,70

365,00

150,00

3.861,00

% 1a
residencia

% 2a
residencia

Dies 1a

Dies 2a

18,00
Consum
diari
m3/dia

0,30

0,70

365,00

150,00

0,30

0,70

365,00

150,00

64,20

Consum diari
m3/any

Consum diari
m3/any
13.770,90

32,40

6.949,80

291,60

59.974,20

Font. Memòria del POUM de Llíva en aprovació inicial, 2021.
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Taula 34. Estimacions de consum d’aigua en sectors no residencials.
Nom
06
Formatgeria
(Gorguja)
01 Font de
SUD
Tots (Llívia)
02.1 Camí
SUD
d'Ur (Llívia)
02.2 Els
SUD
Pradells 1
(Llívia)
02.3 Camí
SUD d'Angostrina
(Llívia)
02.4 Les
SUD
Bulloses
(Llívia)
03 Carretera
SUD a Sallagossa
(Llívia)
01 Camí de
SUND
Cereja
(Llívia)
02 Els
SUND
Pradells 2
(Llívia)
PMU

Superfície
de
l'àmbit

edificabilitat
altres

% sol
terciari/industrial

hotel

3.759,95

0,60

1,00

hotel

8.123,72

0,70

0,30

terciari

20.698,66

0,28

0,10

terciari

27.753,00

0,50

0,10

hotel

24.750,00

0,50

0,10

hotel

14.293,00

1,00

0,10

Industrial

32.607,21

0,80

1,00

hotel

87.588,00

0,20

0,50

hotel

29.275,00

0,20

0,25

Ús

Total Consum no residencial (Hotelerl)

Sòl total
privat

Sostre
hotel

Potencial
persones

3.083,16

1.849,90

74,00

4.874,23

1.023,59

40,94

14.588,42

-

-

17.373,38

-

-

20.542,50

1.027,13

41,09

9.862,17

986,22

39,45

15.325,39

-

-

61.311,60

6.131,16

245,25

20.492,50

1.024,63

40,99

l/persona
dia

120,00
120,00
120,00
120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

Consum
Dies
diari
ocupació/any activitat/any
m3/dia
8,88
4,91
-

4,93

4,73

-

29,43

4,92
57,80

0,80

200,00

0,80

200,00

0,80

200,00

0,80

200,00

0,80

200,00

0,80

200,00

0,80

200,00

0,80

200,00

0,80

200,00

Consum
anual
m3/any

1.420,72
786,12
-

788,83

757,41

-

4.708,73

786,91
9.248,73

Font. Memòria del POUM de Llíva en aprovació inicial, 2021.
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Taula 35. Estimacions de consum d’aigua en sectors no residencials.
Nom
06 Formatgeria
(Gorguja)
01 Font de Tots
SUD
(Llívia)
02.1 Camí d'Ur
SUD
(Llívia)
02.2 Els Pradells 1
SUD
(Llívia)
02.3 Camí
SUD
d'Angostrina
(Llívia)
02.4 Les Bulloses
SUD
(Llívia)
03 Carretera a
SUD
Sallagossa (Llívia)
01 Camí de Cereja
SUND
(Llívia)
02 Els Pradells 2
SUND
(Llívia)
PMU

Ús

Superfície de
l'àmbit

edificabilitat
altres

% sol
terciari/industrial

hotel

3.759,95

0,60

1,00

hotel

8.123,72

0,70

0,30

terciari

20.698,66

0,28

0,10

terciari

27.753,00

0,50

0,10

hotel

24.750,00

0,50

0,10

hotel

14.293,00

1,00

0,10

Industrial

32.607,21

0,80

1,00

hotel

87.588,00

0,20

0,50

hotel

29.275,00

0,20

0,25

Total Consum no residencial (terciari i industrial)

Sòl total
privat

Sostre
terciari

3.083,16

-

4.874,23

-

14.588,42

413,97

17.373,38

868,67

20.542,50

-

9.862,17

-

15.325,39

12.260,31

61.311,60

-

20.492,50

-

l/m2st
dia

Consum diari
m3/dia

Dies
activitat/any

Consum anual
m3/any

1,00

1,85

250,00

462,47

1,00

1,02

250,00

255,90

1,00

0,41

250,00

103,49

1,00

0,87

250,00

217,17

1,00

1,03

250,00

256,78

1,00

0,99

250,00

246,55

3,00

36,78

250,00

27.585,70

1,00

6,13

250,00

1.532,79

1,00

1,02

250,00

256,16

50,11

30.917,01

Font. Memòria del POUM de Llíva en aprovació inicial, 2021.

150

POUM de Llívia - aprovació inicial
Estudi Ambiental Estratègic

Novembre 2021

Demandes d’aigües residuals
Com ja s’ha constatat públicament diferents vegades per part de l’ACA, el nombre actual d’EDARs a
la comarca és encara insuficient per cobrir de forma satisfactòria el sanejament de les residuals de
la comarca, reconeixent-se dèficits en els volums a tractar i en l’estat de les infraestructures
existents.
Llívia no disposa de cap EDAR dins del seu terme municipal. Això significa que ha de guiar les seves
aigües cap a una estació extramunicipal, es aquest cas, utilitza la més propera, l’estació depuradora
de Puigcerdà. Aquesta EDAR, actualment, amb un cabal de disseny d’uns 8.300 m 3/dia, ja s’ha vist
superada pel creixement urbanístic en el seu àmbit d’actuació i la presència d’aigües blanques.
6.2.4.

QUALITAT DE L’AIRE I GASOS D’EFECTE HIVERNACLE

A continuació es complementen els càlculs d’emissions (gasos d’efecte hivernacle de CO 2) associats
a la proposta d’ordenació per l’aprovació inicial. Els càlculs s’han realitzat utilitzant l’eina de càlcul
d’emissions en format EXCEL facilitada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural, i s’han tingut en compte les alternatives.
Per la interpretació dels resultats següents s’ha de tenir en compte que:



Alternativa 0 = actualitat
Alternativa 1 = aprovació inicial

Pla

Pla d'ordenació urbanística municipal

Municipi

Llívia

Comarca

Cerdanya

Zona climàtica

E1

Taula 36. Resultats de les emissions totals de CO2 associades al planejament actual i al proposat.
Alternativa 0

Alternativa 1

Total (T CO2/any) Per cápita Per

m2

Total (T CO2/any) Per cápita Per m2

Emissions consums energètics

17.859,88

12,48

0,02

18.174,84

10,34

0,02

Emissions mobilitat generada

12.684,69

8,86

0,01

15.578,17

8,86

0,01

273,07

0,19

0,00

281,37

0,16

0,00

2.313,73

1,62

0,00

2.742,38

1,56

0,00

33.131,36

23,15

0,03

36.776,76

20,92

0,03

Emissions cicle de l'aigua
Emissions residus
TOTAL (t CO2/any)

Font. Elaboració pròpia a partir de l’eina de càlcul d’emissions del DACAA, 2021.
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Emissions consums energètics
Emissions mobilitat generada
Emissions cicle de l'aigua
Emissions residus
Emissions en fase de
construcció

Figura 42. Comparativa de les alternatives pel que fa al % d’emissions per cada tipus. Font. Elaboració pròpia
a partir de l’eina de càlcul d’emissions del DACAA, 2021.

L’alternativa escollida és la 1. A continuació es presentaran dades referents únicament a les
emissions generades per aquesta alternativa segons diferents paràmetres:

Figura 43. Emissions anuals pel que fa a la mobilitat generada. Font. Elaboració pròpia a partir de l’eina de
càlcul d’emissions del DACAA, 2021.
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Emissions Totals
gCO2/dia
Turismes

1.873.692

Motocicletes

105.903

Furgonetes

222.483

Camions

212.512

Autobusos

809.194

Figura 44. Emissions diàries segons tipus de vehicle. Font. Elaboració pròpia a partir de l’eina de càlcul
d’emissions del DACAA, 2021.
Taula 37. Resultats de les emissions relacionades amb el consum d’aigua.
Nombre d'habitatges o superfície (m2)

Emissions
(t CO2/any)

Usos residencials
(nº habitatges)

3.703,0

246,415

Usos industrials
(m2)

32.607,2

5,687

Usos industrials logístics (m2)

-

0,000

Usos terciaris (m2)

10.791,7

1,344

(m2)

76.732,6

9,558

Zones verdes (m2)

147.420,2

18,364

Equipaments

Total

281,368

Font. Elaboració pròpia a partir de l’eina de càlcul d’emissions del DACAA, 2021.
Taula 38. Resultats de les emissions relacionades amb la generació de residus.
Nombre d'habitatges o superfície (m2)

Emissions
(t CO2/any)

Usos residencials
(nº habitatges)

3.703,0

2.039,020

Usos industrials (m2)

32.607,2

519,759

Usos industrials logístics (m2)

-

0,000

Usos terciaris (m2)

10.791,7

62,995

Equipaments (m2)

76.732,6

120,608

Total

2.742,382

Font. Elaboració pròpia a partir de l’eina de càlcul d’emissions del DACAA, 2021.
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A més, s’han tingut en compte mesures de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic, com per
exemple:

 L’ús de sistemes de xarxa de calor en equipaments (calderes de biomassa i plaques solars)
 Sistemes locals de producció d’energia amb fonts renovables (PEU-01. Camp solar)
 Reducció del consum d’aigua per utilització de fonts alternatives d’aigua (pluvials i
regenerades)









Ordenança municipal d’estalvi d’aigua
Punts de recàrrega de vehicle elèctric
Previsió de xarxes per vianants i zones verdes amb ombra
Previsió de zones verdes amb espècies de baix requeriment hídric
Previsió de sistemes de recollida i reaprofitament de l’aigua de la pluja
Ús d’aigües regenerades i/o aigües freàtiques
Previsió de plans de gestió i mesures específiques per reduir el risc d’incendi forestal

Així doncs, una vegada analitzada l’alternativa seleccionada i aplicades les mesures anteriorment
esmentades, el còmput d’emissions en fase d’aprovació incial és el següent:
Taula 39. Còmput d’emissions en fase d’aprovació inicial tenint en compte les mesures mitigadores i
d’adaptació.
Total

Per cápita Per m2

Emissions consums energètics

18.174,84

10,34

0,02

Emissions mobilitat generada

983,20

0,56

0,00

Emissions cicle de l'aigua

281,37

0,16

0,00

2.742,38

1,56

0,00

22.181,79

12,62

0,02

11.713,94

6,66

0,01

Metabolisme urbà

6,98

0,00

0,00

Solucions basades en la natura

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,67

0,01

5,95

0,01

Emissions residus
TOTAL (t CO2/any)

Eficiència energètica

Mobilitat
TOTAL (t CO2/any)

11.720,92

TOTAL CONSIDERANT PÈRDUA ESTOC DE CARBONI I MESURES
10.460,88
(t CO2/any)
Font. Elaboració pròpia a partir de l’eina de càlcul d’emissions del DACAA, 2021.
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6.3. MESURES AMBIENTALS DEL PLA
El POUM incorpora tota una sèrie de mesures que permeten uns millors resultats ambientals. Per
una banda, hi ha les mesures purament de disseny urbanístic, emanades de les determinacions dels
Documents i informes diversos del Departament de Territori i Sostenibilitat, dels informes sectorials
i de les al·legacions. Aquestes mesures tenen com a resultat un millor comportament del disseny
urbanístic del POUM, des del punt de vista ambiental.
A més, la normativa del POUM incorpora bona part de les determinacions del document de
referència, tal com s’explica a l’apartat 1.6. del present Estudi Ambiental Estratègic.
Així doncs, la normativa del POUM està impregnada d’un marcat caràcter sostenibilista i de
respecte i integració del medi ambient en l’urbanisme. A continuació es realitza una breu explicació
o selecció d’aspectes normatius considerats:
Estudis
d’Avaluació
Ambiental

Article 34.
La redacció de planejament urbanístic, projecte d’urbanització o projecte
d’obra que defineixi el traçat viari se sotmetrà al procediment d’avaluació
ambiental estratègica, ordinària o simplificada, o al procediment d’avaluació
d’impacte ambiental sempre que així ho exigeixi la legislació sectorial vigent.
Article 45.
2. Els particulars o entitats que realitzin el tractament o l’eliminació dels seus
residus hauran d’obtenir llicència municipal d’activitat i se sotmetran al tràmit
d’avaluació d’impacte ambiental corresponent.
Article 270.
4. Les transformacions d’ús del sòl que impliquin eliminació de la coberta
vegetal i suposin un risc potencial per a infraestructures d’interès general i, en
tot cas, quan aquestes transformacions afectin superfícies superiors a 100
hectàrees seran objecte d’avaluació impacte ambiental.

Riscos

Article 35.
1. L’ordenació del POUM atén a les directrius de preservació respecte dels
riscos naturals o tecnològics, d’acord amb la legislació urbanística i sectorial
vigent.
2. El POUM identifica i estableix mesures d’ordenació en relació als riscos
associats a la inundabilitat, al risc geològic, a l’ocupació de terrenys amb
pendent elevada, al risc d’incendis i risc de nevades.
3. La delimitació dels àmbits de protecció en front als riscos s’estableix en els
plànols d’ordenació.
Article 36. Risc d’incendi
Article 37. Risc geològic
Article 38. Risc d’inundabilitat
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Article 87.
2. Són espais lliures eminentment arbrats que, independentment del seu
règim urbanístic, tenen com a funció principal el repòs, lleure i esbarjo de la
població. Només computaran com a verd públic, a efectes d’estàndard els
terrenys, amb pendent mitjà inferior al 10% i amplària mínima 10 m.
3. La seva ubicació i els seus límits són inalterables.
4. Només s’admetran les instal.lacions descobertes per a la pràctica esportiva,
els jocs infantils i serveis, sempre que ocupin menys del 60% de la superfície
de l'àmbit.
5. Al subsol d’aquests sistemes, sempre que no siguin contigus a un espai
fluvial, s’admet que s’hi situïn serveis públics sempre que es garanteixi
l’enjardinament de la superfície i el manteniment de la qualitat dels aqüífers
del subsol.
6. Temporalment, s’hi admet la instal.lació de fires i atraccions que no
malmetin els espais enjardinats.
7. Als espais lliures de més de 2000 m2 s’admet la construcció en planta baixa
d’un 3%, amb un màxim de 70 m2, per serveis públics relacionats amb l’àrea
de lleure i esbarjo.
9. En la gestió d’aquests espais verds cal aplicar criteris que impliquin un
respecte i un bon ús dels recursos naturals, entre els quals cal remarcar: el
consum racional de l’aigua per al reg, la selecció de les espècies vegetals,
alhora ornamentals, més ben adaptades al sòl i al clima d’aquesta part de la
comarca, el control integrat de plagues i la protecció del sòl, per a evitar-ne la
pèrdua de la fertilitat i la impermeabilització.
10. Els espais lliures, del turó del Castell, no admetran cap nova edificació i el
seu ús serà necessàriament congruent amb la seva naturalesa d’espai natural
de valor.

Paisatge

Article 40. Directrius de paisatge i Estudis d'impacte i integració paisatgística
Article 41.
1. En desenvolupament de les determinacions del POUM, poden redactar-se
ordenances aspectes ambientals i de paisatge per a regular com annexos a
les Normes urbanístiques, d’acord amb l’article 74 del RLU.
2. En relació amb les ordenances ambientals, són les referents a la
ecoeficiència energètica i de l’aigua o als residus i altres, i les relacionades
amb el paisatge urbà són les que poden regular aspectes com les obertures,
materials i colors de les façanes d’un carrer o entorn urbà.
3. En cas que s’adjuntin ordenances municipals com annexos a les normes
urbanístiques, , aquestes es relacionaran a continuació identificant-les amb un
codi alfanumèric, consistent en una “O” i a continuació un número d’ordre,
per diferenciarles dels annexos normatius vinculats directament a les normes
urbanístiques del POUM,, així com per diferenciar-les respecte de la seva
tramitació específica d’acord amb la legislació de règim local.
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Article 48.
b) Compliment de les exigències pròpies de l’ocupació i la utilització racional
del sòl i el subsol. En aquest sentit, l’ordenació respectarà la configuració
topogràfica del terreny. Només es podrà desenvolupar aquell sòl urbanitzable
que sigui estrictament necessari en cada moment i d’acord amb el model
global d’ordenació establert en el present POUM.
Article 204. Regulació del sòl urbanitzable delimitat.

Sòl no
urbanitzable

Article 218.
1. El sistema d’espais oberts comprèn tot el sòl classificat com a no
urbanitzable pel planejament urbanístic en el moment de redacció del Pla
Territorial.
2. Mitjançant el sistema d’espais oberts, el Pla Territorial assenyala aquelles
parts del territori que, en principi, han d’ésser preservades de la urbanització
i, en general, dels processos que poguessin afectar negativament els seus
valors paisatgístics, ambientals, patrimonials i econòmics, sense perjudici de
les actuacions que es poden autoritzar en les circumstàncies i condicions que
aquestes normes estableixen.
3. El Pla Territorial considera el sistema d’espais oberts un component
fonamental de l’ordenació del territori i, per tant, cal considerar les
determinacions que el regulen com a bàsiques per al desenvolupament del
Pla.
Article 219.
1. El POUM delimita les zones de sòl no urbanitzable en els plànols
d'ordenació en coherència amb els tipus d’espais oberts del planejament
territorial. La coincidència d’àmbits dels tipus d’espais oberts que preveu el
planejament territorial amb les qualificacions del POUM es fa evident en els
espais de protecció especial inclosos en un planejament sectorial de rang
superior a l’urbanístic municipal.
2. Dins el sòl no urbanitzable el Pla d’ordenació urbana municipal estableix les
següents zones:
- ORDINARI (Codi N1) .Són els sòls que, sense tenir un valor específic, convé
excloure’ls dels processos de transformació urbanística de conformitat amb el
model de desenvolupament urbà que defineix el planejament urbanístic
municipal.
- PROTECCIÓ LOCAL(Codi N2). Són sòls caracteritzats per uns valors
específics - agrícoles, forestals, ecològic i paisatgístic, etc.- que el planejament
urbanístic municipal vol protegir.
- PROTECCIÓ REGLADA (Codi N3). Són sòls que el POUM ha de preservar dels
processos de transformació urbanística per disposició de la legislació de
protecció o policia del domini públic, de la protecció de la natura o del
patrimoni cultural, o per les determinacions del planejament territorial o dels
plans directors urbanístics.
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3. Les directrius del paisatge del planejament territorial són d’aplicació directa
en el tràmit de la concessió de la llicència.
Capítol II: Elements propis del sòl no urbanitzable
Desenvolupament
sostenible

Article 2. Principis de l’actuació urbanística d’aquest POUM.
1. El desenvolupament urbanístic sostenible, preservant els recursos naturals i
de paisatge del municipi, és l’objectiu fonamental del POUM i s'ha de garantir
amb l'exercici de les competències urbanístiques, d'acord amb l'ordenació
territorial. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la
utilització racional del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les
necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels
valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la
qualitat de vida de les generacions presents i futures.
2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs
limitat, comporta també la configuració de models d'ocupació del sòl que
evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la
rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de
territori globalment eficient.
Article 48. Criteris de sostenibilitat
Qualsevol instrument de planejament o gestió derivats del POUM haurà
d’assegurar els aspectes següents:
a) Establir una ordenació en l’àmbit del Pla o projecte, d’acord amb les
característiques

socioambientals

del

terme

municipal

de

Llívia,

coordinadament amb les determinacions del POUM i amb les normes
sectorials amb rellevància ambiental.
b) Compliment de les exigències pròpies de l’ocupació i la utilització racional
del sòl i el subsol. En aquest sentit, l’ordenació respectarà la configuració
topogràfica del terreny. Només es podrà desenvolupar aquell sòl urbanitzable
que sigui estrictament necessari en cada moment i d’acord amb el model
global d’ordenació establert en el present POUM.
c) Dotar de caràcter estructurador el sistema d’espais lliures, considerant
també la connectivitat amb el sòl no urbanitzable.
d) Preservar i millorar els espais i les riqueses naturals, evitant la degradació
dels seus valors, especialment els paisatgístics.
En aquest sentit, es realitzarà l’ordenació i la regulació de paràmetres de les
edificacions (alçàries, formes, materials, cossos sortints, colors, etc.) fomentant
la qualitat del paisatge urbà, tal com estableix el present POUM i les
ordenances que se’n derivin.
e) Contribuir a l'aprofitament racional dels recursos hidrològics, assegurant la
seva qualitat, fomentant l'estalvi i la seva reutilització. En aquest sentit,
s’utilitzaran en la jardineria d’espais públics i privats (parcs i jardins, arbrat
viari, etc.) espècies vegetals autòctones o adaptades a les característiques del
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medi del municipi, que comportin un menor consum d’aigua, sistemes de
micro irrigació i sistemes automàtics temporitzats.
f) Assegurar l’explotació racional dels recursos energètics, mitjançant
fórmules compatibles amb la preservació i la millora del medi. En aquest
sentit, caldrà minimitzar la mobilitat obligada. Una altra de les estratègies a
seguir serà el foment de la qualitat i eficiència de la il.luminació artificial,
segons els usos assignats i l’enllumenat de baix consum en espais oberts
públics i privats.
g) L’ordenació dels nous sectors delimitarà les àrees edificables, de forma que
es puguin implantar criteris d’arquitectura bioclimàtica en els projectes
constructius, com ara la orientació de les edificacions.
h) Prevenir i minimitzar la contaminació acústica. En aquest sentit, s’hauran de
dimensionar adequadament les voreres, utilitzar l’arbrat públic com a
correctors acústic i utilitzar paviments sonoreductors allà on es consideri
necessari.
i) Protegir el patrimoni històric i cultural, considerant com a tal els elements
aïllats i els conjunts urbans, rurals o paisatgístics, promovent la seva
recuperació i rehabilitació o millora. Caldrà tenir especial atenció amb aquells
elements inclosos en el Catàleg de masies i de béns a protegir del POUM.
Article 49. Ecoeficiència energètica
Article 50. Ecoeficiència de l’ordenació i l’edificació
Article 51. Materials i sistemes constructius
Article 52. Contaminació acústica i lluminosa
Article 20. Catàleg de béns històrics, arquitectònics i naturals a protegir

Patrimoni

Article 48.
Protegir el patrimoni històric i cultural, considerant com a tal els elements
aïllats i els conjunts urbans, rurals o paisatgístics, promovent la seva
recuperació i rehabilitació o millora. Caldrà tenir especial atenció amb aquells
elements inclosos en el Catàleg de masies i de béns a protegir del POUM.
Títol VIII. Patrimoni històric, arquitectònic i ambiental
Usos i activitats

Capítol III. Paràmetres d’ús: definició i regulació

6.4. GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS
1. Biodiversitat, paisatge, patrimoni etnològic i natural


Conservar, millorar i recuperar la identitat i la qualitat del paisatge:


Protegir, millorar i recuperar els elements i ambients paisatgístics d’interès vinculats a
hàbitats naturals.
Es regula amb els articles 233, 234, 235, 236 i 237 de la normativa del POUM.
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Identificar els camins més rellevants del terme i reconèixer i protegir les seves funcions
com a elements vertebradors del territori i de reconeixement de les seves funcions
ambientals i socials en la gestió sostenible del territori. Habilitar mesures de protecció,
millora i recuperació dels elements i els ambients paisatgístics d’interès.
Es regula amb els articles 85 i 86 de la normativa del POUM.



Garantir la integració de les edificacions en l'entorn paisatgístic del territori on es
troben, mitjançant definició de condicions detallades en paràmetres edificatoris i
constructius.
Es regula amb els articles inclosos en el Títol IX. Paràmetres urbanístics de la
normativa del POUM.



Evitar en el possible que noves infraestructures lineals i/o energètiques o altres
elements aliens pertorbin l’estructura original i la panoràmica visual dels fons escènics i
els cims presents al municipi, especialment dels més emblemàtics com el Puig de Llívia.
Es regula amb l’article 79 de la normativa del POUM.



Caldrà també tenir en compte els objectius de qualitat paisatgística del Catàleg de
Paisatge de l’Alt Pirineu i Aran, elaborat per l'Observatori del Paisatge i lliurat al
Departament de Territori i Sostenibilitat el 29 de juliol de 2011. El Catàleg ha estat
aprovat definitivament el 3 d'abril de 2013 (Edicte de 9 d'abril de 2013, sobre una
resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat d'aprovació definitiva del Catàleg de
paisatge de l'Alt Pirineu i Aran), quant a la unitat 13 Vall Cerdana, dins la qual se situa
el municipi de Llívia. Es reprodueixen aquí aquells objectius que serien d’aplicació:
Es regula amb els articles 40, 41, 42, 43 i 44 de la normativa del POUM.



Conservar i millorar la connectivitat ecològica


Protegir la connectivitat territorial dels sistemes naturals.
Es regula amb els articles 232 i 234 de la normativa del POUM.



Garantir les condicions de conservació dels valors protegits dins dels espais considerats
sòl de valor natural i connexió al PTPAPA.
Es regula amb els articles 4 i 104.6 de la normativa del POUM.



Garantir la connectivitat ecològica i física entre els espais naturals, lliures i no
urbanitzats del terme, amb especial atenció a les àrees d’interès faunístic vinculades a
la Ribera d’Er i al riu Segre.
Es regula amb els articles 232 i 234 de la normativa del POUM.



Realitzar la vegetació de les zones verdes amb espècies autòctones de manera que es
garanteixi la seva adaptació, un manteniment sostenible, la continuïtat en el paisatge, i
la possibilitat d’acollida de la fauna de la zona.
Es regula amb els articles 42, 43, 44, 94 i 224 de la normativa del POUM.



Garantir la conservació de la matriu física i ecològica dels espais lliures i de la seva
funcionalitat i preservar els seus elements ambientals i el paisatge.
Es regula amb els articles 233, 234, 235, 236 i 237 de la normativa del POUM.
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Preservar els espais i elements amb valor ambiental especialmente rellevant


Conservar la diversitat biològica present al municipi, atenent a la presencia d’espècies
protegides per la legislació autonòmica, estatal i comunitària.
Es regula amb els articles 224 i 225 de la normativa del POUM.



Minimitzar les afeccions a espècies de flora i fauna amenaçada, vulnerable i/o d’interès.
Es regula amb els articles 48, 52, 224, 225, 233, 234, 235, 236 i 237 de la
normativa del POUM.



Preservar l'extensió, valors i funcions dels espais naturals, lliures i no urbanitzats en
general com a elements bàsics i vertebradors del municipi.
Es regula amb els articles 233, 234, 235, 236 i 237 de la normativa del POUM.



Garantir la conservació i protecció del sòl forestal associat a la forest pública “Neguila,
Castells i Altres”.
Es regula amb els articles 234, 235, 236 i 237 de la normativa del POUM.



Ordenar i regular normativament els espais amb hàbitats, ecosistemes i altres elements
amb especials valors (característiques d'especial fragilitat, escassetat, existència
d'espècies amenaçades, vulnerables o protegides) i preservar-los d’una possible
transformació urbanística.
Es regula amb els articles 234, 235, 236 i 237 de la normativa del POUM.



Adaptació de l’ordenació a les traces dels camins, recs i sèquies, així com la protecció
de la retícula de bocatge o closa cerdana.
Es regula amb els articles 85, 86, 220 i 225 de la normativa del POUM.



Identificació i incorporació en el Catàleg de béns a protegir d’aquells elements
ambientals, naturals o patrimonials d’especial interès (recorreguts d’especial interès,
entorn immediat de les riberes, espais agrícoles de bocatge...).
Es regula amb l’article 20 de la normativa del POUM.



Promoure la utilització d’espècies autòctones i naturalitzades en el context de les noves
zones verdes i arbrat viari dels nous desenvolupaments.
Es regula amb els articles 42, 43 i 44 de la normativa del POUM.



Preservació dels elements naturals preexistents d’interès en el context de la delimitació,
planificació i ordenació dels nous àmbits de creixement.
Es regula amb l’article 72 de la normativa del POUM.
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Model territorial, ocupació del sòl i riscos ambientals


Minimitzar i racionalitzar el consum de sòl:


Desenvolupar de manera racional les previsions del PTPAPA pels nuclis de Cereja
(estratègia de millora i compleció), Gorguja (estratègia de millora i compleció) i Llívia
(creixement mitjà)
Es regula amb l’article 4 de la normativa del POUM.



Cercar una estructuració dels nuclis, la diversificació tipològica i d’usos, el reequipament i finalment, estar emmarcada en una estratègia de desacceleració del
creixement que tingui en el seu horitzó la consolidació de la taca urbana existent, així
com un model residencial compacte i d’ús més dens, no tan estacional, adaptat a les
característiques topogràfiques del terreny.
Es regula amb els articles 14, 203 i 260 de la normativa del POUM.



Implantació de nous usos alternatius al ús d’habitatge tant al sòl urbà com al sòl
urbanitzable. En aquest sentit cobra vital importància l’ús hoteler a generador
d’activitat econòmica vinculada al sector turístic, desestacionalitzadora, reduint
progressivament el pes que l’ús d’habitatge ha tingut al llarg de les dues darreres
dècades basat en un model de segones residències.
Es regula amb les disposicions transitòries i l’article 304 de la normativa del
POUM.



Fixació d’una agenda del pla sobre el desenvolupament de nous sectors residencials i/o
industrials o d’activitats que garanteixi una ocupació del sòl progressiva, racional i
sostenible.
Apareix a l’apartat 7 de la memòria del POUM.



Preservació dels elements ambientals preexistents de més interès, garantia de
planificació “orgànica” i d’adaptació dels creixements a la preexistència topogràfica i
estructural parcel·lària i consideració prioritària del “bocatge” o closa cerdana com a
element de la matriu biofísica i territorial de referència per a la delimitació, planificació i
ordenació dels nous àmbits de creixement.
Es regula amb l’article 20 de la normativa del POUM.



Establir actuacions urbanístiques per a millorar la situació urbanística i de gestió de
serveis dels àmbits amb especials problemàtiques o deficiències.
Es regula amb els articles 96 i 102 de la normativa del POUM.



Ubicació i desenvolupament dels nous equipaments i de les noves zones de serveis
associats/des als nous desenvolupaments de forma estratègica per a potenciar-ne les
seves funcions socials i en el context d'afavoriment d'una major cohesió social.
Es regula amb l’article 2 de la normativa del POUM.
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Promoure un desenvolupament sostenible i integrat paisatgísticament i en el territori
dels nous sectors d’activitat hotelera, industrial o de serveis previstos.
Es regula amb els articles 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51 i 52 de la normativa del
POUM.



Promoure un model eficient d’ocupació urbana fonamentat en el creixement en
continuïtat dels nuclis existents d’acord amb els criteris del Plantejament territorial i en
àmbits territorials exempts de riscos ambientals.
Es regula amb l’article 2 de la normativa del POUM.



Prevenir els riscos ambientals


Identificació de les zones amb riscos ambientals, fonamentalment inundabilitat, però
també d’altres com el risc electromagnètic associat a infraestructures de transport
d’energia elèctrica o instal·lacions de radiocomunicació, amb preservació d’aquestes
àrees (o del seu entorn més immediat d'afecció) com a zones lliures de
desenvolupaments urbanístics.
Es regula amb els articles 36, 37 i 38 de la normativa del POUM.



Prevenir i minimitzar els futurs riscos i impactes associats als equipaments futurs
(impacte acústic, impacte lumínic, contaminació d’aigües, incendis forestals...).
Es regula amb els articles 47, 49 i 52 de la normativa del POUM.

Cicle de l’aigua


Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua


Garantir la disponibilitat d’aigua i la capacitat de tractament d’aigües residuals per a les
previsions el pla, fomentant i promovent l’estalvi i els seus usos en un règim sostenible.
Es regula amb els articles 96, 101 i 102 de la normativa del POUM.



Identificar les necessitats (nombre, tipologia i dimensionament d’infraestructures) i
localització o delimitació dels sòls per a la ubicació de noves infraestructures i
equipaments de servei o ampliació de les existents per al subministrament en alta
d’aigua (pous, dipòsits, ETAPs –Estacions de Tractament d’Aigua Potable) i del
tractament d’aigües residuals (EDARs-Estacions Depuradores d’Aigües Residuals)
associades als nous desenvolupaments urbanístics o adequació d’implantacions ja
existents.
Memòria i fitxes del POUM.



Adoptar mesures normatives per a protegir els recursos hídrics autòctons.
Es regula amb els articles 47 i 48 de la normativa del POUM.



Promoure mesures des del pla per a l’ús eficient i racional dels recursos hídrics.
Es regula amb els articles 47 i 48 de la normativa del POUM.
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Identificar la xarxa hidrogràfica del municipi i els ecosistemes més directament
associats a la mateixa i garantir-ne la seva conservació física, estructural i funcional i la
prevenció i minimització dels riscos hidrològics associats en relació els nous
desenvolupaments urbanístics en base el principi de precaució i les normatives vigents.
Es regula amb els articles 89 i 90 de la normativa del POUM.

Residus, energia i ambient atmosfèric


Prevenir i corregir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, així com els efectes del
planejament sobre el canvi climàtic:


Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic minimitzant les emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle derivades del Pla i esdevenir menys vulnerables als impactes del
canvi climàtic.
Es regula amb l’article 299 de la normativa del POUM.



Garantir la disponibilitat de recursos energètics per als desenvolupaments previstos pel
pla.
Es regula amb els articles 49, 50 i 51 de la normativa del POUM.



Identificació (nombre, tipologia i dimensionament d’infraestructures) de les necessitats
de servei i infraestructures per al subministrament i producció energètica associades als
nous desenvolupaments urbanístics o adequació d’implantacions ja existents.
Es regula amb els articles 97, 98 i 99 de la normativa del POUM.



Fomentar mesures des del pla per a potenciar l’estalvi i la producció d'energia a partir
de recursos autòctons i de caràcter renovable.
Es regula amb els articles 42, 43, 49, 51 i 285 de la normativa del POUM.



Adoptar un model urbanístic que fomenti la mobilitat sostenible.
Es regula amb l’article 39 i el capítol II de la normativa del POUM.



Adoptar mesures per a reduir l’afecció a la població a nivells sonors destacats,
especialment en el context de l’execució de nous traçats viaris amb especial intensitat
de trànsit.
Es regula amb els articles 52 i 296 de la normativa del POUM.



Promoure mesures de prevenció de la contaminació lumínica.
Es regula amb l’article 52 de la normativa del POUM.



Regular i ordenar els elements i les instal·lacions emissores de radiacions
electromagnètiques d’acord amb el principi de precaució i les normatives vigents, per a
minimitzar els seus efectes negatius sobre el paisatge i els éssers vius.
Es regula amb els articles 97, 98, 99 i 105 de la normativa del POUM.



Garantir una correcta gestió dels materials i els residus:


Afavorir una gestió sostenible dels residus.
Es regula amb els articles 45, 46, 103 i 104 de la normativa del POUM.
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Promoure mesures per a incorporar la gestió dels residus des del propi disseny de la
trama urbana (tot considerant les instal·lacions de recollida i gestió dels residus, serveis
tècnics ambientals o punts de recollida).
Es regula amb l’article 103 de la normativa del POUM.



Implantar l’equipament ambiental necessari derivat de les actuacions del pla per a
garantir la recollida selectiva dels residus.
Es regula amb els articles 103 i 104 de la normativa del POUM.

7

PROPOSTA D’INDICADORS
SEGUIMENT DEL PLA

PER

L’AVALUACIÓ

AMBIENTAL

i

7.1. PROPOSTA D’INDICADORS
Tot seguit es proposen una sèrie d’indicadors que permetran establir una avaluació ambiental del
Pla en la fase d’aprovació provisional. Seran els indicadors de partida que caldria considerar i
avaluar a posteriori en les fases de la implantació del pla, després en periodes subsegüents del seu
desenvolupament -cada 4 anys- i que formaran part dels elements a considerar en els treballs de
Vigilància i Seguiment Ambiental.
7.1.1.


Indicadors per evitar l’ocupació innecessària del sòl i racionalitzar-ne l’ús

Indicador 1: Percentatge de sòl artificialitzat

Taula 40. Percentatge de sòl artificialitzat
ALTERNATIVA 0
(ha) (actual)
Surbana : superfície urbana
Surbanitzable : superfície urbanitzable planificada
SsistSNU : superfície planificada de sistemes generals en sòl no
urbanitzable, excepte el sistema d’espais lliures, sistema costaner i
sistema hidrogràfic
Smunicipi : superfície total del municipi
i=[(Surbana + Surbanitzable + SsistSNU) / Smunicipi] x 100

Fase
d’aprovació
inicial

89,69

92,13

19,84

24,48

17,02

17,81

1.296,28

1.296,28

9,76

10,37

Font. Elaboració pròpia.
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Indicador 2: Intensitat d’ús del sòl per a habitatge

Taula 41. Intensitat d’ús del sòl per a habitatge
ALTERNATIVA 0
(actual)
Intensitat d’ús del sòl
per a habitatge
H2: Número
d’habitatges del
municipi un cop
executat el POUM
H2 = H1 + H pla
H1: Número
d’habitatges actuals
en sòl urbà residencial
en el municipi
Hpla: Número
d’habitatges nous que
preveu el POUM en
tràmit
U2: Hectàrees de sòl
urbà residencial un cop
s’hagi executat el pla
U2 =U1 + SU2
U1: Sòl urbà definit en
el POUM en tràmit
(ha)
SU2: Sòl urbanitzable
delimitat amb usos
residencials definit en
el POUM en tràmit
(ha)
i=(H2/U2)/(H1/U1)

Fase d’aprovació inicial

3658

3685

2598

2598

1060

1087

72,32

63,52

52,83

53,96

19,49

9,56

75,86

77,86

Font. Elaboració pròpia
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Indicadors per preservar els espais i elements amb valor ambiental

Indicador 3. Grau de protecció del sòl no urbanitzable

Taula 42. Grau de protecció del sòl no urbanitzable.
APROVACIO PROVISIONAL
S1: Superfície del conjunt de zones
en sòl no urbanitzable que
contingui restriccions als usos
genèrics admesos en sòl no
urbanitzable per l’article 47 de la
Llei d’urbanisme per raons de
protecció ambiental (ha)
S2: Superfície total de sòl qualificat
com a ‘sòl de protecció especial’
pels plans territorials parcials en el
municipi (ha)

S1 : POUM en tràmit

128,39

S2 : Planejament
territorial i sectorial
vigent

175,1

i=S1/S2



0,73

Indicador 4. Superfície del terreny de HIC’s condicionada per la urbanització, directa o
indirectament
Unitat: ha
Valor: Actualment, la superfície de HIC’s del municipi condicionada per urbanització, directa
o indirectament –és a dir en sòl urbà o urbanitzable- és de 11,85 ha.

7.1.3.


Indicadors per compatibilitzar el planejament amb el cicle de l’aigua

Indicador 5. Consum anual d’aigua
Unitat: m3/any
Valor: En data 2020, el consum anual d’aigua calculat era d’uns 150,02 m3/persona/dia.



Indicador 6. Percentatge d’aigües residuals urbanes depurades respecte el total de les
aigües consumides per abastament
Unitat: m3
Valor: Els anys 2015, 2016, 2018 i 2019 Llívia va superar dels m3 que, per conveni, pot
aportar a l’EDAR de Puigcerdà, amb l’inconvenient que aquesta última ja fa temps que es
troba saturada. S’haurà d’evaluar aquest indicador una vegada estigui en funcionament
l’EDAR de Llívia.
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7.1.4.
Indicadors per promoure l’eficiència energètica, prevenció de contaminació
atmosfèrica, acústica i lumínica i gestió de residus


Indicador 7. Consum anual d’energia
Unitat: Kw- Km/h
Valor: Segons dades de 2019, el consum mitjà anual a Llívia va ser de 18.774 kWh/any pel
sector primari, 59.211 kWh/any pel sector industrial, 39.763 kWh/any pel sector de la
construcció i obres públiques, 2.358.368 kWh/any pel sector terciari i 4.070.702 kWh/any
pels usos domèstics. El consum mitjà anual pel habitant va ser de 2.850 kWh/any.



Indicador 8. Percentatge d’energia procedent de fonts renovables
Unitat: %
Valor: Sense dades actualment disponibles



Indicador 9. Percentatge de residus domèstics recollits de forma selectiva
Unitat: %
Valor: Actualment (dades de 2020), el percentatge de recollida selectiva al municipi de
Llívia és del 30,91%. La quantitat de residus generats és de 1,97 kg/hab i dia, amb un total
de 317,15 tn.

7.1.5.


Indicadors per prevenir riscos ambientals

Indicador 10. Superfície de terrenys inundables afectada per la urbanització
Unitat: ha
Valor: Actualment hi ha 18,65 ha en sòl urbà i urbanitzable construïdes en terrenys inundables.



Indicador 11. Superfície de terrenys amb pendent superior al 20% en sòl urbà o
urbanitzable
Unitat: ha
Valor: Actualment hi ha 11,38 ha en sòl urbà i urbanitzable en zones de pendent superior al
20%.

7.1.6.


Indicadors per minimitzar els gasos d’efecte hivernacle

Indicador 12. Tones de CO2 equivalent generades
Unitat: tCO2/any
Valor: les previsions en ple de desenvolupament del POUM són de generació de 5,95 tones de
CO2/càpita.

7.2. SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PLA
L’entitat promotora del POUM –l’Ajuntament de Llívia- és el principal responsable de vetllar pel bon
desenvolupament del Pla, dels seus continguts i de les seves mesures, entre elles les ambientals.
A tal efecte els tècnics –de l’Ajuntament o d’altres administracions competents- que hagin d’avaluar
la documentació i execució dels nous desenvolupaments disposaran de tota la documentació
ambiental associada a l’expedient (EAE, Document Resum, Proposta de resolució sobre el
document resum) per a poder-ne realitzar els informes pertinents.
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D’altra banda, als promotors de nous sectors de desenvolupament els pot servir com a referent el
Sistema de Gestió Ambiental de la Direcció Tècnica de Sòl de l’INCASOL; en aquest sistema
s’estableix el mètode per a l’adaptació ambiental dels documents de planejament i del projecte
d’urbanització així com la periodicitat i tipus d’informes a realitzar durant la fase d’obres.
La proposta de resolució sobre el document resum que haurà d’emetre l’administració ambiental
competent expressarà el grau de suficiència de les mesures exposades, les que s’hagin de
reconsiderar o la necessitat de considerar-ne de noves, entenent que l’administració ambiental
competent haurà de definir el seu paper com a administració actuant en la proposta de resolució
sobre el document resum.
Les mesures de supervisió i control estan integrades en el què es defineix com a Programa de
Seguiment Ambiental (en endavant PSA). Es proposen com a paràmetres bàsics del Programa de
Seguiment Ambiental del POUM els següents:


Obtenció de certificats de garantia tècnica i jurídica de subministrament d'aigua,
d'energia i de tractament d'aigües residuals: garantir, abans de l’entrada en
funcionament dels nous sectors de desenvolupament, la disponibilitat dels recursos hídrics
i energètics i de les infraestructures ambientals internes i externes, necessaries per satisfer
adequadament les demandes generades, prenent com a referència els càlculs establerts en
la documentació ambiental i en els projectes d'urbanització associats a la documentació
urbanística del planejament derivat.



Comprovar la natura i magnitud dels impactes ambientals previstos en l’Estudi Ambiental
Específic i respecte a les figures de planejament derivats i projectes específics que se’n
derivin.



Assegurar l’aplicació correcta i el grau d’eficàcia de les mesures preventives i correctores
incloses en tots els documents ambientals elaborats des de la present avaluació ambiental
estratègica del planejament urbanístic municipal fins a totes les figures de l’EAE.



Es realitzarà un càlcul inicial dels indicadors que s’inclouen en aquest EAE a l’inici de la fase
de planificació del planejament derivat i es farà un seguiment dels mateixos durant
l’explotació de tot el que es derivi del pla. Caldrà considerar, a banda dels indicadors del
present EAE, els que resultin de l’elaboració de la resta de documents ambientals associats
a aquest pla.



En tot cas, realitzar un càlcul dels indicadors en base quadrianual, per anar seguint
l’evolució del desenvolupament dels mateixos.



Identificar altres impactes significatius no previstos inicialment i definir les mesures
oportunes que cal aplicar, si es dóna el cas, en fases més avançades del desenvolupament
del pla.



Comprovació del grau de compliment en la documentació del planejament derivat de les
prescripcions de la normativa del POUM i de prescripcions complementàries que puguin
fixar administracions competents al respecte (com puguin ser les expressades en el seu
moment per l'autoritat ambiental competent en la proposta de resolució del document
resum, per exemple).
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En quant a la periodicitat i moment per a realitzar la verificació del compliment i la idoneïtat de
mesures ambientals es poden distingir els següents punts o fases:


1er. Fins a l'aprovació inicial. Es realitza per part del EAE una primera avaluació del grau de
compliment dels criteris per part la documentació urbanística disponible (a nivell de
redactat de Memòria, de cartografia i de normativa del pla).



2on. En la fase d'aprovació provisional. Que incorpora una major precisió en la
documentació (a nivell de redactat de memòries, de cartografia i especialment de
normativa), així com el resultat de les consultes a les administracions, fet que permet
completar la verificació iniciada en l'EAE.



3er. En la proposta de resolució del Document Resum, on l'òrgan ambiental competent
s'ha de pronunciar sobre la idoneïtat o insuficiència de la documentació aportada. En
aquesta proposta de resolució es fixaran els requisits que cal complementar.



4rt. Un cop aprovat definitivament el POUM, en el desenvolupament dels nous sectors
previstos. Es pot distingir aleshores la fase de disseny i configuració de la documentació del
nou planejament i la fase d'execució de les obres. Els diferents planejaments derivats
associats al desenvolupament del POUM (Plans parcials, PMUs, Plans Especials,
modificacions puntuals, etc.) hauran de desenvolupar les seves pròpies mesures
ambientals, derivades de les que determina el POUM, però també relacionades amb la
menor escala de treball i el desenvolupament específic; mesures que passaran també el
filtre administratiu mitjançant els informes de les administracions competents.



És evident que el programa de vigilància ambiental s’haurà d’adequar a les diferents fases
de desenvolupament del pla i que anirà condicionat a les fases d’execució que es
determinin.

Caldrà que es determini un responsable tècnic del serveis tècnics municipals o externalitzat, per
part de Llívia, per tal de que pugui desenvolupar les tasques corresponents a l’aplicació i seguiment
de totes les fases associades al Pla.

8

RESUM DE L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC

1. El present Estudi Ambiental Estratègic (EAE) correspon al segon esglaó de l’avaluació
ambiental estratègica ordinària requerida per a l’elaboració del POUM de Llívia. En els
apartats 1.1., 1.2., 1.3. i 1.4. es determina el Marc de Referència associat al document. S’han
tingut en compte per la redacció d’aquest EAE els informes rebuts per les administracions
arran de la fase d’Avanç i de la redacció del document previ (ISAP), amb atenció especial al
Document d’Abast (apartat 1.6.). El present EAE dóna resposta al que transcriu aquest
document -els aspectes puntuals es contesten de color blau al document- i s’ha donat
una resposta específica a la resta d’informes rebuts referents a la fase d’avanç i
incorporats al Document de Referència. Com es pot apreciar, hi ha hagut un compliment
bastant exhaustiu de les determinacions del Document de Referència amb una adequada
incorporació al POUM i a l’Estudi Ambiental Estratègic.
2. En l’apartat 2.2. es descriuen els objectius del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i en
l’apartat 2.3. es detallen els objectius ambientals específics del planejament i que s’han
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reformulat en base al que determina el document de referència respecte als que es
plantejaven en el DIE. Aquests objectius passen per la definició de 4 àmbits:
1. Biodiversitat, paisatge, patrimoni etnològic i natural
2. Model territorial, ocupació del sòl i riscos ambientals
3. Cicle de l'aigua
4. Residus, energia, ambient atmosfèric
En l’apartat 2.4. es detallen el marc del planejament territorial i sectorial de referència, amb
especial atenció al Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran i al Pla Director Urbanístic de La
Cerdanya.
3. Síntesi aspectes ambientalment rellevants. El municipi de Llívia s’emplaça en la part central
de la comarca de la Cerdanya, dins la província de Girona. Té una superfície de 12,93 km2 i un
total de 1.431 habitants. El municipi ocupa terrenys planers, majoritàriament agrícoles i prats.
Tambié integra altres dominis de vegetació, amb boscos de ribera –a les zones de ribera dels
diferents cursos que travessen el municipi de- i amb boscos mixtes –generalment al nord del
municipi-.
La seva estructura urbana és formada amb 3 nuclis, comunicats entre sí per varies carreteres
secundàries.
El municipi no presenta cap geozona ni espais naturals protegits. A nivell faunístic
destaquen les zones de ribera, a la vora del riu Er i el riu Segre, incloses en àrees d’interès
faunístic i florístic i Pla de conservació de Lutra lutra.
A nivell paisatgístic, el municipi s’insereix en la unitat paisatgística 13. Vall Cerdana, inclosa
en el Catàleg del Paisatge de l’Alt Pirineu i Aran.
Quant a riscos ambientals i en allò que afecta als possibles desenvolupaments urbanístics, cal
tenir en consideració els riscs d’inundabilitat associats al pas del riu Segre i el risc geològics.
Quant als vectors ambientals, en l’apartat 3.12 es realitza un repàs a aspectes com la
contaminació atmosfèrica, la contaminació acústica, la contaminació lumínica, la contaminació
electromagnètica, els residus, l’energia, l’abastament i sanejament d’aigua.
En l’apartat 3.13 s’analitzen els principals efectes esperables a l’àmbit de planejament davant
el canvi climàtic.
4. Anàlisi d’alternatives. En l’apartat 4 es defineixen les alternatives plantejades en la fase
d’aprovació inicial, amb ajustos i millores derivades de l’aplicació de les recomanacions del
Document de Referència i de l’Informe Urbanístic. L’alternativa escollida se centra en
eficienciar i compactar les zones de creixement i limitar l’estacionalitat tan significativa del
municipi.
5. Característiques principals del POUM. En aquest apartat es realitza una quantificació i
qualificació del POUM, posant de manifest les superfícies i figures de totes les categories i
zones.
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6. Impactes, efectes, mesures i indicadors. En l’apartat 6.1. es desciruen els impactes
ambientals i les mesures establertes per prevenir-los i/o corregir-los. En l’apartat 6.2. es
calculen les demandes ambientals (sòl, aigua, residus, energia, mobilitat, qualitat atmosfèrica)
que suposaria el desenvolupament del POUM. En l’apartat 6.3. es realitza una anàlisi de les
mesures ambientals que planteja el POUM. En l’apartat 6.4. s’analitza el compliment dels
objectius ambientals i en l’apartat 7.1. es proposen indicadors de seguiment ambiental del Pla.

Aquest Estudi Ambiental Estratègic el signa a data 30 de novembre de 2021.
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ANNEX Nº1. DOCUMENT D’ABAST
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