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1.- MEMÒRIA 
 
1.1 Antecedents 
 
L’Ajuntament de Talarn disposa d’unes Normes subsidiàries el contingut normatiu de les 
quals ha quedat obsolet amb el pas del temps, especialment pel que fa al sòl classificat 
com a no urbanitzable. 
 
La forta demanda de sòl no urbanitzable per ubicar-hi instal·lacions generadores 
d’energies renovables en municipis com Talarn, en el qual, degut a les grans 
instal·lacions hidroelèctriques del segle passat, s’hi poden trobar punts de connexió 
aptes per acollir les energies produïdes, fa que el municipi es trobi mancat d’un marc 
normatiu que reguli aquest tipus de instal·lacions. 

En aquesta situació té especial importància l’aprovació del Decret llei 16/2019, de 26 de 
novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l'impuls a les energies 
renovables. 

L’objecte del referit Decret llei és la declaració d’interès públic que aquest tipus de 
instal·lacions tenen atesa la situació d’emergència climàtica i, amb coherència amb 
aquest fet, es regula la implantació d’aquest tipus de instal·lacions. 

 

1.2 Objecte de la Modificació 
 
Aquesta modificació puntual de les Normes subsidiàries (NNSS) té per objecte revisar 
el contingut normatiu que regula el sòl no urbanitzable per tal regular la implantació 
d’instal·lacions d’energies renovables en el municipi de Talarn i concretar en quins 
àmbits es poden implantar. 
 
Amb aquesta finalitat, la modificació de les NNSS vigent ha analitzat detalladament tot 
el sòl classificat com a no urbanitzable del terme municipal, anàlisi que té en compte les 
diferents classes de sòl que conformen el seu territori, el qual abasta una superfície de 
27,88 km2. 
 
Aquesta anàlisi valora qüestions com el valor agròlogic del sòl, la seva morfologia, la 
coberta natural existent, el domini públic hidràulic, els assentaments de tot tipus que 
avui hi trobem, valors de caràcter cultural (presència de BCIN’s i BCIL’s) així com 
qüestions relacionades amb els valors paisatgístics i ambientals i qualsevol altre que en 
el moment de la seva redacció i posterior tramitació es consideri important. 
 
La proposta resultant d’aquests treballs és la delimitació dels sòls que es consideren 
adequats per ubicar-hi instal·lacions generadores d’energies renovables. 
 
Així mateix, la revisió del marc normatiu del sòl no urbanitzable té en compte les 
referències que la normativa actual fa a lleis i decrets que avui ja no són vigents, i en 
aquest sentit, esmena aquestes referències i les substitueix per les actualment vigents. 
 
NO ÉS OBJECTE D’AQUEST MODIFICACIÓ PUNTUAL una revisió íntegra del marc 
normatiu, fet que li correspondrà fer-ho al document de planejament municipal que les 
substitueixi.  
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Això no obstant, i de manera excepcional, l’Ajuntament té la necessitat de donar 
cobertura a petites mancances, que en el dia a dia esdevenen importants, que el marc 
normatiu no li resol, com són la regulació de les casetes d’eines, dels magatzems de 
servei a les activitats agropecuàries i el control de les basses de reg. 
 
 
1.3 Àmbit de la Modificació 
 
L’àmbit de la modificació és tot el sòl classificat actualment com a no urbanitzable per 
les NNSS vigents. Conseqüentment qualsevol altre classe de sòl segueix mantenint la 
regulació urbanística que tingui en el moment de l’aprovació inicial d’aquest document 
de modificació.   
 
 
1.4 Promotor 
 
El promotor d’aquest document de modificació de les NNSS és l’Ajuntament de Talarn. 
 
 
1.5 Planejament vigent 
 
L’Ajuntament de Talarn disposa d’unes Normes subsidiàries aprovades definitivament 
per la Comissió Territorial de Lleida el dia 25 de setembre de 1985; el corresponent 
edicte es va publicar al DOGC el dia 6 de novembre 1985. Posteriorment, es va aprovar 
un Text refós de les NNSS el dia 19 de gener de 2006, el qual es va publicar al DOGC 
número 4595 de 17 de març de 2006. 
 
Amb posterioritat a aquesta data no s’ha tramitat cap modificació referent al sòl no 
urbanitzable de les Normes subsidiàries de Talarn. 
 
El passat mes de desembre la Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Arquitectura ha fet públic un document que porta per títol “Criteris per la implantació de 
Plantes Solars Fotovoltaiques en sòl no urbanitzable a Catalunya”. Aquest document té 
la finalitat d’establir el marc d’interpretació que els diferents organismes i espacialment 
les Comissions Territorial d’Urbanisme hauran d’aplicar en el moment d’informar els 
Projectes d’actuació específica (PAE) que tingui per objecte la instal·lacions 
generadores d’energies renovables a partir de plaques fotovoltaiques. 
 
Vist el contingut d’aquest document de criteris s’ha cregut oportú incorporar-los a la 
normativa urbanística municipal, fet que els hi atorga la consideració de norma d’obligat 
compliment. 
 
 
1.6 Justificació de la proposta 
 
L’àmbit de la Modificació afecta la totalitat del sòl no urbanitzable del terme municipal de 
Talarn, classificat així per les Normes subsidiàries vigents. 
 
Aquest document pretén valorar la bondat i/o adequació del sòl no urbanitzable del 
municipi de Talarn per acollir-hi instal·lacions de generació d’energies renovables.  
 



MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL MUNICIPI DE  TALARN, REGULACIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES 

 

 
 

Joan Llort Corbella, arquitecte, Ignasi Grau, enginyer agrònom. 
 
 

5

D’aquest tipus d’instal·lacions ja fa molts anys que el municipi n’està acollint, la central 
hidroelèctrica de l’embassament de Sant Antoni i les darreres plantes fotovoltaiques 
conformen, per un municipi de petit abast territorial i menor pes demogràfic, un potencial 
d’energia renovable produïda, que supera en molt les seves necessitats energètiques, i 
dona resposta, amb escreix, a les demandes externes. 
 
Valorar la bondat del territori per acollir aquest tipus de instal·lacions comporta la 
necessitat d’analitzar les característiques i els condicionants morfològiques, ambientals, 
elements del patrimoni cultural i arquitectònic, punts d’interès geològic i molts altres 
condicionants que el terme municipal conté i que aquest document ha analitzat 
detalladament. 
 
 
1.7 Descripció de la proposta 
 
En l’Avanç ja es van proposar una sèrie de mesures correctores per als projectes 
d’implantació de parcs solars fotovoltaics al municipi de Talarn. Aquelles mesures ara 
es precisen i justifica la seva extensió i especialment la seva ubicació. Les mesures es 
fonamenten en les estratègies següents: 
 
 
LIMITACIÓ DE SUPERFÍCIE 
 
Donada la coincidència d’altres instal·lacions fotovoltaiques i la hidroelèctrica del pantà 
de Sant Antoni, s’entén que l’ocupació territorial de renovables al municipi de Talarn ja 
és molt considerable: 
 
• 7,15 ha de Nerets, que és una instal·lació ja en funcionament. 
• 2,41 ha instal·lació en funcionament ubicada al límit de terme amb el municipi de 

Tremp. 
• 81,34 ha possibles per a noves implantacions a terra.  
 
La superfície optima per les seves característiques a dedicar, potencialment, en el 
municipi de Talarn a la producció d’energies renovables és, en conseqüència, de 90,90 
ha, un 3,26 % de la superfície del terme. 
 
 
EMPLAÇAMENT 
 
La millor estratègia respecte els efectes sobre el paisatge és la tria d’un correcte 
emplaçament dins de l’àmbit determinat per la proposta del projecte. Per a la implantació 
de nous projectes fotovoltaics es duran a terme els pertinents Estudis d’impacte i 
Integració paisatgística en cada cas, que inclouran una anàlisi de les conques visuals, i 
que determinarà la idoneïtat de les parcel·les concretes per a la seva ubicació. 
 
En aquest sentit aquest document determina entre d’altres: 
 
• Distància a eixos de camins 
• Parcel·la màxima, en funció del parcel·lari del municipi 
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• Coincidència de límits entre dos parcs fotovoltaics 
• Distància en relació a sòls urbans residencials  
• Distàncies en relació a bens catalogats 
• Tipologies de instal·lacions 
 
Respecte dels trets geomorfològics principals 
 
Les noves implantacions s’hauran d’implantar respectant els límits naturals existents i 
els límits de la parcel·lació, per no afectar la xarxa de camins i els accessos al medi rural 
i, en tots els casos, sense dur a terme modificacions en els relleus que impliquin 
moviments de terres. 
 
Es manté una franja perimetral 
 
Es mantindrà una franja perimetral entre les instal·lacions fotovoltaiques i els seus límits, 
per evitar competència d’usos i, concretament, ombres sobre les plaques, que en 
d’altres situacions podrien comportar la tala d’arbrat. 
 
Els panells es mantindran a la zona interior de les parcel·les, i es col·locarà la tanca de 
seguretat en el límit de la instal·lació. Les tanques s’ocultaran amb la vegetació dels 
marges de parcel·les. 
 
Coberta vegetal del camp fotovoltaic  
 
S’ha de preveure el manteniment d’una coberta vegetal herbàcia sobre el camp per tal 
de reduir el potencial de pols, garantir la conservació dels sòls, evitar els processos 
erosius i mantenir el potencial de biodiversitat. 
 
S’haurà de preservar també la vegetació dels marges per tal de garantir la continuïtat 
de la biodiversitat de l’àmbit, especialment pel que fa a l’avifauna. 
 
Integració dels elements construïts 
 
La implantació de la planta fotovoltaica sol·licita la necessitat d’implantar elements 
construïts, que es redueixen als mínims indispensables i, concretament, armaris de 
connexió i edificis de transformació, connexió i mesura. 
 
Es proposa donar un acabat amb colors terrossos a les edificacions evitant els colors 
blancs, o altres tons no adaptats al territori. 
 
 
1.8 Tràmit i conclusions 
 
Dels estudis ambientals duts a terme es pot concloure que el planejament s’ajusta a 
l’àmbit on s’allotja, adoptant la configuració de l’alternativa finalment escollida, que 
preveu la programació d’espais òptims per a la implantació de parcs solars fotovoltaics, 
i dona resposta a les necessitats del territori sense malmetre els valors naturals, culturals 
i paisatgístics del municipi de Talarn. 
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Es fixa una superfície màxima de parcs fotovoltaics a terra de 48 ha, amb una potència 
mínima instal·lada de 0,75 MW/ha 
 
Alhora, s’han definit  estratègies en el marc del planejament, que són mesures per a la 
implantació concreta dels parcs fotovoltaics, per evitar o disminuir les tensions amb el 
territori. 
 
S’han definit mesures o actuacions, inherents a les pròpies instal·lacions, que donen 
resposta als efectes ambientals més significatius detectats en la proposta. 
Concretament, fan referència a la implantació i a estratègies de sostenibilitat: 
 
• Emplaçament. 
• Respecte dels trets geomorfològics principals. 
• Manteniment d’una franja perimetral. 
• Coberta vegetal del camp fotovoltaic. 
• Integració dels elements construïts. 

 
Amb les mesures proposades, es pot garantir una bona implantació i la seva 
sostenibilitat i, en definitiva, disminuir les traces sobre el territori envoltant. Amb les 
mesures proposades l’òrgan ambiental ha emès el document d’abast. Annex 1. 
 
Concreció de les mesures 
 
A més dels aspectes lligats a la implantació de renovables al municipi de Talarn, també 
s’han definit mesures generals que actualitzen les NNSS, especialment per dotar-les de 
coherència amb el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, d’ara endavant 
TRLUC.  
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2.- REQUERIMENTS ESTABLERTS PER LA LLEI D’URBANISME DE 
CATALUNYA 

 
 
2.1. Justificació de l’interès públic 
 
La Modificació proposada s’ajusta als requeriments legals pel que fa al seu interès públic 
per la necessitat de posar al dia una normativa aprovada l’any 1985, avui totalment 
obsoleta, no tan sols pel que fa a la regulació de les instal·lacions de producció 
d’energies renovables sinó per qualsevol altre activitat de les molt diverses que es poden 
o pretenen ubicar en el sòl no urbanitzable. 
 
 
2.2. Memòria social 
 
Aquesta Modificació puntual de les NNSS revisa exclusivament el marc normatiu que 
regula el sòl no urbanitzable. No té cap incidència en les reserves de sòl destinat a 
habitatge. 
 
 
2.3. Informe mediambiental 
 
Aquesta modificació va acompanyada dels documents ambientals adequats per tal de 
valorar la seva incidència ambiental. 
 
 
2.4. Mobilitat sostenible 
 
La regulació del marc normatiu no té cap incidència sobre la mobilitat del territori. 
 
 
2.5. Compliment del contingut dels articles 99 i 100 de la Llei d’urbanisme de Catalunya. 

Cessions addicionals i documentació complementària 
 
Pel que fa al compliment de les condicions regulades als articles 99 i següents del 
TRLUC, cal fer les consideracions següents: 
 
Pel que fa a les determinacions de l’article 99 i 100 del TRLUC, relatives a la modificació 
de figures de planejament general que comporten un increment del sostre edificable, de 
la densitat de l’ús residencial o de la intensitat, o la transformació d’usos, cal dir que: 
 
Aquesta modificació NO comporta cap alteració ni canvi amb relació a aquests 
paràmetres. 
 
 
2.6. Suspensió de llicències 
 
2.6.1.- Descripció de l’àmbit de suspensió de llicències 
 
L’article 73 del TRLUC determina que l’acord de suspensió s’ha de publicar en el butlletí 
oficial corresponent, i s’ha de referir a àmbits identificats gràficament. 
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L’àmbit de suspensió de llicències és tot el sòl classificat com a no urbanitzable per les 
NNSS vigents. 
 
En dia 24 de maig de l’any 2021 l’Ajuntament de Talarn va adoptar un acord de 
suspensió d’un any de vigència màxima, amb caràcter cautelar, que podrà ser renovat 
en el moment en què l’Ajuntament de Talarn adopti l’acord d’aprovació inicial de la 
Modificació. 
 
 
2.6.2. Abast de la suspensió de llicències 
 
D’acord amb el que estableix l’apartat 2 de l’article 73 del TRLUC, l’aprovació inicial dels 
instruments de planejament urbanístic obliga l’Administració competent per adoptar 
mesures en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del 
règim urbanístic. 
 
En el cas que ens ocupa i atenent el contingut de la Modificació proposada, l’abast de 
la suspensió serà exactament la que es descriu a l’apartat 1 del mateix article 73, en el 
sentit que s’haurà “de suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de 
projectes de gestió urbanística  i d’urbanització, com també suspendre l’atorgament de 
llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets així com el règim 
de declaració responsable i comunicacions i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial”. 
 
L’òrgan municipal competent per a l’aprovació inicial adoptarà en el mateix acte l’acord 
de suspensió de tràmits i llicències municipals. El termini màxim de suspensió serà d’un 
any i no podrà superar els dos anys. 
 
Tot això sens perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 102 del Reglament de la 
Llei d’urbanisme, que estableix que “mentre estigui suspesa la tramitació de 
procediments i l’atorgament de llicències, es podran tramitar els instruments o atorgar 
les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per naturalesa 
dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada 
definitivament aprovat”. 
 
L’annex 2 inclou la documentació gràfica necessària per a la delimitació de l’àmbit 
afectat per la suspensió de llicències. 
 
 
2.7. Document comprensiu de l’objecte i de l’àmbit de la Modificació 
 
La publicitat i participació en els processos de planejament i gestió urbanístics ve 
garantida pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC, i que 
regula aquestes funcions a l’article 8. Entre d’altres qüestions relatives a la publicitat i 
participació ciutadana en els processos de planejament i de gestió urbanística, l’apartat 
5 determina que per facilitar i fer efectiva la informació, en la informació pública dels 
instruments de planejament urbanístic cal que, conjuntament amb el Pla, s’exposi un 
document comprensiu que compti amb un plànol d’identificació dels àmbits en què 
l’ordenació proposada altera la vigent, i el resum de l’abast d’aquesta alteració.  
 
El document comprensiu s’aporta com annex 3. 
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3. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE GENERE 
 
 
La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes té, entre d’altres, la 
finalitat de garantir que les polítiques públiques integrin la perspectiva de gènere en tots 
els seus àmbits. En aquest sentit, l’article 3 dels principis d’actuació dels poders públics 
disposa: 
 

“Sisè. Perspectiva de les dones: els poders públics han de fer valer les 
aportacions de les dones en la construcció, el manteniment i la transformació de 
la societat; fer visibles i reconèixer les diferències, les singularitats i les 
particularitats territorials, culturals, ètniques, religioses, personals, d'edat, estat 
de salut, socioeconòmiques i d'orientació i identitat sexuals de dones i homes 
sense exclusions; reconèixer les dones com a subjectes socials, econòmics i 
polítics, i destacar les experiències vitals tant de dones com d'homes.” 
 

Així mateix, l'esmentada Llei 17/2015 preveu un conjunt de mesures i de polítiques 
públiques que les diferents administracions públiques, depenent de les seves 
competències, han d'adoptar per acostar-se a la finalitat desitjada, que no és una altra 
que la igualtat efectiva entre dones i homes. 
 
D'entre aquestes mesures, destaquen aquelles previstes pel que fa a la planificació de 
les polítiques de medi ambient, urbanisme, habitatge i mobilitat. En concret, l'article 53 
de la Llei 17/2015 estableix: 
 

“Article 53. Planificació de les polítiques de medi ambient, urbanisme, habitatge 
i mobilitat  
 
1. Per a fer efectius els principis a què fa referència l’article 3, les polítiques de 
medi ambient, urbanisme, habitatge i mobilitat han de: a) Incorporar la 
perspectiva de gènere en totes les fases del disseny, la planificació, l'execució i 
l'avaluació urbanístics, per a posar en igualtat de condicions, en el disseny i en 
la configuració dels espais urbans, les necessitats i les prioritats derivades del 
treball de mercat i del domèstic i de cura de persones, i també per a col·laborar 
a eliminar les desigualtats existents. b) Promoure la participació ciutadana de les 
dones i de les associacions de defensa dels drets de les dones en els processos 
de disseny urbanístic, i fer-ne el corresponent retorn.  
 
2. Les administracions públiques de Catalunya, per a complir les mesures a què 
fa referència l'apartat 1, han de garantir: a) La formació en perspectiva de gènere 
del personal tècnic i polític que es dedica a la planificació urbanística i en els 
àmbits de la mobilitat, l'habitatge i el medi ambient. b) La planificació en els 
àmbits de medi ambient, urbanisme, habitatge i mobilitat basada en estudis amb 
estadístiques segregades per sexe, que permetin de detectar les desigualtats 
mesurables. c) Els estudis d’impacte de gènere i les mesures correctores 
pertinents per a minimitzar els impactes diferencials en tota actuació urbanística, 
d’habitatge, de mobilitat o de medi ambient. (...)” 
 

Així concretament, aquest estudi buscaria considerar l'impacte de gènere que els 
instruments d'ordenació poden causar en regular qüestions com són la ubicació i 
característiques dels vials i connexió de xarxes generals i locals en connexió amb 
centres docents, equipaments necessaris, transports i mobilitat, una o altra tipologia 
edificatòria (en directa relació amb la seguretat pública i per a la prevenció d'agressions 
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característicament dirigides contra la dona) o la ubicació, proximitat i accessibilitat de 
zones verdes i parcs públics. 
 
L’objecte d’aquest document de modificació i la seva proposta normativa no tenen cap 
tipus d’afecció referent al contingut de l’article 53 de la Llei 17/2015. En aquest sentit no 
es suggereix cap tipus d’intervenció destinat a aquesta finalitat. 
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4. NORMATIVA 
 
 
Es modifica l’article 53 de la normativa vigent 
 
“Article 53, vigent 
 
Sòl no urbanitzable 
 
El sòl no urbanitzable segons l’article 80 de la Llei del Sòl són la resta de terrenys del 
terme municipal no classificats com sòl urbà, ni aptes per a ser urbanitzats i seran els 
que es defineixen en els plànols adjunts. 
 
Article 53, proposat 
 
Sòl no urbanitzable 
 
Segons l’art. 32 del TRLUC Catalunya constitueixen el sòl no urbanitzable: 
 
a)   Els terrenys que el planejament municipal ha de classificar com a no urbanitzable 
per raó dels factors següents, entre d'altres: 
 
Primer. Un règim especial de protecció aplicat per la legislació sectorial i pel planejament 
territorial que exigeixi aquesta classificació com a conseqüència de la necessitat o la 
conveniència d'evitar la transformació dels terrenys per protegir-ne l'interès connector, 
natural, agrari, paisatgístic, forestal o d’un altre tipus. 
 
Segon. Les determinacions dels plans directors, d'acord amb el que estableix l'article 
56. 
 
Tercer. La subjecció dels terrenys a limitacions o servituds per a la protecció del domini 
públic. 
 
b) Els terrenys que el pla d'ordenació urbanística municipal considera necessari 
classificar com a sòl no urbanitzable per raó de: 
 
Primer. La concurrència dels valors considerats per la legislació aplicable en matèria de 
sòl. 
 
Segon. L'objectiu de garantir la utilització racional del territori i la qualitat de vida, d'acord 
amb el model de desenvolupament urbanístic sostenible definit per l'article 3, i també la 
concurrència d'altres criteris objectius establerts pel planejament territorial o urbanístic. 
 
Tercer. El valor agrícola dels terrenys inclosos en indicacions geogràfiques protegides 
o denominacions d'origen. 
 
c)  Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics generals no inclosos en sòl urbà̀ 
ni en sòl urbanitzable.  
 
 
Es modifica l’article 55 de la normativa vigent 
 
“Article 55, vigent 
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Qualificació del sòl no urbanitzable 
 
El sòl no urbanitzable es qualifica en les següents zones: 
a) D’especial protecció per conservació de les seves característiques agrícoles (Clau 

Fa). 
b) D’especial protecció com a zona polèmica per l’activitat pròpia i proximitat al 

campament militar (Clau Fb). 
c) Per la seva proximitat al llac de Sant Antoni i zones de desaigüe del riu Noguera 

Pallaresa considerades d’interès esportiu (Clau Fc). 
d) Pel seu valor forestal (Clau Fd). 
e) Per la servitud que representa el sistema viari i altres serveis de protecció 

d’equipaments (Clau Fe).” 
 
Article 55, proposat 
 
Qualificació del sòl no urbanitzable 
 
El sòl no urbanitzable es qualifica en les zones següents: 
a) D’especial protecció per conservació de les seves característiques agrícoles (clau 

Fa). 
b) Sòl de valor agrícola compatible amb les instal·lacions fotovoltaiques (clau Fa/PF). 
c) D’especial protecció com a zona polèmica per l’activitat pròpia i proximitat al 

campament militar (clau Fb). 
d) Per la seva proximitat al llac de Sant Antoni i zones de desguàs del riu Noguera 

Pallaresa considerades d’interès esportiu (clau Fc). 
e) Pel seu valor forestal (clau Fd). 
f) Per la servitud que representa el sistema viari i altres serveis de protecció 

d’equipaments (clau Fe). 
 
 
Es modifica l’article 59 de la normativa vigent 
 
“Article 59, vigent 
 
Zona forestal 
 
En la subzona Fd) o zona forestal, per tal de mantenir la conservació i protecció de tots 
i cadascun dels seus elements naturals, bé sigui sòl, flora, fauna o paisatge i a fi d’evitar 
la seva degradació, es requerirà per a la seva transformació, parcel·lació o construcció, 
a més de tots els extrems continguts en la seva consideració de finca rústica, segons 
l’article 80 de la Llei del Sòl, i les consideracions establertes en els plans o normes del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, l’autorització expressa d’aquest 
Departament de la Generalitat de Catalunya, arribant a la col·laboració en la definició 
dels espais de replantació en noves formacions de masses forestals.” 
 
Article 59, proposat 
 
Zona forestal 
 
En la subzona Fd) o zona forestal, per tal de mantenir la conservació i protecció de tots 
i cadascun dels seus elements naturals, bé sigui sòl, flora, fauna o paisatge i a fi d’evitar 
la seva degradació, es requerirà per a la seva transformació, parcel·lació o construcció, 
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a més de tots els extrems continguts en la seva consideració de finca rústica, segons 
l’article 47 del TRLUC, i les consideracions establertes en els plans o normes del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, l’autorització expressa d’aquest 
Departament de la Generalitat de Catalunya, arribant a la col·laboració en la definició 
dels espais de replantació en noves formacions de masses forestals. 
 
 
Es modifica l’article 60 de la normativa vigent 
 
“Article 60, vigent 
 
Zona de protecció dels sistemes generals de comunicació  
 
La subzona Fe implica la protecció de les vies públiques, carreteres comarcals i locals, 
vies de penetració agrícoles i forestals, per les quals es tindrà en compte el Reglament 
de Carreteres i Camins (Reial decret 1073/77) i el de Ferrocarrils. 
 
Article 60, proposat 
 
Zona de protecció dels sistemes generals de comunicació  
 
La subzona Fe implica la protecció de les vies públiques, carreteres comarcals i locals, 
vies de penetració agrícoles i forestals, per les quals es tindrà en compte el contingut de 
la Llei de carreteres de Catalunya (Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost) i el seu 
Reglament, així com el contingut de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària. 
 
 
Es modifica l’article 61 de la normativa vigent 
 
“Article 61, vigent 
 
Regulació de troballes arqueològiques o paleontològiques 
 
Qualsevol tipus de troballa arqueològica o paleontològica que pugui tenir especial 
interès per al col·lectiu nacional o local serà objecte de la seva definició i consideració 
als efectes de l’aplicació d’aquestes normes i exigirà la seva immediata declaració i 
estudi. 
 
Article 61, proposat 
 
Regulació de troballes arqueològiques o paleontològiques 
 
Protecció dels béns culturals 
Els tres béns de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, en sòl no urbanitzable al municipi 
de Talarn (Pont del Ferrocarril, Ermita del Calvari, Ermita de Sant Sebastià), queden 
exclosos, incloent una franja de protecció de 100 m al seu voltant, de la modificació dels 
usos tradicionals, que són els agrícoles i els forestals. 

Qualsevol jaciment tal com apareixen en l’Inventari de Patrimoni Arqueològic i 
Paleontològic de Catalunya, queda exclosa la seva afecció per la implantació d’energies 
renovables. 
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L’afectació potencial d’aquests jaciments passa necessàriament per l’excavació i el 
control arqueològic de les obres, amb informe previ del Departament de Cultura. 
Aquestes intervencions s’han de dur a terme amb l’autorització del Departament de 
Cultura, segons estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni cultural català 
i el Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic, i així cal fer-ho constar en la normativa de la Modificació. 

Qualsevol obra / actuació que es dugui a terme, fruit de la present Modificació, i que 
tingui afectació sobre el patrimoni competència del Departament de Cultura, en els 
elements declarats BCIN, descatalogacions de BCIL i en la totalitat dels jaciments 
arqueològics i/o paleontològics inclosos en l’Inventari de Patrimoni Arqueològic i 
Paleontològic de Catalunya, haurà de ser informada prèviament pel Departament de 
Cultura per valorar la idoneïtat de cada proposta en concret. 

Si durant l’execució d’una obra es troben restes o objectes amb valor arqueològic, el 
promotor o la direcció facultativa de l’obra han de paralitzar immediatament els treballs, 
han de prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i n’han de 
comunicar el descobriment, en el termini de quaranta-vuit hores, al Departament de 
Cultura per valorar la troballa (article 52.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català). 

 

 
Es modifica l’article 62 de la normativa vigent 
 
“Article 62, vigent 
 
Usos i condicions de l’edificació en terrenys no urbanitzables 
 
1.  En les àrees classificades com sòl no urbanitzable de protecció especial, únicament 

s’admeten els usos compatibles amb les condicions naturals i amb els objectius de 
la protecció especial. 

 
2.  Es prohibeix qualsevol construcció en la zona Fd a excepció dels refugis de muntanya 

per a excursionistes, pescadors, pastors o per a ús forestal o d’indústria 
hidroelèctrica. 
L’edificació es regularà per les condicions de les edificacions de dimensions reduïdes 
per al sòl rústic.” 

 
Article 62, proposat 
 
Règim d’ús del sòl no urbanitzable 
 
La regulació dels usos i activitats, tant de les noves construccions com de les existents, 
en sòl no urbanitzable, s’hauran d’ajustar a allò que estableix l’article 47 i següents del 
TRLUC.  
 
L’article 47.4 del TRLUC permet en sòl no urbanitzable, les actuacions d’interès públic; 
en aquest sentit, cal assenyalar que segons el Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, 
de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, 
s’estableix que les instal·lacions generadores d’energies renovables són actuacions 
d’interès públic.  
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1  En el municipi de Talarn, al sòl urbanitzable agrícola amb compatibilitat amb les 
instal·lacions fotovoltaiques, clau FA/PF, s’admeten les instal·lacions generadores 
d’energies renovables produïdes per plaques fotovoltaiques tenint en compte les 
determinacions de l’article 63 d’aquesta normativa. 
 
2  Les instal·lacions generadores d’energia renovable a partir de l’energia fotovoltaica i 
de l’energia eòlica a ubicar en el sòl classificat com a no urbanitzable per les NNSS 
vigents, en qualsevol qualificació de les que el document de planejament contempla, tan 
sols s’admeten quan es destinen a autoconsum. 
 
3  A l’empara del contingut de l’article 47.6, s’admeten les construccions i instal·lacions 
destinades a les activitats agrícoles, ramaderes, d’explotació de recursos naturals o, en 
general, rústiques. En particular, les casetes d’eines tindran una superfície màxima de 
15 m2, amb una alçada reguladora de 2,80 metres, els magatzems agrícoles tindran una 
superfície màxima de 2.000 m2 i la seva ocupació serà inferior al 2,50% de la superfície 
de l’explotació agrícola a la que donen servei, ambdues construccions tan sols podran 
disposar d’una planta baixa. 
 
4. Les construccions vinculades a una explotació agrària destinades a ús de magatzem 
de productes agrícoles, eines de camp i de maquinària i les destinades a l’elaboració 
artesanal de productes han de complir: 
 
a. Cal acreditar tindre una propietat mínima d’1 ha de terres de conreu de regadiu o 4,5 
ha de terres de conreu de secà, considerant com a “propietat” la suma de totes les 
finques d’una mateixa explotació. Les finques vinculades a l’edificació quedaran 
inscrites en el Registre de la propietat com a indivisibles. En qualsevol cas caldrà 
justificar la necessitat i dimensions de la construcció en relació a l’explotació natural. 
Així mateix, si l’explotació està formada per vàries finques, s’haurà de justificar la 
ubicació de la construcció. 
 
b. Condicions de localització: les noves construccions es situaran en terrenys amb 
pendent inferior al 20% i es separaran una distancia mínima de 3 m, en el cas de casetes 
d’eines i a una distància de 10 metres en el cas de magatzems dels partions de la finca. 
Totes aquestes distàncies seran vàlides llevat que la legislació sectorial sigui més 
restrictiva. 
 
c. Adequació paisatgística: Cal garantir la integració paisatgística i minimitzar l’impacte 
visual de les instal·lacions. Les façanes hauran de comptar amb arrebossat i pintat 
excepte quan el material base dels tancaments estigui preparat per anar vist i tingui un 
cromatisme adequat al paisatge. Els colors de façanes i cobertes seran clars, de la 
gamma terrosa. Les finestres es col·locaran a un mínim de 2,5m del sòl, llevat d’aquells 
casos que se’n demostri la necessitat de situar-se a alçada inferior. 
S’evitarà les distribucions interiors, excepció feta de les assenyalades per normativa 
vigent per emmagatzematge de productes fitosanitaris o altres. 
 
5  Les basses de reg, tant si estan per sota de la rasant natural de terreny com si estan 
per sobre, es construiran amb materials propis d’aquest tipus d’instal·lacions i amb 
colors naturals que no comportin un impacte negatiu en el paisatge rural i no podran 
disposar de sistemes de depuració de l’aigua que emmagatzemen, el seu destí serà 
exclusivament les tasques propis de l’agricultura i la ramaderia. 
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ES SUPRIMEIXEN ELS ARTICLES 63, 64 I 65 AIXÍ COM L’APARTAT “ÀMBIT 
D’APLICACIÓ D’AQUESTS CRITERIS”  I “EXCEPCIONS I VIGÈNCIA DELS 
CRITERIS EXPOSATS” TOTS ELLS DE LA NORMATIVA VIGENT. 
 
 
S’INCORPORA UN NOU ARTICLE 63 
 
Article 63, Proposat 
 
Regulació de les instal·lacions fotovoltaiques a ubicar el sòl no urbanitzable clau Fa/PF 
 
Les instal·lacions fotovoltaiques destinades a la generació d’energia elèctrica tan sols 
estan permeses en el sòl no urbanitzable del municipi de Talarn qualificat amb la clau 
Fa/PF, Sòl de valor agrícola compatible amb les instal·lacions fotovoltaiques, la seva 
autorització haurà de donar compliment a les següents determinacions: 
 
63.1. Filtres transversals 
 
Es defineixen els filtres transversals com els àmbits que generen condicionants 
normatius addicionals a la qualificació de les zones a què es superposen. La seva 
naturalesa es deriva del seu caràcter territorial, que supera la lògica municipal i, per tant, 
són transversals a les presents NNSS, amb un articulat específic. 
 
Els filtres tranversals definits complementàriament a les presents NNSS, són els 
següents: 

⎯ Sòls inclosos en la XN2000, que corresponen al riu Noguera Pallaresa i a les 
seves ribes. 

⎯ Sòls d’especial protecció pel seu valor natural i de connexió, inclosos en el 
PTPTP 

⎯ Sòls de protecció territorial pel seu valor agrari, inclosos en el PTPTP 
⎯ Sòls aptes per a la implantació d’instal·lacions fotovoltaiques 

 
63.2. Regulació específica dels sòls inclosos en la XN2000 
 
Els usos i activitats que es vulguin desenvolupar en aquests sòls estaran subjectes a la 
qualificació urbanística de les presents NNSS. 
 
Per la seva implantació es seguiran les recomanacions de sòls inclosos en la XN2000, 
i tindran com a objectiu la millora d’aquests espais i, en cap cas, comportaran una pèrdua 
de qualitat o posaran en risc els objectius de la seva protecció. En aquests espais caldrà 
considerar els aspectes següents: 
• Mentre no s’aprovin els respectius plans especials de desenvolupament, la regulació 

dels espais de la xarxa Natura 2000 es regirà per la Llei 12/1985, de 13 de juny, 
d’Espais naturals de Catalunya, el Pla d’espais d’interès natural (Decret 328/1992, 
de 14 de desembre), les directrius per a la gestió dels espais de la xarxa Natura 
2000 aprovades per l’acord GOV/112/2006 i l’Instrument de gestió de les Zones 
Especials de Conservació declarades a la regió mediterrània, aprovat per l’acord 
GOV/150/2014. 

• En els espais de la xarxa Natura 2000 també serà d’aplicació l’article 2.6 de les 
normes d’ordenació territorial del Pla territorial de l’Alt Pirineu i Aran. 
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63.3. Sòls d’especial protecció pel seu valor natural i de connexió 
 
1. Els espais inclosos en la categoria de sòl de protecció especial del Pla territorial 

parcial de l’Alt Pirineu i Aran s’atendrà a la regulació de l’article 2.6 de les seves 
normes. 
 

2. En aquests espais, llevat de les instal·lacions existents en el moment de redacció 
d’aquestes normes, queda exclosa la possibilitat de la seva transformació per a la 
implantació d’instal·lacions fotovoltaiques a terra que no siguin d’autoconsum, i amb 
una potència inferior a 100 KW. 

 
63.4. Sòls de protecció territorial pel seu valor agrari 
 
1. Els espais inclosos en la categoria de sòl de protecció territorial del Pla territorial 

parcial de l’Alt Pirineu i Aran s’atendrà a la regulació de l’article 2.8 de les seves 
normes. 
 

2. En aquests espais, llevat de les instal·lacions existents en el moment de redacció 
d’aquestes normes, queda exclosa la possibilitat de la seva transformació per a la 
implantació d’instal·lacions fotovoltaiques a terra que no siguin d’autoconsum, i amb 
una potència inferior a 100 KW. 

 
63.5. Protecció dels sòls forestals 
 
Amb independència de la qualificació assignada, els espais que tenen caràcter forestal 
d’acord amb allò establert a la legislació forestal vigent, es regularan d’acord amb les 
seves determinacions pel que fa a les autoritzacions de tala i rompuda forestal i, per 
tant, s’hauran de condicionar a l’obtenció de les autoritzacions corresponents de 
l’administració forestal i a la tramitació d’avaluació ambiental que s’escaigui. 
 
63.6. Altres condicions relatives a la protecció del medi físic 
 
1. A les àrees del sòl no urbanitzable els serà d’aplicació les determinacions establertes 

en la legislació sectorial vigent relativa a la contaminació lumínica i acústica. 
 

2. Quant a la contaminació acústica, mentre no s’aprovi el mapa de capacitat acústica 
del municipi de Talarn, s’estableix, en general, a tot el SNU una Sensibilitat Acústica 
Alta i, concretament, uns valors límits corresponents a A3 (habitatges situats en el 
medi rural), llevat de: 
 Tot el límit amb les infraestructures de comunicació (C13, C1412b, C1311, 

Ferrocarril de Lleida a la Pobla de Segur, la carretera de Talarn, carretera de 
Santa Engràcia), que tindran una consideració de B1 

 Els espais oberts confrontants amb la central hidroelèctrica de Nerets, que tindrà 
una zonificació de B3 

 El sòl no urbanitzable que limita el sòl qualificat d’implantació de l’Acadèmia de 
Suboficials es considera, a efectes de zonificació acústica, un B2 
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3. Quant a la contaminació lumínica, s’atendrà a allò que estableix el Mapa de 
Zonificació Lumínica de Catalunya, i seguint els criteris següents: 

 
ZONIFICACIÓ LUMÍNICA 
Zonificació urbanística  Recomanat Màxima 
Sòl no urbanitzable general E2 E3 
Sòl no urbanitzable. Filtre XN2000 E1 E1 
Sòl no urbanitzable. Filtre sòl d’especial protecció valor natural 
i de connexió 

E1 E2 

Sòl no urbanitzable. Filtre sòl d’especial protecció territorial pel 
seu valor agrari 

E2 E3 

E1. Protecció màxima   
E2. Protecció Alta   
E3. Protecció Moderada   

 
63.7.  Sòls aptes per a la implantació d’instal·lacions fotovoltaiques a terra en 

SNU 
 
63.7.1.  Potència màxima instal·lada al municipi amb instal·lacions fotovoltaiques 

a terra 
 
Fins que no s’estableixi un marc normatiu general que determini cap altre valor a través 
d’un pla jeràrquicament superior, o sigui, modificat per una ordenança municipal 
específica definida a tal efecte, la potència màxima a instal·lar al municipi de Talarn és 
de 36 MW, que es diferencien en: 
 
• Autoconsum, que es fixa en base a una potència de 2,28 KW/habitant. 
• Solidaritat energètica, que s’obté de la quota de dèficit de sòl en el conjunt de 

Catalunya per a implantar la potència d’autoconsum definida en el punt anterior, 
repartida en base a la disponibilitat de sòl apte per a la implantació d’energies 
renovables a terra. Del resultat d’aquest mètode resulta una potència de solidaritat 
energètica a implantar al municipi de Talarn de 36 MW. 

 
63.7.2.  Emplaçament 
 
Nomes es podrà implantar camps fotovoltaics a terra en els sòls expressament definits 
per aquestes NNSS, i que queden recollits als plànols 8 “Proposta”, 9 “Proposta i 
PTPAPA” i als plànols de la sèrie 10 “Sòl no urbanitzable. Qualificació” 
 
Queden exclosos d’aquesta prohibició els camps fotovoltaics de potència inferior als 100 
kW per autoconsum. 
 
63.7.3.  Potència mínima per unitat de superfície 
 
La potència mínima per unitat de superfície dels camps fotovoltaics a terra en el municipi 
de Talarn és de 0,75 MW/ha. 
 
63.7.4.  Condicions d’implantació. Distàncies 
 
1. Les noves implantacions s’hauran d’implantar respectant els límits naturals existents 

i els límits de la parcel·lació, i no afectar a la xarxa de camins i als accessos al medi 
rural i, en tots els casos evitant canvis en la morfologia del terreny que comportin 
una modificació de la cota final del terreny respecte la rasant de +/- 1,5 m. 
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2. Les instal·lacions fotovoltaiques a terra podran implantar-se fins a una superfície 
màxima continua  de 20 ha. (15 ha si tenen un grau d’exposició visual elevat).  Per 
implantacions de major superfície caldrà fraccionar la parcel·la amb superfícies 
menors a les 20 ha. La separació mínima entre elles serà de 500 metres 

 
3. La distància de la tanca que delimita el camp fotovoltaic a camí públic serà de 15 

metres a eix de camí 
 
Quan dos parts d’un mateix camp fotovoltaic siguin confrontants a ambdós bandes 
de camins públics en una distància superior als 100 metres, la separació entre ells 
s’incrementarà fins a 25 metres a límit de camí, configurant una distància conjunta 
de 50 m, més la secció de camí. L’últim confrontant assegurarà la distancia requerida 
de 50 m, més la secció de camí. 
 
Es respectaran sempre les amplades definides pels camins ramaders, atenent a la 
seva classificació i protecció en el marc de la Llei 3/1995, de vies pecuàries, o la que 
la substitueixi. 
 

4. No estan permeses longituds confrontants a camí públic superiors als 200 metres. 
En aquests casos, la distància a camí públic serà de 50 metres, configurant una 
distància mínima entre camps confrontants de 100 metres, més la secció del camí. 
 

5. Les instal·lacions fotovoltaiques es separaran 15 metres del límit d’una parcel·la 
quan aquesta guardi un bé catalogat i a 100 metres del bé. 

 
6. Mantindran una distància de 15 metres en relació als límits d’un parcel·la urbana 

residencial i 100 metres sí es tracta d’un assentament històric. 
 
63.7.5.  Protecció del sòl 
 
Es procurarà no generar moviments de terres, ni tan sols reperfilats, per a la implantació 
dels camps fotovoltaics. 
 
 En cas que no sigui possible, previ als moviments de terra es portarà a terme el 

decapatge de la terra vegetal, en una fondària mínima de 30 cm. 
 Aquesta s’abassegarà en cordons continus en zones de pendent inferior al 10%, 

i amb una alçària màxima de 2 m. 
 Un cop fets els moviments de terra i reperfilat el sòl, es procedirà a l’estesa de la 

terra vegetal, amb la fondària extreta. 
Posteriorment, i prèvia a la implantació dels panells es portarà a terme la sembra 
de tota la superfície. 

 La implantació de l’estructura de panells fotovoltaics es farà preferiblement amb 
suports empentats. En cas de no ser possible, es farà amb suports llastrats de 
formigó prefabricat o similar, evitant, en tot cas, la contaminació del sòl amb l’ús 
de formigó. 

 Els espais de vora es mantindran amb vegetació autòctona, s’haurà de mantenir 
vegetat l’espai lliure sota de les superfície de les plaques. 

 
63.7.6.  Tractament de les cobertes del sòl 
 
1. S’ha de mantenir una coberta vegetal herbàcia sobre el camp fotovoltaic per tal de 

reduir el potencial de pols, garantir la conservació dels sòls, evitar els processos 
erosius i mantenir el potencial de biodiversitat. 
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Es preservarà, sempre que sigui possible, també la vegetació dels marges per tal de 
preservar la biodiversitat de l’àmbit, especialment pel que fa a l’avifauna. 
 

2. Les cobertes de les zones de límit a camins o distàncies entre camps confrontants i 
a límit de parcel·la es mantindran preferentment amb cobertes naturalitzades, prats 
o matollars, fàcilment mecanitzables per al seu manteniment. 
Es procurarà una major alçària de la vegetació que s’hi desenvolupi a mesura que 
s’apropin a la tanca de delimitació dels camps fotovoltaics. 
Es permetrà el conreu de les franges a límit de camí públic o franges confrontants 
entre camps sempre que aquestes tinguin una amplada superior als 50 metres. En 
tot cas, els últims 5 metres de límit amb les tanques es mantindrà una coberta 
naturalitzada, preferentment herbàcia o arbustiva, fàcilment mecanitzable per al seu 
manteniment. 

 
63.7.7.  Drenatge 
 
1. Per tal de garantir el manteniment de les condicions de permeabilitat del sòl, i les 

condicions hidrològiques de la conca, evitant generar més escolament que l’actual, 
es mantindrà una franja permanentment llaurada entre rengles de plaques d’una 
amplada de 2,5 metres. 
 

2. Es mantindrà l’estructura del drenatge existent, quedant expressament prohibit 
modificar la superfície de les conques vessants. A aquest efecte, es presentarà en 
l’acte de llicència un plànol de drenatge on quedin reflectits els drenatges i les línies 
de flux interiors, abans i després dels potencials anivellaments. Per a dur a terme 
aquesta anàlisi s’utilitzarà un model digital del terreny d’un píxel màxim de 2 x 2 m. 
 

63.7.8.  Tancament perimetral.

 
1. Es mantindrà una franja perimetral suficient  entre el parc fotovoltaic i els seus límits, 

per evitar competència d’usos i, concretament, ombres sobre les plaques per 
l’existència d’arbrat, i evitar la seva tallada. 
 

2. Les tanques, en el cas de ser necessàries, seran de filat metàl·lic de simple torsió 
fixades en pals metàl·lics, d'una alçària d’1,80-2,00 m, amb una barrera vegetal per 
a facilitar la seva integració en l’entorn. 
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63.7.9.  Protecció de la fauna 
 
1. Les tanques deixaran un pas mínim per sota, un sòcol, en tota la seva longitud, de 

20 cm per a permetre el pas de la fauna. Aquests 20 cm es restaran de l’alçària de 
la tanca, de manera que el conjunt tanca més sòcol permeable tindran una alçària 
absoluta màxima, sobre la rasant del terreny, de 2,00 m. 
 

2. Es mantindran sempre que sigui possible els murs de pedra seca en l’interior del 
camp fotovoltaic. Si no fos possible, es compensarà la pèrdua de refugis per a la 
fauna, en una superfície equivalent, fent petits dipòsits de la pedra remoguda, 
generant vedrunes. 
En tots els casos, es preveurà una vedruna de 25 m2/ha. 
 

3. En les capçaleres dels rengles de panells fotovoltaics (1 de 5) s’instal·laran hotels 
d’insectes, tal com es mostren en la figura següent. 
 

 
 

4. La xarxa d’evacuació serà soterrada en una longitud mínima de 5 km des del punt 
d’evacuació. A partir del punt on es faci la conversió aèria s’utilitzaran configuracions 
de suport adaptats per a la protecció de la fauna, i alhora es posaran salva ocells en 
tota la seva longitud. 

 
63.7.10. Protecció del paisatge. Integració elements construïts 
 
1. Revegetació de tanques. 

Les tanques es revegetaran per la seva cara exterior, amb vegetació arbustiva pròpia 
del municipi de Talarn. A efecte indicatiu no limitatiu, es podran utilitzar les espècies 
següents: 
Rosmarinus officinalis 
Quercus ilex ilex 
Spartium junceum 
Rubus idaeus 
Lavandula stoechas 
Buxus sempervirens 
 

2. Color d’acabat dels elements construïts. 
Els elements construïts com casetes per a inversors, CMT, …, es podran acabar de 
tres maneres: 
 Folrats amb pedra de la zona, extreta directament dels murs, o altres 

construccions existents afectades. En tot cas s’evitarà portar materials de fora 
de l’emplaçament del mateix camp. 
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 Pintats en tota la seva superfície, portes i reixes de ventilació incloses, amb una 
paleta de colors terrossos pròpia del lloc. En el cas d’aquesta alternativa, no es 
pintaran tots els elements del mateix color, utilitzant, un per un, tres tonalitats 
diferents. Cada element individual serà d’una sola tonalitat. 

 Pintats de gris fosc RAL 7001. 
 

3. Xarxa d’evacuació, que serà soterrada, traçarà preferentment per camins públics. 
Només es permetran variants fora de camins públics per l’interior de la mateixa finca 
que allotgi el camp fotovoltaic o quan el traçat en variant justifiqui un estalvi de 
recorregut en una relació de 1 a 10. 

 
63.8. Prevenció de riscos 
 
63.8.1. Risc d’incendi Forestal 
 
1. En el cas que el camp fotovoltaic afecti sòl forestal o estigui en una zona a menys 

de 500 metres de zones forestals, caldrà mantenir una franja en els seus límits de 
25 m, neta de vegetació arbustiva i una densitat de peus arboris inferior a 150 
peus/ha. 
 

2. En tots els casos, durant la construcció, s’haurà d’atendre a allò que estableix el 
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 
 
Les normes d’aplicació durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de 
març o períodes d’alt risc d’incendi forestal, seran:  
 Per encendre foc i per utilitzar bufadors a tots els terrenys forestals de Catalunya, 

s’observaran les mesures preventives següents:  
- Netejar la zona en què s’efectuï la crema i/o aquella en què s’utilitzi un 

bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s’efectuarà com 
a mínim a 10 metres de distància respecte d’aquells arbres que tinguin més 
de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra. 

- La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres 
d’alçària. 

- La crema començarà i acabarà amb llum de dia. En cap cas no s’abandonarà 
el lloc fins a la seva total extinció. 

 Restarà prohibit:  
- Llençar objectes encesos. 
- Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que 

puguin ser causa de l’inici d’un foc. 
- La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de 

comunicació que travessin terrenys forestals. 
 El material vegetal que es produeixi com a conseqüència del desbrossat no 

s’acumularà ni a la mateixa superfície talada ni tampoc s’abandonarà sense 
tractament previ a les zones pròximes. Només previ triturat, el material podrà ser 
posteriorment dipositat als marges de l’obra, però mai fora de la seva àrea 
d’ocupació. En tot cas, com a mesures generals, es portarà a terme: 
- Retirada de canons comercials. 
- Trituració o crema controlada, segons la legislació vigent. 
- En tot cas se sol·licitarà autorització a la Generalitat de Catalunya. 
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63.8.2. Risc d’inundació 

 
1. Atenent al Reial decret 638/2016, de modificació del RDPH, són incompatibles les 

instal·lacions fotovoltaiques en zona de flux preferent, en tots els casos. 
 

2. En zones inundables, les implantacions fotovoltaiques no podran comportar canvis 
en la morfologia del sòl que comportin un increment d’inundabilitat a tercers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joan Llort Corbella, arquitecte   Ignasi Grau Roca, enginyer agrònom 
Col·legiat número 10.965-7   Col·legiat número  705  
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5.-  AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA I INFORME DE 
SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I FINANCERA DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE TALARN 

 
 
La present modificació de les Normes subsidiàries (NNSS) de Talarn té per objecte 
adaptar la normativa urbanística en els dos aspectes que s’han justificat abastament a 
la Memòria: 
 

• Modificar la normativa vigent per tal de regular les instal·lacions generadores 
d’energies renovables. 

• Adaptar la normativa urbanística del sòl no urbanitzable a la regulació normativa 
actual i precisar els paràmetres reguladores de construccions i instal·lacions de 
caràcter agrícola. 

 
L’art. 96 del TRLU estableix que la modificació dels elements d’una figura del 
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la 
formació. Atès que ens trobem davant d’una proposta de modificació puntual de les 
NNSS i que la seva formulació va incorporar dos documents de contingut econòmic, 
com són l’avaluació econòmica i financera i l’informe de sostenibilitat econòmica i 
financera, cal justificar a la present proposta si els canvis proposats suposen una 
alteració de l’aprofitament urbanístic i/o una alteració dels fluxos econòmics entre les 
noves propostes i la hisenda municipal. 
 
Les NNSS en relació amb l’aprofitament urbanístic 
 

• Modificació de la normativa del sòl no urbanitzable per a la regulació de la 
implantació d’instal·lacions destinades a la producció d’energies renovables. 

 
Com ja s’ha comentat amb anterioritat, la Modificació de les NNSS incorpora una nova 
qualificació en el sòl no urbanitzable, la Fa/PF, que té per objecte delimitar quina part 
del sòl agrícola, qualificat actualment com Fa, pot admetre instal·lacions fotovoltaiques. 
 
La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 
econòmica, aprovada amb posterioritat a les NNSS del municipi de Talarn va, entre 
d’altres, modificar la Llei d’urbanisme.  
 
En concret, va incorporar l’apartat 8 de l’article 9 Directrius per al planejament urbanístic: 
El planejament urbanístic i les ordenances sobre edificació i ús del sòl no poden establir 
condicionants en els usos del sòl que comportin restriccions a l’accés o a l’exercici de 
les activitats econòmiques que vulnerin els principis i requisits establerts per la Directiva 
de serveis. Per reglament s’han de regular les raons imperioses d’interès general que, 
d’acord amb la mateixa Directiva de serveis, permetin exceptuar-ne l’aplicació. Aquestes 
restriccions s’han d’ajustar als principis de necessitat, proporcionalitat i no discriminació 
i quedar pertinentment justificada en la memòria de les Normes en ponderació amb la 
resta d’interessos generals considerats en el planejament. 
 
D’altra banda, l’aprovació del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures 
urgents per a l’emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, determina 
l’interès públic d’aquest tipus de instal·lacions. 
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Per tant, es tracta d’una modificació de les NNSS que posa al dia la qualificació del sòl 
no urbanitzable per tal que el municipi de Talarn disposi d’un marc normatiu que li 
permeti acollir instal·lacions fotovoltaiques. 
 
Cal assenyalar que en cap cas es modifica el règim del sòl que continua essent agrícola 
no urbanitzable, de manera que, si l’aprofitament urbanístic és, d’acord amb l’art. 37 del 
TRLU, la resultant de ponderar l’edificabilitat, els usos i la intensitat dels usos, la present 
proposta de les normes no suposa cap alteració de l’aprofitament urbanístic establert 
per les NNSS. 
 
En aquest sentit, el Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, estableix els criteris generals 
per avaluar la necessitat i bondat de cada projecte, i fa referència a la necessitat de 
situar les actuacions en emplaçaments compatibles amb el planejament territorial i 
urbanístic que reuneixin les condicions idònies des del punt de vista tècnic, econòmic, 
energètic, ambiental, urbanístic i paisatgístic. 
 
Per tant, el conjunt de paràmetres i, més en especial, la idoneïtat econòmica d’un 
projecte, es substancia no en fase de planejament urbanístic sinó en fase de formulació 
i tramitació d’un PAE. 
 

• Adaptar la normativa urbanística del sòl no urbanitzable a la regulació normativa 
actual i precisar els paràmetres reguladores de construccions i instal·lacions de 
caràcter agrícola. 
 

Era del tot necessari actualitzar les remissions que fa la normativa actual en el marc de 
la legislació urbanística i encaminar-la als articles que avui regulen el sòl no 
urbanitzable, en concret l’article 47 i següents del TRLUC. 
 
Al mateix temps, els gestors municipals mostren la necessitat de disposar d’uns 
paràmetres urbanístics que estableixin el marc de les construccions i instal·lacions de 
caràcter agrícola que el TRLUC permet, alhora que encomana  la seva regulació precisa 
a la normativa municipal. La Modificació incorpora les característiques i paràmetres 
límits als que s’ha d’ajustar les casetes d’eines, els magatzems agrícoles i les basses 
vinculades als sistemes de rec. 
 
Cal assenyalar que cap d’aquestes determinacions comporta cap alteració de 
l’aprofitament urbanístic atès que, com s’ha dit anteriorment, l’art. 37 del TRLU defineix 
l’aprofitament urbanístic com la resultant de ponderar l’edificabilitat, els usos i la 
intensitat dels usos, paràmetres que no s’alteren pel fet d’incorporar les determinacions 
normatives esmentades. 
 
 
Conclusions 
 
Cap dels dos objectes que motiven la present proposta de modificació de les NNSS del 
municipi de Talarn comporten alterar l’aprofitament urbanístic, motiu pel qual no altera 
els paràmetres que condicionen la viabilitat econòmica i financera del planejament 
urbanístic. 
 
L’anterior reflexió dona resposta als continguts propis que la legislació urbanística 
assigna a l’avaluació econòmica i financera i a l’informe de sostenibilitat econòmica i 
financera. 
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DOCUMENT D’ABAST 
 

1. IDENTIFICACIÓ I DADES GENERALS DE L’EXPEDIENT 

 

1.1 Identificació de l’expedient 

 
Codi expedient: U22/039 – OTAALL20220077 

Nom del pla: Modificació de les Normes Subsidiàries de Talarn 

Tipus de pla: Planejament General 

Municipi/s: Talarn 

Sol·licitant: Ajuntament de Talarn 

Equip redactor 
 

Document urbanístic: 
 
 
Document inicial 
estratègic: 
 

 
 
Joan Llort Corbella (arquitecte) 
 
 
Ignasi Grau Roca (enginyer agrònom) 
Ricard Molina (enginyer de forest) 
Ferran Costa (geògraf) 
Judit Guart Mateos (ambientòloga) 
Candela Martínez  (administració) 
 

 

2. OBJECTE, FONAMENTS DE DRET, ANTECEDENTS I CONSULTES EFECTUADES  

 

2.1 Objecte 

 
L’objecte d’aquest document d’abast és fixar les condicions d’integració ambiental del pla i 
delimitar l’amplitud, nivell de detall i grau d’especificació de l’estudi ambiental estratègic 
(EAE) de conformitat amb els articles  5 i 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental, i l’article 86 bis del text refós de la Llei d’Urbanisme, modificada per la 
Llei 3/2012, del 22 de febrer.  
 
La documentació presentada pel promotor, a efectes de l’avaluació ambiental, té caràcter 
d’esborrany de pla i inclou el document inicial estratègic.  Aquesta documentació s’avalua en 
el present document d’abast per tal que les consideracions que es realitzen siguin preses en 
consideració en la redacció de l’EAE i, conseqüentment, en la formulació del pla. 
 
En qualsevol cas, l’adequació del conjunt del pla, i de l’EAE en particular, a les 
consideracions d’aquest document d’abast haurà de ser justificada, en el seu moment, en el 
document resum i constituirà la base per a la declaració ambiental estratègica que emetrà 
l’òrgan ambiental, la qual tindrà en compte també les aportacions de caràcter ambiental 
sorgides de la informació pública i les consultes efectuades, així com les noves 
determinacions introduïdes en el pla, si és el cas. 
 

http://www.gencat.cat/territori
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2.2 Fonaments de dret 

 
 
- Articles 17, 18 i 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 

modificada. 
 
- Article 5 i annex I de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 

programes, modificada per la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa. 

 
- Disposició addicional 8a de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 

administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i de 
l’impuls de l’activitat econòmica. 

 
- Article 86 bis i disposició transitòria divuitena del text refós de la Llei d’urbanisme, 

modificada per la Llei 3/2012, del 22 de febrer. 
 
- Articles 106 i 115 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol). 
 
- Article 50 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de 

Territori i Sostenibilitat. 
 

2.3 Antecedents 

 
El 23 de març de 2022, l’Ajuntament de Talarn va sol·licitar a l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental de Lleida, el document d’abast sobre la Modificació de les Normes 
Subsidiàries de Talarn. 
 

2.4 Consultes 

En el marc de les consultes necessàries a realitzar per a l’elaboració del document d’abast 
d’acord amb l’article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, s’ha sol·licitat l’emissió de les 
consideracions oportunes sobre el pla esmentat a les entitats següents: 
 

Administracions públiques Resposta 

Agencia Catalana de l’Aigua X 

Departament d’Agricultura Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural  

 

Departament de Cultura X 

Secció de Biodiversitat i Medi Natural  

Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu X 

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre  

Departament d’Interior X 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  

Públic Interessat Resposta 

Geoparc Orígens X 

IPCENA  

EGRELL  
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Associació Trenca  

GEPEC  

 
Així mateix, aquest document d’abast pren en consideració també els informes tipus 
elaborats pels organismes següents: 
 
- Direcció General de Qualitat Ambiental 

 Informe tipus vector llum 
 Informe tipus vector acústic 
 Informe tipus vector aire 

- Agència de Residus de Catalunya 
- Oficina Catalana de Canvi Climàtic 

 

2.5 Descripció de l’esborrany del pla 

 
La modificació puntual de les Normes  té per objecte revisar la regulació del sòl no 
urbanitzable pel que fa a la implantació d’energies renovables en el municipi i concretar en 
quins àmbits es podran ubicar. Així doncs, la proposta afecta la totalitat del sòl  no 
urbanitzable del municipi. 
 
Pel que fa a la zonificació del sòl no urbanitzable, la proposta manté les qualificacions 
vigents, tot afegint la nova clau Fa2, zona agrícola compatible amb renovables, en detriment 
de terrenys anteriorment qualificats de sòl agrícola , clau Fa. 
 
Zones del sòl no urbanitzable: 
 
Planejament vigent Proposta 

Clau Zona Clau Zona 

Fa Agrícola Fa1 Agrícola 

Fb Equipament docent, acadèmia de 
suboficials 

Fa2 Agrícola compatible amb renovables 

Fc1 Turístic i de protecció del llac Fb Equipament docent, acadèmia de 
suboficials 

Fc2 Protecció del pantà de Sant Antoni Fc1 Turístic i de protecció del llac 

Fd Forestal Fc2 Protecció del pantà de Sant Antoni 

Fe Protecció de vies de comunicació en 
SNU 

Fd Forestal 

  Fe Protecció de vies de comunicació en 
SNU 

 
Pel que fa a la revisió del marc normatiu, aquesta parteix de les mancances normatives que  
l’Ajuntament ha detectat, les quals abasten temes diversos com són la regulació de les 
casetes d’eines i dels magatzems de servei a les activitats agropecuàries, el control de les 
basses de rec i la necessitat d’atendre demandes per a la implantació de refugis o petites 
construccions per a pastors. 
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3. VALORACIÓ DE L’ESBORRANY I DETERMINACIÓ DE L’ABAST I DEL NIVELL DE 
DETALL DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

 

3.1 Valoració de l’esborrany 

 

Identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l’ordenació proposada sobre 
el medi ambient. 

 
A. Coherència de l’ordenació envers de sòls ambientalment protegits  
 
L’ordenació proposada conserva les qualificacions urbanístiques previstes en el planejament 
vigent, amb la incorporació d’una nova zona agrícola Fa2, considerada compatible amb les 
instal·lacions d’energies renovables. En aquest sentit, els canvis respecte a la regulació 
actual són poc significatius pel que fa a la zonificació, però la proposta desaprofita 
l’oportunitat d’adaptar el planejament municipal als instruments d’ordenació de rang superior, 
aprovats amb posterioritat a les Normes subsidiàries, i molt específicament al sistema 
d’espais oberts del Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran i a la Xarxa Natura 2000.   
 
En concret, dins del terme municipal es troben els següents espais protegits sectorialment: 
 

Nom de l’espai Protecció Regulacions vigents 

Barrancs de Palau i de 
Riucós 

Connector 25A, del Pla 
territorial parcial de l’Alt 
Pirineu i  Aran. 

Normes d’ordenació 
territorial (PTPAPA). 

Les Ínsules Connector 26A, del Pla 
territorial parcial de l’Alt 
Pirineu i  Aran. 

Normes d’ordenació 
territorial (PTPAPA). 

Serres del Montsec, Sant 
Mamet i Mitjana 

Espai ES5130015 de la Xarxa 
Natura 2000 (ZEC i ZEPA). 

Annex 6 de l’acord 
GOV/150/2014, de 4 de 
novembre (Instrument de 
gestió de l’espai). 
 
Annex 8 de l’acord 
GOV/112/2006 (Directrius 
de gestió dels espais de la 
xarxa Natura 2000).  
 

 
Així mateix, aquests tres espais coincideixen en bona mesura amb els connectors principals 
“Serra de Carreu – Sant Corneli /Sant Mamet” i “La Noguera Pallaresa”, assenyalats per la 
cartografia de connectivitat ecològica de Catalunya.  
 
La proposta pren en consideració indirectament aquest espais en el quadre de l’article 76, 
relatiu a la implantació d’instal·lacions de producció d’energia renovable. Ara bé, en 
l’esborrany de pla, aquest quadre no queda vinculat a cap referent gràfic.  
 
Segons es pot interpretar de les Normes d’ordenació territorial del PTPAPA, no és 
indispensable que els instruments de planejament adoptin una zonificació basada en el 
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sistema d’espais oberts del Pla territorial, però cal tenir en compte els valors de protecció 
que s’hi consideren, a través de la seva regulació.  D’altra banda, l’article 2.4 (Precisió de 
límits) assenyala que els límits dels diferents tipus de sòl que composen el sistema d’espais 
oberts podran ser precisats pels instruments de planejament urbanístic, fet que evidencia la 
necessitat d’adoptar una zonificació en la línia del planejament territorial o, com a mínim, 
incorporar els límits de les diferents categories a nivell informatiu.   
 
Finalment, cal tenir en compte també que tot el terme municipal de Talarn s’inclou en el 
Geoparc Orígens. 
 
 
B. Idoneïtat dels espais seleccionats per a la implantació de les energies renovables 
 
La totalitat dels terrenys incorporats a la nova clau Fa2 formen part de la categoria de sòl de 
protecció preventiva del Pla territorial parcial, fet que resulta coherent amb les Normes 
d’ordenació, que consideren aquesta categoria l’opció preferent per a la implantació dels 
usos i activitats admesos en sòl no urbanitzable per la legislació urbanística. 
 
Així mateix, la zona escollida s’ubica al nord oest del terme municipal, mentre que les 
principals infraestructures de transport d’energia discorren per l’extrem oriental del terme 
municipal. Aquest fet pot explicar-se, en part, pels majors pendents existents al nord del 
pantà de Sant Antoni i per la important funció ambiental dels terrenys situats al sud d’aquest. 
Així i tot, cal tenir en compte que l’emplaçament seleccionat implicarà –previsiblement- 
l’extensió de línies aèries de connexió de major  dimensió per tal d’evacuar l’energia 
produïda. 
 
Cal fer notar també que durant l’any 2019 es va dur a terme per part de l’Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental l’avaluació ambiental estratègica de dues instal·lacions solars 
fotovoltaiques ubicades al terme municipal de Talarn, que han estat tramitades amb 
anterioritat a la voluntat d’ordenació recollida en l’actual proposta, però no han estat incloses 
en les zones compatibles amb aquest ús.  
 
 
C. Atenció als riscos naturals 
 
El municipi es troba parcialment afectat per les avingudes periòdiques de la Noguera 
Pallaresa, aigües avall del Pantà de Sant Antoni. 
 
La nova normativa fa referència en diverses ocasions a la zones de flux preferent i a les 
zones inundables com a condicionants territorials de diferents claus urbanístiques. Això no 
obstant, no s’incorporen normativament les limitacions d’usos en funció del risc 
d’inundacions establertes pel Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifica 
el Reglament de domini públic hidràulic. 
 
En un altre ordre de coses, el municipi és considerat d’alt risc d’incendi i una part del seu 
terme s’inclou dins del perímetre de protecció prioritària de Montsec d’Ares. Així mateix, 
d’acord amb el Mapa de models d’inflamabilitat de Catalunya, una part important del 
municipi té una inflamabilitat alta o molt alta, fet que fa convenient una curosa regulació dels 
usos admesos en sòl no urbanitzable i la incorporació de les corresponents mesures de 
minimització del risc. 
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D. Regulació d’usos en sòl no urbanitzable 
 
La proposta resulta altament restrictiva pel que fa a l’admissió de nous usos en sòl no 
urbanitzable. Les activitats extractives i d’aparcament de caravanes, remolcs, autocaravanes 
o similars i els parc eòlics, es prohibeixen explícitament a tot el terme municipal 
Així mateix, a la clau Fa1 es prohibeix la implantació d’hivernacles, l’ús d’habitatge i 
d’allotjament de temporers i les plantes fotovoltaiques. En la clau Fa2 s’autoritzen aquestes 
darreres instal·lacions però també es prohibeixen la resta d’usos esmentats. Finalment, a la 
clau Fd es prohibeixen totes les construccions, excepte els refugis per a excursionistes, 
pescadors o pastors, i les  d’ús forestal  i per a la indústria hidroelèctrica. 
 
Pel que fa la regulació general d’usos, l’article 57 es refereix a una regulació específica dels 
riscos que no apareix reflectida en la normativa i que, caldria incorporar, tant pel que fa al 
risc d’inundacions com pel que fa al risc d’incendi forestal. D’altra banda, es troben a faltar 
determinacions en relació amb altres aspectes ambientals especialment importants com ara 
la tala d’arbrat, les rompudes, la contaminació acústica i lluminosa, o les vies pecuàries. 

 

Valoració i viabilitat ambiental de l’alternativa adoptada per l’esborrany 

 
L’alternativa proposada per l’esborrany resulta a grans trets viable des d’una perspectiva 
ambiental. Existeixen, això no obstant, alguns aspectes a resoldre com és el cas de la 
integració en la zonificació de les proteccions sectorials derivades de la xarxa Natura 2000 i 
els connectors del Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran.  
 
Així mateix cal que regulació del sòl no urbanitzable tingui en compte les especificitats i 
valors del medi -com són el risc d’inundacions i incendi forestal, i la inclusió del municipi en 
el Geoparc Orígens.   
 

3.2 Determinació de l’abast i del nivell de detall de l’avaluació ambiental.  

 
Relació amb altres plans i programes connexos 

 
El document inicial estratègic conté una relació dels plans que són rellevants en l’àmbit de la 
Modificació i en detalla els aspectes més importants. Entre aquests plans cal destacar el Pla 
Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran, les Normes subsidiàries de planejament vigents, el 
Pla d’espais d’interès natural, la Xarxa Natura 2000 o el Catàleg del paisatge de l’Alt Pirineu 
i Aran. 
 
No es tenen en compte, en canvi, els plans especials autònoms tramitats en el municipi, ja 
esmentats. 
 

Identificació dels elements ambientalment rellevants en l’àmbit del Pla 

 
A partir de l’anàlisi efectuada en el document inicial estratègic es consideren rellevants i 
suficientment analitzats els següents aspectes: 
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- Ambient atmosfèric (contaminació acústica, contaminació per substàncies, contaminació 
lluminosa, contaminació electromagnètica, canvi climàtic). 

- Biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica, patrimoni natural (unitats ambientals, 
espais naturals protegits, hàbitats d’especial interès, zones humides) 

-  Paisatge (unitats de paisatge, àmbits de vulnerabilitat, àrees i elements d’especial interès, 
patrimoni cultural, impactes significatius). 

- Gestió dels materials i dels residus (avaluació de la problemàtica, residus de la 
construcció). 

- Cicle de l’aigua  

- Riscos ambientals  

 

Objectius i criteris ambientals per a l’elaboració del Pla 

Els objectius i criteris ambientals previstos en el document inicial estratègic resulten 
adequats i cobreixen la totalitat d’aspectes ambientals significatius identificats.  
 

Indicadors ambientals 

 
En l’estudi ambiental estratègic s’haurà d’incloure el càlcul dels indicadors de l’annex I. 

 

Validació de l’anàlisi d’alternatives 

L’anàlisi de les alternatives del document inicial estratègic es focalitza en les implicacions de 
la proposta en relació amb la contribució del municipi en la transició energètica, amb tres 
possibles alternatives: 

 Alternativa 1: cobrir exclusivament la demanda de la seva població. 

 Alternativa 2: cobrir l’autoconsum més una aportació de solidaritat a tot el sistema, 
per compensar el dèficit de sòl existent en altres àmbits, especialment urbans. 

 Alternativa 3: que Talarn ofereixi sòl per sobre de l’autoconsum i la seva quota de 
solidaritat territorial, convertint-se en un municipi energètic. 

 

El DIE indica que l’única alternativa que no comporta l’ocupació d’espais amb alts valors 
naturals ni hàbitats d’interès comunitari és l’alternativa 3 i, per tant, aquesta es valora com la 
més favorable.  
 
Tot i que l’anàlisi d’alternatives resulta raonable pel que fa a aquest aspecte en concret, 
tenint en compte que la proposta modifica completament la regulació del sòl no urbanitzable 
vigent, es considera que caldria ampliar l’anàlisi incorporant altres aspectes, com ara els 
riscos ambientals, la connectivitat ecològica o la biodiversitat. 
 

4. DETERMINACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ORDENACIÓ DE  
L’ALTERNATIVA ELEGIDA 

 
4.1 Derivades de l’avaluació realitzada: 
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1. Cal resoldre la manca de correspondència entre les claus que figuren a la llegenda 
del plànol d’ordenació i el sistema d’espais oberts del Pla territorial parcial de l’Alt 
Pirineu i Aran. 
 

2. La proposta hauria d’incorporar condicions d’integració ambiental i paisatgística de 
les noves línies d’evacuació de l’energia procedents d’instal·lacions de producció 
d’energia renovable, tenint en compte la relativa distància de la nova clau Fa2 a la 
xarxa de transport existent. En tot cas, caldrà prioritzar l’ús d’infraestructures 
soterrades. 

 
3. La proposta haurà de tenir en compte el risc d’incendi forestal, atenent a l’elevat 

nivell a què es troba sotmès el municipi.  
 

4. La proposta s’haurà d’adaptar al Reial Decret 638/2016, de modificació del RDPH, 
pel que fa a la limitació d’usos en zona de flux preferent i en zona inundable (veure 
condicions específiques de l’Agència Catalana de l’Aigua). 

 
5. Cal que la Modificació adopti, en l’àmbit dels espais naturals protegits per la xarxa 

Natura 2000 una regulació que garanteixi la protecció  dels ecosistemes naturals. 
En aquest sentit, com a mínim caldrà considerar els aspectes següents: 

 
 Mentre no s’aprovin els respectius plans especials de desenvolupament, la 

regulació dels espais de la xarxa Natura 2000 es regirà per la Llei 12/1985 
d’espais naturals, el Pla d’espais d’interès natural (Decret 328/1992), i  les 
directrius per a la gestió dels espais de la xarxa Natura 2000 aprovades per 
l’acord GOV/112/2006 i l’Instrument de Gestió de les Zones Especials de 
Conservació declarades a la regió mediterrània, aprovat per l’acord 
GOV/150/2014. 

 
 En els espais de la xarxa Natura 2000 també serà d’aplicació l’article 2.6 de les 

normes d’ordenació territorial del Pla territorial de l’Alt Pirineu i Aran. 
 

6. Els espais inclosos en la categoria de sòl de protecció especial del Pla territorial 
parcial de l’Alt Pirineu i Aran es regularan mitjançant una qualificació coherent amb 
l’article 2.6 de les seves normes.  

 
7. Sens perjudici d’allò establert en el punt anterior, cal que la proposta concreti les 

delimitacions zonals i les proteccions necessàries per garantir la funció connectora 
dels corredors ecològics definits en el Pla territorial i en la cartografia de connectivitat 
ecològica de Catalunya.  

 
8. Amb independència de la qualificació assignada, els espais que tenen caràcter 

forestal d’acord amb allò establert a la legislació forestal vigent, es regularan d’acord 
amb les seves determinacions pel que fa a les autoritzacions de tala i rompuda 
forestal i per tant s’hauran de condicionar a l’obtenció de les autoritzacions 
corresponents de l’administració forestal i a la tramitació d’avaluació ambiental que 
s’escaigui. 

 
9. En la regulació proposada caldrà considerar, si es el cas, el reconeixement de les 

vies pecuàries i indicar la seva protecció, en coherència amb la Llei 3/1995, de vies 
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pecuàries,  amb la corresponent resolució de classificació, si és el cas. Igualment, 
convindrà la seva identificació en la documentació gràfica. 
 

10. Les normes han d’assegurar els objectius de qualitat acústica corresponents a les 
diferents  zones de sensibilitat acústica, d’acord amb les taules següents: 

 

Zonificació acústica del territori 

Valors límit d’immissió en 
dB(A) 

Ld (7h - 

21h)  
Le (21h - 23h)  Ln (23h - 7h)  

Zona de sensibilitat acústica alta (A) 60 60 50 

Zona  de sensibilitat acústica moderada (B) 65 65 55 

Zona  de sensibilitat acústica baixa (C)  70 70 60 

Ld, Le i Ln = índexs d’immissió de soroll pel període de dia, vespre i nit respectivament. 

 
Aquestes zones poden incorporar els valors límit dels usos del sòl d’acord amb la 
taula següent: 

 

Usos del sòl 

 
Valors límit d’immissió en 

dB(A) 

Ld (7h - 21h)  
Le (21h - 

23h)  
Ln (23h - 7h)  

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA 
ALTA (A) 

   

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

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent  
i cultural 

55 55 45 

(A3) Habitatges situats al medi rural  .   57 57 47 

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

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA 
MODERADA (B) 

   

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

65 65 55 

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

65 65 55 

(B3) Àrees urbanitzades existents 
afectades per sòl d’us industrial 

65 65 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA 
BAIXA (C) 

   

(C1) Recreatius i d’espectacles 68 68 58 

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

(C3)  Àrees del territori afectats per 
sistemes generals    d’infraestructures de 
transport, o altres equipaments públics 

- - - 

       * Ld, Le i Ln  = índexs d’immissió de soroll pel període de dia, vespre i nit respectivament. 

 
 
11. La proposta ha d’analitzar si escau la conveniència de regular el vector llum d’acord 

amb els objectius del Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa de 
Catalunya.  

 
4.2 Derivades de les consultes: 
 
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu  

1. El nou plànol d’ordenació s’ha d’adaptar a la categorització establerta pel Pla territorial,  quant 
a la ubicació i delimitació de sòls de protecció preventiva i els sòls de protecció especial, de 
valor natural i de connexió, d’alt valor agrícola i Xarxa Natura 2000. 
 

http://www.gencat.cat/territori


Generalitat de Catalunya 
Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural 
Serveis Territorials a Lleida 
Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental 

 
 

 
C. Clot de les Monges, 6-8, 3a planta 
25007 Lleida 
Tel. 973 03 19 19 
Fax 973 03 18 03  
http://www.gencat.cat/territori 
 

  

 
 

10 

2. La descripció de les diferents categories de sòl incloses en les qualificacions urbanístiques 
s’ha d’adaptar també a les categories definides en el PTPAPiA. 
 

3. En les fases posteriors de tramitació caldrà tenir en compte els aspectes següents: 
 

a. La necessitat d’incrementar la generació d’energies d’origen renovable i a reducció de 
gasos amb efecte d’hivernacle constitueix un nou marc de la política energètica 
catalana, per tant el seu estudi i regulació ha de tenir en consideració les necessitats 
globals del territori català i no solament les del propi terme municipal, on les 
limitacions han de vincular-se a les característiques físiques i morfològiques del 
territori. 

b. Cal incorporar dins del plànol d’ordenació del sòl no urbanitzable proposat els dos 
PEU autònoms per al l’ús fotovoltaic tramitats. 

c. La concreció dels usos i els paràmetres s’ha de justificar en base a les preexistències, 
necessitats i particularitats del municipi, analitzant els efectes de la inserció de la 
nova regulació en l’entorn territorial i la seva compatibilitat amb la preservació dels 
valors que motiven la delimitació de cada qualificació urbanística; conjuminant les 
necessitats del municipi amb la preservació dels recursos naturals i dels valors 
paisatgístics. 

 
Agència Catalana de l’Aigua 
 

4. L’informe (annex al document d’abast) determina la necessitat de recollir els 
aspectes de consum d’aigua, generació d’aigües residuals, i altres, de regulació 
legal, que caldrà tenir en compte:  
 

 En cas d’actuacions en Sòl No Urbanitzable que impliquin consum d’aigua, caldrà 
adjuntar:  

Descripció de forma gràfica / escrita del sistema d’abastament d’aigua, grafiant el 
recorregut de les canonades des del punt de connexió/captació fins el punt de 
consum.  
Estudi de demanda d’aigua, i justificació de disponibilitat de recursos.  
 

 En cas d’actuacions en Sòl No Urbanitzable que impliquin generació d’aigües 
residuals, caldrà adjuntar:  

Descripció de forma gràfica /escrita del sistema de gestió de les aigües residuals, 
assenyalant el recorregut de les canonades des del punt de generació fins al punt 
d’abocament/ connexió.  
 

 
Departament de Cultura 

 
1. Segons l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, hi ha tres béns en sòl no 

urbanitzable al municipi de Talarn (Pont del Ferrocarril, Ermita del Calvari, Ermita de 
Sant Sebastià). L’Ermita del Calvari queda en part en sòl agrícola compatible amb 
energies renovables. Caldria assenyalar aquests béns en els plànols d’ordenació per 
tal que restin clarament identificats.  
 

2. Segons l’Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya en el sòl no 
urbanitzable proposat com a agrícola compatible amb energies renovables es troba 
el jaciment arqueològic d’Els Casals, inclòs en l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i 
Paleontològic de Catalunya (núm. inv.9151). Cal assenyalar els polígons dels 
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jaciments arqueològics i/o paleontològics, tal com apareixen en l’Inventari de 
Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, en els plànols d’ordenació.  
 
L’afectació d’aquests jaciments passa necessàriament per l’excavació i el control 
arqueològic de les obres, amb informe previ del Departament de Cultura. Aquestes 
intervencions s’han de dur a terme amb l’autorització del Departament de Cultura, 
segons estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i el 
Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic i així cal fer-ho constar en la normativa de la modificació.  

 
3. Qualsevol obra / actuació que es dugui a terme, fruit de la present modificació, i que 

tingui afectació sobre el patrimoni competència del Departament de Cultura, en els 
elements declarats BCIN, descatalogacions de BCIL i en la totalitat dels jaciments 
arqueològics i/o paleontològics inclosos en l’Inventari de Patrimoni Arqueològic i 
Paleontològic de Catalunya, haurà de ser informada prèviament pel Departament de 
Cultura per valorar la idoneïtat de cada proposta en concret.  
 

4. Si durant l’execució d’una obra es troben restes o objectes amb valor arqueològic, el 
promotor o la direcció facultativa de l’obra, han de paralitzar immediatament els 
treballs, han de prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i 
n’han de comunicar el descobriment, en el termini de quaranta-vuit hores, al 
Departament de Cultura per valorar la troballa (article 52.1 de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del Patrimoni Cultural Català).  

 
Geoparc Orígens 
 

1. La Modificació hauria de tenir en compte l’informe realitzat per l’Associació Geoparc 
Conca de Tremp – Montsec amb el títol “Eines per a la gestió i ordenació del 
paisatge i de l’espai agrari a l’àmbit del Geoparc orígens”. 
 

2. L’estudi inicial estratègic s’hauria de referir al geòtop GEO19032 per la nova 
terminologia LIGOR32- Red beds de Talars, i fer menció al LIGOR061 – Barranc de 
la Coma, que també afecta aquest municipi.    
 

3. Pel que fa al patrimoni cultural, recollir els elements el pou de gel i el forn de calç, 
que no es mencionen en la documentació aportada.  
 

4. Es fan també recomanacions respecte al caràcter dels Geoparcs com a àrees 
protegides per instruments internacionals, incloure el mapa geològic del municipi 
1:50.000, i fer ús i presentar les dades i els mapes de riscos a escala 1:25.000, 
elaborats per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
 

5. MODALITATS D’INFORMACIÓ I CONSULTA, I IDENTIFICACIÓ DE LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AFECTADES I DEL PÚBLIC INTERESSAT 

 
En compliment de l’article 22 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental 
caldrà que la versió inicial del Pla i el seu estudi ambiental estratègic estiguin a disposició 
del públic durant un termini mínim de 45 dies hàbils per tal que pugui presentar les 
al·legacions i informes que  consideri oportuns. 
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En relació amb les administracions públiques afectades i públic interessat, caldrà tenir en 
consideració les que es relacionen a continuació: 
 

a) Administració pública 
 

 Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 

 Departament de Cultura 
 

 Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
 

o Agenda Rural 
 

o Agència Catalana de l’Aigua 
 

o Agència de Residus de Catalunya 
 

o Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental 
 

o Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
 

 Confederación Hidrogràfica del Ebro 
 

 Serveis Territorials d’Interior a Lleida 
 
 

b) Públic interessat 
 

 Geoparc Orígens 
 

 IPCENA 
 

 GEPEC 
 

 EGRELL 
 

 TRENCA 
 

 
  Ramon Rebordosa i Poca                                       Josse Terés Cinca       

         
El tècnic de l’Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental  

La cap de l’Oficina Territorial  
d’Acció i Avaluació Ambiental 

 

Signat electrònicament 
 

Signat electrònicament 
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ANNEX I. INDICADORS D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 
 
Indicador 1: Percentatge d’ocupació del sòl no urbanitzable 

 

100
snu

snuO

S

S
i  

 
Ssnu: superfície de sòl no urbanitzable. 
 
SsnuO : superfície de sòl no urbanitzable ocupada per usos i activitats que incideixen en la fragmentació del 
territori. En general, pot calcular-se en base al Mapa de cobertes del sòl de Catalunya MCSC-3 (CREAF 12-
2009). A efectes de l’aplicació de l’indicador considerem que incideixen en la fragmentació del territori els usos 
següents del mapa esmentat: 

 
Nom ús Codi 

Altres construccions dip 

Grans vial pkc 

Moviments de terres tgv 

Hivernacles en bancals cib 

Assentament agrícola residencial hr 

Urbanitzacions ulu 

Cases aïllades uls 

Colònies i nuclis aïllats ula 

Centre urbà ucc 

Eixample uce 

Habitatges unifamiliars uln 

Granges cg 

Naus d’ús agrícola naua 

Serreries cs 

Zones d’extracció minera dm 

Polígon industrial ordenat uip 

Polígon industrial sense ordenar uin 

Indústries aïllades uia 

Complexos comercials i d’oficines cc 

Parcs recreatius pr 

Complexos hotelers hot 

Càmpings sc 

Complexos administratius adm 

Equipaments sanitaris es 

Cementiris um 

Equipaments educatius ee 

Centres penitenciaris pres 

Centres religiosos deu 

Centres culturals cul 

Zones d’esport ss 

Camps de golf sg 

Autopistes i autovies ka 

Carreteres kc 

Estacions d’autobusos bus 

Àrees de serveis en xarxa viària gas 

Vies de ferrocarril kt 

Zones portuàries kp 

Aeroports kv 

Centrals eòliques ce 

Centrals solars sol 

Preses wp 

Centrals nuclears cn 

Centrals tèrmiques ct 

Infraestructures elèctriques ie 

Depuradores i potabilitzadores dep 

Desalinitzadores des 

Telecomunicacions tel 
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Abocadors da 

Plantes de tractament ptr 

Zones verdes viàries kg 

Zones verdes ferroviàries ktg 

 
 
Indicador 2: Percentatge de sòl artificialitzat 

 

100



municipi

sistSNUleurbanitzaburbana

S

SSS
i  

 
Surbana : superfície urbana actual 
Surbanitzable : superfície urbanitzable planificada 
SsistSNU : superfície de sistemes generals en sòl no urbanitzable, excepte el sistema d’espais lliures, sistema 
costaner i sistema hidrogràfic 
Smunicipi : superfície del municipi 

 
Requereix el càlcul independent per a l’alternativa zero i per a cada alternativa d’ordenació. 

 
 
 

Indicador 3: grau de protecció del sòl no urbanitzable 

2

1

S

S
i   

 
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 
S2: Superfície total de sòl qualificat com a ‘sòl de protecció especial’ pels plans territorials parcials 
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Annex 2, Plànol de suspensió de llicències 
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Annex 3, Document comprensiu 
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Aquesta modificació puntual de les Normes subsidiàries (NNSS) té per objecte revisar 
el contingut normatiu que regula el sòl no urbanitzable per tal regular la implantació 
d’instal·lacions d’energies renovables en el municipi de Talarn i concretar en quins 
àmbits es poden implantar. 
 
Amb aquesta finalitat, la modificació de les NNSS vigent ha analitzat detalladament tot 
el sòl classificat com a no urbanitzable del terme municipal, anàlisi que té en compte les 
diferents classes de sòl que conformen el seu territori, el qual abasta una superfície de 
27,88 km2. 
 
Aquesta anàlisi valora qüestions com el valor agròlogic del sòl, la seva morfologia, la 
coberta natural existent, el domini públic hidràulic, els assentaments de tot tipus que 
avui hi trobem, valors de caràcter cultural (presència de BCIN’s i BCIL’s) així com 
qüestions relacionades amb els valors paisatgístics i ambientals i qualsevol altre que en 
el moment de la seva redacció i posterior tramitació es consideri important. 
 
La proposta resultant d’aquests treballs és la delimitació dels sòls que es consideren 
adequats per ubicar-hi instal·lacions generadores d’energies renovables. 
 
Amb aquesta finalitat la documentació gràfica assenyala quines parts del terme 
municipal es creuen aptes per acollir aquest tipus de instal·lacions. Aquests sòls es 
qualifiquen amb la clau FA/PF, sòl agrícoles aptes per a la implantació de plantes 
fotovoltaiques. 
 
Així mateix, la revisió del marc normatiu del sòl no urbanitzable té en compte les 
referències que la normativa actual fa a lleis i decrets que avui ja no són vigents, i en 
aquest sentit, esmena aquestes referències i les substitueix per les actualment vigents. 
 
NO ÉS OBJECTE D’AQUEST MODIFICACIÓ una revisió íntegra del marc normatiu, fet 
que li correspondrà fer-ho al document de planejament municipal que les substitueixi.  
 
Això no obstant, i de manera excepcional, l’Ajuntament té la necessitat de donar 
cobertura a petites mancances, en el dia a dia, que el marc normatiu no li resol, com són 
la regulació de les casetes d’eines i dels magatzems de servei a les activitats 
agropecuàries i el control de les basses de reg. 
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7.-  PLÀNOLS 
 
 
PLÀNOLS D’INFORMACIÓ 
 
1A ENCAIX TERRITORIAL, ORTOFOTO    1/50.000 
1B ENCAIX TERRITORIAL, TOPOGRAFIA    1/50.000 
1C ENCAIX TERRITORIAL, GEOLOGIA    1/50.000 
1D1 ENCAIX TERRITORIAL, HIDROLOGIA SUPERFICIAL  1/50.000 
1D2 ENCAIX TERRITORIAL, HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA  1/50.000 
1E ENCAIX TERRITORIAL, ESTRUCTURA TERRITORIAL  1/50.000 
1F ENCAIX TERRITORIAL, ESPAIS NATURALS PROTEGITS 1/50.000 
1G ENCAIX TERRITORIAL, PTPAPA     1/50.000 
1H ENCAIX TERRITORIAL, UNITATS DE PAISATGE   1/50.000 
1I ENCAIX TERRITORIAL, XARXA DE MOBILITAT   1/50.000 
2A1 DESCRIPCIÓ DEL MEDI, GEOMORFOLOGIA   1/50.000 
2A2 DESCRIPCIÓ DEL MEDI, ALTIMETRIA    1/50.000 
2A3 DESCRIPCIÓ DEL MEDI, ORIENTACIONS   1/50.000 
2B1 DESCRIPCIÓ DEL MEDI NATURAL, COBERTES DE SÒL 1/50.000 
2B2 DESCRIPCIÓ DEL MEDI NATURAL, HIC    1/50.000 
2B3 DESCRIPCIÓ DEL MEDI NATURAL, CONNECTIVITAT  
 ECOLÒGICA        1/50.000 
2C1 DESCRIPCIÓ DEL MEDI OBERT, ESTRUCTURA AGRÀRIA 1/50.000 
2C2 DESCRIPCIÓ DEL MEDI OBERT, ESTRUCTURA FORESTAL 1/50.000 
2D1 DESCRIPCIÓ DEL MEDI ATMOSFERA, CONTAMINACIÓ  

LUMÍNICA        1/50.000 
2E1 DESCRIPCIÓ DEL MEDI PAISATGE, CONCA VISUAL  1/50.000 
2F1 DESCRIPCIÓ DEL MEDI PATRIMONI, PATRIMONI CULTURAL 1/50.000 
3A PLANEJAMENT, PTPAPA      1/50.000 
3B1 PLANEJAMENT MUNICIPAL, CLASSIFICACIÓ DEL SÒL  1/50.000 
3B2 PLANEJAMENT MUNICIPAL, QUALIFICACIÓ DEL SÒL  1/50.000 
3B3 PLANEJAMENT MUNICIPAL, SNU ZONES   1/50.000 
3B4 PLANEJAMENT MUNICIPAL, COMPONENTS  

DE QUALIFICACIÓ       1/50.000 
3B5 PLANEJAMENT MUNICIPAL, FILTRES    1/50.000 
4A RISCOS, RISC D’INCENDIS FORESTALS    1/50.000 
5 SENSIBILITAT AMBIENTAL      1/50.000 
6  ALTERNATIVES       1/50.000 
Del 7A al 7H  SÒL NO URBANITZABLE, QUALIFICACIÓ VIGENT 1/5.000 
 
 
PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 
 
8 PROPOSTA        1/50.000 
9 PROPOSTA I PTPAPA      1/50.000 
Del 10A al 10H SNU, QUALIFICACIÓ      1/5.000 
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