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0.1.- ANTECEDENTS I INFORMES DE LES ADMINISTRACIONS
En data de registre d’entrada 4 de juliol de 2016 es va entregar a l’Ajuntament de Talarn el
Document d’AVANÇ del Pla Especial urbanístic d’ordenació i millora del càmping Gaset, del que
es van rebre els següents informes:


Informe l’Agència Catalana de l’Aigua (expedient UDPH 2017001247) de data 5 de maig de
2017.



Informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu, reunida en sessió de 18 de
maig de 2017.



Document d’abast que l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Lleida (OTAA)
del Departament de Territori (expedient U17/024 OTAALL20170031), de data 29 de maig
de 2017.



Resolució TES de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de data 26
de juny de 2017.



Informe de Protecció Civil (expedient APA 2017 005) de 27 de juliol de 2017.

Tenint en compte les prescripcions d’aquests informes, es procedeix a redactar Document
d’APROVACIÓ INICIAL del Pla Especial urbanístic d’ordenació i millora del càmping Gaset.

0.2.- JUSTIFICACIÓ DEL DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL
El present Document d’Aprovació Provisional és el resultat de la modificació del Document
d’Avanç, tenint en compte les consideracions indicades en els informes relacionats en l’apartat
anterior i inclosos en l’annex 1, apartat 1.2.- Documents administratius tramitació PEU càmping
Gaset, del present document.

0.3.- CANVIS RESPECTE AL DOCUMENT D’AVANÇ
El present Document d’Aprovació Inicial té la mateixa estructura que el Document d’Avanç, el qual
s’ha completat amb la incorporació d’un nou annex d’estudi d’alternatives, el document C.Valoració de les actuacions i la seva programació, el document D.- Normativa urbanística i els
documents justificatius E2.- Estudi d’impacte i integració paisatgística i E3.- Document Ambiental
Estratègic. Els informes emesos sobre el document d’Avanç corresponen a:
-

ACA (5 de maig 2017)
CTUAP (18 de maig de 2017)
OTAA (29 de maig 2017)
DG de Polítiques Ambientals i Medi Natural (26 de juny 2017)
Protecció Civil (27 de juliol de 2017)

En aquest apartat es descriuen els canvis introduïts que fan referència a aquests informes:
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 Referent a l’informe de l’ACA, de data 5 de maig de 2017 es donen resposta als
següents punts:
En l’apartat de conclusions s’indica que considera possible legalitzar les instal·lacions del
càmping Gaset (zonificació actual i futura) perquè els usos del sòl s’adeqüen a les
especificacions de l’article 9bis “limitacions als usos en la zona de flux preferent en sòl
rural” del Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, pel que es modifica el Reglament de
Domini Públic Hidràulic.
En el referent a l’annex dels vectors d’abastament i sanejament, en l’apartat de
consideracions s’indica:
Dintre de la documentació del Pla Especial s’inclou una “Zona privada”. Així doncs, caldrà
detallar l’abastament a aquesta zona. En cas que aquesta “zona privada” es subministri a
partir de les instal·lacions del càmping, caldrà modificar la concessió d’aigües actualment
en tràmit en la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
En el document d’Aprovació Inicial ja no s’indica la zona privada que incloïa la “casa Gaset”
com es marcava en el document d’Avanç, atès que no té res a veure amb les instal·lacions
del càmping, tot i que el titular del càmping també n’és el propietari. No obstant, segons
indicacions de la propietat l’esmentada “casa Gaset” sí que es subministra de la mateixa
captació del càmping (veure plànol d’informació I.9.- Xarxes de serveis), de manera que es
realitzarà la modificació de la concessió d’aigües indicant que l’ús de l’aigua serà per
abastament del càmping i per abastament a la “casa Gaset”.
Adjuntar un plànol grafiant la xarxa d’abastament del pla especial, indicant el punt de
captació.
S’adjunta un nou plànol d’informació I.9.- Xarxes de serveis, on s’indica el punt de captació
en l’embassament de Sant Antoni (coordenades UTM ETRS89 X=328.501: Y= 4.672.696),
així com la resta d’instal·lacions referents tant a la xarxa d’aigua potable com la xarxa
d’aigües residuals, entre altres.
S’adjuntarà la normativa del Pla especial, per a poder avaluar l’articulat referent a
l’abastament.
S’adjunta el document D corresponent a la normativa urbanística. L’article 23 és el que fa
referència a l’abastament.
En relació a a l’abocament, el càmping Gaset va iniciar la revisió de l’autorització
d’abocament, davant l’ACA (expedient AA2014000219) emetent-se una proposta de
resolució favorable (de data 25/03/2015), la qual es va remetre a la CHE....
Finalment la CHE va redactar informe (data 14-04-2016 expedient 2016-S-27) de
Declaració d’Extinció de l’Autorització d’Abocament, exposant-se que per a iniciar la
regularització d’abocament, s’havia de disposar d’autorització d’ubicació de les
instal·lacions del càmping en Zona de Policia de lleres...
A data de redacció del present informe la CHE encara no ha resolt l’expedient de
legalització en zona de policia de lleres.
En data 30 de novembre de 2017 (expedient 2015-O-1089) la CHE va autoritzar les
instal·lacions del càmping en zona de policia de lleres (informe adjunt en l’annex 1). En
Maig de 2020
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data 31 de gener de 2018 es va sol·licitar a la CHE l’atorgament de la concessió d’aigua,
aturada per la manca de la legalització en ZP (instància adjunta en l’annex 1). En relació a
l’autorització d’abocament ja s’ha posat en coneixement de l’ACA la situació actual, de
manera que es pugui continuar amb el tràmit de l’expedient.
Dintre de la documentació del Pla Especial s’inclou una “Zona privada”. Així doncs, caldrà
detallar el sanejament d’aquesta zona. En cas que aquesta “zona privada” realitzi el
sanejament a través de les instal·lacions del càmping, caldrà tenir-lo en compte en la
tramitació de l’autorització d’abocament.
En el document d’Aprovació Inicial ja no s’indica la zona privada, atès que no té res a veure
amb les instal·lacions del càmping, tot i que el titular del càmping n’és el propietari. En
qualsevol cas aquesta zona privada on hi ha la “casa Gaset” no realitza el sanejament de
les aigües residuals que genera a través de les instal·lacions del càmping, sinó que
disposa del seu propi sanejament autònom.
Adjuntar un plànol grafiant la xarxa de sanejament del pla especial, indicant els punts
d’abocament.
S’adjunta un nou plànol d’informació I.9.- Xarxes de serveis, on s’indica, entre altres, la
ubicació de les dues fosses sèptiques i l’EDAR. En el plànol també s’indica el punt
d’abocament de l’EDAR, que es realitza en l’embassament de Sant Antoni en el punt de
coordenades UTM ETRS89 X= 328.309; Y= 4.672.562.
S’adjuntarà la normativa del Pla especial, per a poder avaluar l’articulat referent al
sanejament.
S’adjunta el document D corresponent a la normativa urbanística. L’article 24 és el que fa
referència al sanejament.
Compromís signat per part del càmping Gaset, a que en cas d’obtenir-se autorització per
situar-se en Zona de Policia de lleres (emesa per l’Organisme Hidràulic Competent), es
sol·licitarà l’Autorització d’Abocament, així com el compromís de donar compliment als
articles 245 i següents del RD 606/2003 de 23 de maig que modifica el Reglament de
Domini Públic Hidràulic.
La resolució de l’expedient d’Autorització d’Abocament ja es va demanar a l’ACA (31-012018) quan es va obtenir la legalització en ZP de lleres per part de la CHE (document
inclòs en l’annex 1). S’ha tornat a reclamar la seva resolució. En l’annex nº 4 s’adjunta el
compromís signat de donar compliment als articles 245 i següents del RD 606/2003 i del
RD 638/2016 i s’exposen els antecedents referents a l’autorització d’abocament.
 Referent a l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu (sessió de
18 de maig de 2017) es donen resposta als següents punts:
IV.- Valoració
4.1.- Compatibilitat amb el planejament d’àmbit teritorial
En relació al Pla especial del Llac de Sant Antoni, aquest admet l’ús de càmping en aquest
emplaçament i en condiciona el seu desenvolupament d’acord amb l’article 38. El càmping
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actual i la proposta que formula el document no dona compliment a la totalitat d’aquestes
condicions com ara:




Caldrà sempre preveure la formació d’un espai lliure arbrat amb caràcter unitari i d’una superfície
equivalent, almenys de 34 m2 per cada lloc d’acampada i que no resulti inferior al 20% de la
superficie ordenada.
Les unitats màximes de llocs d’acampada seran d’una de cada 200 m2 de superfície total del
càmping.
Caldrà fer la previsió d’un lloc d’aparcament per cada plaça d’acampada. Es preveurà una reserva
de terrenys amb capacitat equivalent al 50% dels llocs d’aparcament en una posició propera a
l’entrada del càmping i resguardades de les vistes dominants.

Amb els canvis incorporats en el document d’Aprovació Inicial es preten donar compliment
a l’article 38:


En la nova proposta (plànol O.2) la superfície total (actual+ampliació) és de
35.217m2 + 6.807 m2= 42.024 m2 i el nombre total d’unitats d’acampada de 176
u.a. L’espai lliure arbrat, en el cas més desfavorable que és considerar un 20% de
la superfície total, hauria de ser 8.405 m2. Els espais lliures i zones d’esbarjo
sumen 12.659 m2, concentrats principalment en la zona sud-est del càmping actual
que limita amb el pantà, en la zona nord i central i en la superfície que s’amplia.



La superfície total divida pel nombre total d’unitats d’acampada és superior a 200
m2. (42.024 / 176= 238,8 m2).



La superfície prevista per places d’aparcament té capacitat per encabir 105 places,
més del 50% de les u.a. proposades, concretament un 60%.

4.2.- Compatibilitat amb el planejament urbanístic d’àmbit municipal
Les NNUU classifiquen el càmping dins el sòl no urbanitzable i el qualifica amb quatre
claus (Fc1, Fc2, Fd i Fe) segons la ubicació. La zona qualificada com a Fc1 i Fc2 és
compatible, ja que fa referència al càmping autoritzat i les activitats i usos admesos per les
NNSS.
Tanmateix, la zona delimitada de Fd Forestal que engloba bàsicament la part més oriental
del càmping existent i l’àmbit proposat com ampliació no és compatible amb els usos
implantats i proposats. En aquest sentit, atès que el planejament territorial i el planejament
especial d’abast supralocal admet l’ús caldrà resoldre la contradicció entre aquest
document i el Pla general.
Segons el mapa urbanístic de Catalunya la superfície que es proposa ampliar no és clau
Fd (forestal) sinó Fa (sòl no urbanitzable agrícola), l’article 56 de les NNSS diu que la zona
Fa mantindrà la seva actual parcel·lació i anivellació per tal de conservar el sistema de
distribució de reg amb l’aigua de la font de Caps, les seves bases familiars i l’organització
del sistema. En referència a la part més oriental del càmping en el mapa urbanístic tampoc
s’indica amb clau Fd sinó com a clau municipal Fc2.
Davant aquesta contradicció es va demanar a l’Ajuntament de Talarn que aclarís quines
eren les claus correctes. Per la seva banda l’Ajuntament ha indicat que ha fet la consulta a
urbanisme i que està pendent de resposta.
Per una altra banda indicar que les NNSS es van aprovar en data setembre de 1985, i en
aquesta data la zona oriental del càmping ja era existent (veure foto de l’ICGC de l’any
1984 adjunta en la memòria d’informació, apartat 2.1.3).
Maig de 2020
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En relació amb la zona de protecció dels sistemes generals de comunicació Fe, caldrà
adequar la proposta a la normativa sectorial de carreteres i ferrocarrils.
Carretera C-13: la línia d’edificació ha d’estar a més de 25 m de la línia blanca. Es compleix
en la zona del càmping actual i en la zona d’ampliació no es preveu realitzar cap ampliació.
Línia de ferrocarril Lleida-Pobla de Segur: s’han modificat els límits de la superfície
d’ampliació de manera que queden fora de la zona de domini públic, que és de 8 metres.
En un altre ordre de coses, per tal de donar compliment al Decret 159/2012, d’establiments
d’allotjament turístic i habitatges d’ús turístic, cal delimitar les unitats d’acampada (existents
i noves), justificar que cadascuna d’elles disposa de la seva plaça d’aparcament, ja sigui
dins de la mateixa unitat d’acampada, o bé, en un lloc diferenciat i delimitar la superfície
construïda de les unitats d’acampada fixes, tant existents com noves. Altrament, s’ha de
garantir l’accés a cada unitat d’acampada per espais d´ús comunitari.
En el plànol d’informació I.7 i en el d’ordenació O.2 s’han dibuixat les delimitacions de les
unitats d’acampada (existents i previstes). Totes les unitats d’acampada tenen una
superfície superior a 60 m2, amb plaça d’aparcament en la mateixa u.a. En situació actual
es disposen de 42 places d’aparcament i en situació futura es proposa un total de 105
places d’aparcament.
En relació amb la làmina d’aigua del Llac de Sant Antoni, cal delimitar i precisar les vores
del pantà per establir les zones de protecció d’acord amb el PEU del Llac de Sant Antoni.
En els plànols I.7 i O.2, s’ha grafiat el marge de llera pública delimitat per la cota 500,95m
(cota definida per la CHE –veure informe de legalització de les instal·lacions en zona de
policia inclòs en l’annex 1-). A partir de la cota màxima de la làmina d’aigua del pantà que
delimita la llera pública es grafia la línia de servitud a 5 metres i la línia de protecció del
pantà definida en el PEU del Llac de Sant Antoni a 20 metres.
Recordar que s’ha d’establir la indivisibilitat de la finca i la inscripció en el registre de la
propietat. Si l’àmbit del Pla especial inclou vàries finques, s’ha d’agrupar prèviament i
establir la seva indivisibilitat.
El titular del càmping ha iniciat les gestions amb el cadastre per tal d’unificar la finca
proposada per l’ampliació i la finca que conforma el càmping actual.
4.3.- Aspectes administratius
Recordar que caldrà aportar documentació sobre la situació administrativa actual del
càmping respecte de:
- Autoritzacions urbanístiques (Comissió d’urbanisme)
- Llicències obres (Ajuntament)
- Llicències ambientals
- Autoritzacions turístiques
En l’annex núm. 1.- Documentació administrativa s’ha inclòs tota la documentació
administrativa disponible. Per aquelles instal·lacions i/o edificacions que no disposen
d’autoritzacions urbanístiques, en la memòria i plànols del present Pla especial es
descriuen i grafien, de manera que un dels principals objectius d’aquest pla és poder
legalitzar aquelles instal·lacions que no ho estan.
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4.4.- Aspectes documentals
Respecte el Document inicial estratègic els organismes sectorials competents hauran
d’informar i incorporar-ne les seves determinacions si s’escau...
Recordar que un cop acabada la fase d’avanç, amb l’emissió del present informe territorial i
urbanístic i el corresponent informe ambiental per part de l’OTAA, s’haurà de confegir el
PEU complet per tal de que sigui aprovat inicialment per l’Ajuntament i tramitat
posteriorment fins la seva aprovació definitiva.
La documentació per a l’aprovació inicial del PEU tindrà el contigut mínim següent:
- Memòria descriptiva i justificativa
- Normativa urbanística
- Avaluació econòmica
- Avaluació ambiental
- Agenda d’actuacions
- Plànols d’informació
- Plànols d’ordenació
- Estudi d’impacte i integració paisatgística
- Estudi d’inundabilitat en temps d’avinguda
- Pla d’autoprotecció
En data 20 de març de 2017 l’OTAA va requerir el Document Ambiental Estratègic que no
s’havia inclòs en el document d’Avanç. En data 28 de març de 2017 es va enviar
directament a l’OTAA el DAE. En el present document d’Aprovació Inicial s’adjunta aquest
document actualitzat (document justificatiu E3). Així mateix, també s’adjunten la Memòria
descriptiva i justificativa actualitzades (Document A), plànols d’informació i d’ordenació
actualitzats (document B), avaluació econòmica i agenda d’actuacions (Document C.Valoració de les actuacions i la seva programació), normativa urbanística (document D) i
estudi d’impacte i integració paisatgística (document justificatiu E2).
En relació a l’estudi d’inundabilitat en temps d’avinguda, en el PEU s’adjunta l’estudi refet
per l’ACA l’any 2016 (document justificatiu E1 -Revisió de la caracterització de la zona
inundable en l’àmbit del càmping Gaset, TM Talarn). En aquest estudi es conclou que el
càmping no presenta perillositat relacionada amb el riu Noguera Pallaresa (pantà de Sant
Antoni) i s’indica que el pantà no representa un element de risc pel que fa a la inundabilitat
del càmping Gaset, ja què aquest se situa per sobre de la màxima cota de la làmina
d’aigua de l’embassament. Per aquesta raó no procedeix realitzar cap nou estudi
d’inundabilitat en temps d’avinguda.
En referència al Pla d’autoprotecció no seria necessari la seva redacció atès que les
instal·lacions no estan ubicades en zona de risc greu d’inundació i tampoc s’ubiquen en
zona de risc greu d’incendi ni està en zona de risc químic. Així mateix la seva ocupació
màxima actual és de 588 persones i la futura prevista de 528 persones.
La documentació també incorporarà a nivell d’avantprojecte, les diferents edificacions
existents, així com les ampliacions proposades, per tal que l’ajuntament pugui atorgar
llicència directa d’obres. En cas contrari, aquestes edificacions hauran de seguir el tràmit
determinat per l’article 48 del TRLUC.
En el PEU no es contempla l’ampliació de cap edifici, ni la construcció de cap nova
edificació. Únicament es contempla la reforma de l’edifici del bar-restaurant, plànols que
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s’inclouen en el present document a nivell indicatiu (veure plànols O.3).
4.5.- Risc d’inundabilitat
El càmping Gaset està afectat pel risc d’inundabilitat segons els informes de l’organisme
gestor de la conca de 2010 i 2016.
Tal i com s’explica en l’apartat 2.8 de la Memòria d’informació l’ACA va realitzar un primer
estudi d’inundabilitat l’any 2010 i un segon estudi l’any 2016. L’estudi de l’any 2016 es va
fer després d’observar deficiències en la topografia emprada i hipòtesis considerades que
feien pensar que la modelització era millorable i se’n podia derivar una menor inundabilitat
de l’àmbit de la determinada inicialment. Així, es va determinar remodelitzar l’estudi
d’inundabilitat amb la millor topografia disponible. La modelització hidràulica es va basar en
la hipòtesi de flux bidimensional i la utilització del model GUAD2D. L’estudi es va realitzar
completant l’estudi de 2010 amb la cartografia LAS de l’ICGC, ampliant-se l’àmbit lateral
del model, per a poder incorporar les vies del ferrocarril. Els cabals emprats van ser els de
l’estudi de l’any 2010, corregits a partir de la delimitació de l’àrea vessant. Amb aquest
darrer estudi es conclou que el càmping Gaset no està afectat pel risc d’inundabilitat.
Aquest estudi més recent s’inclou en el document justificatiu E1 del present pla especial.
Per una altra banda en l’informe emés per la CHE sobre la legalització de les instal·lacions
en zona de policia (exp 2015-O1089) de data 30 de novembre de 2017, en el punt IV que
fa referència a la inundabilitat de les instal·lacions s’indica que:
....
Asimismo la Agencia Catalana del Agua en su informe de fecha 5 de junio de 2015 considera que el
càmping Gaset cumpliria con los usos en función de la inundabilidad establecidos en el artículo 6 del
Decreto 305/2006 de 18 de julio por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo, y con lo
establecido en el artículo 9 del Real Decreto 9/2008 de 11 de enero por el que se modifica el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Finalment l’informe emès per l’ACA en relació al document d’Avanç del pla especial del
càmping (de data 5 de maig de 2017) en les conclusions s’indica que:
....
Tenint en compte això anterior, considera possible legalitzar les instal·lacions del càmping Gaset
(zonificació actual i futura) perquè els usos del sòl s’adeqüen a les especificacions de l’article
9bis_”Limitacions als usos en la zona de flux preferent del sòl rural” del Reial Decret 638/2016, de 9 de
desembre, pel que es modificia el Reglament de Domini Públic Hidràulic.

4.6.- Mobilitat
Per altra banda caldrà aportar un estudi de mobilitat si el document es troba en algun dels
supòsits de l’article 3 del Decret 344/2006, de regulació dels estudi d’avaluació de la
mobilitat generada, per tal d’establir quines són les problemàtiques a resoldre en aquesta
matèria i de quina manera el pla especial li dóna resposta, pel que fa a nombre de viatges,
zones d’aparcament, accessibilitat, transport públic, etc.
Així mateix, atès que la instal·lació té accés directe a la carretera C-13 i la proposta
proposa un augment de la intensitat d’ús, cal recordar que cal sol·licitar informe a la
Direcció General de Mobilitat Terrestre.
El cas que ens ocupa no és una nova implantació d’activitat, doncs fa ja molts anys que
funciona. Tal i com s’explica en l’apartat 3.6 de la Memòria d’ordenació sí que es preveu
una superfície ampliació, però no es preveu cap increment d’unitats d’acampada, sinó el
contrari, de les 196 u.a actuals (588 places) es proposen 176 u.a. (528 places).
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L’article 3.2 de l’esmentat Decret diu que “no és obligatori realitzar un estudi de mobilitat
generada en les figures de planejament urbanístic derivat de municipis de menys de 5.000
habitants...” , el municipi de Talarn té una població de 585 habitants (IDESCAT 2019).
Tampoc per número total d'usuaris és obligatòria la seva redacció, doncs la capacitat del
càmping és inferior a les 2.000 persones.
Com ja s’ha indicat no es contempla cap increment d’unitats d’acampada respecte les
existents actualment, pel que tampoc hi haurà una intensitat d’ús i, en conseqüència no
serà necessari informe de la Direcció General de Mobilitat Terrestre.
4.7.- Aspectes paisatgísitcs
La necessitat i el contingut de l’estudi d’impacte i integració paisatgística ve donat per les
determinacions del Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel que es desenvolupa la Llei
8/2005, de 8 de juny, del paisatge. En concret, caldrà que le PE inclogui mesures de
reducció de l’impacte visual i integració de l’entorn, tot justificant de l’ordenació de
l’alternativa proposada, el següent:
a) El moviment de terres o actuació viària, es reduirà al mínim imprescindible, ja que cal
tenir en compte que aquests dos aspectes representen dues de les actuacions que
generen més impacte en sòl no urbanitzable.
b) Caldrà establir una zonificació adaptada al terreny i al viari implantat, posant especial
èmfasi a les àrees que seran destinades a bungalous i edificacions de servei del
càmping.
c) Caldrà fixar mesures d’elements vegetals per tal de reduir l’impacte visual de la
instal·lació i millorar la integració amb el sòl rural de l’entorn.
L’estudi d’impacte i integració paisatgísitca s’incorpora en el document justificatiu E2 del pla
especial.
Pel que respecta al moviment de terres, aquest serà pràcticament nul, atès que les unitats
d’acampada i nou edifici de serveis que s’incloien en la zona d’ampliació del document
d’Avanç, s’han eliminat en la proposta d’ordenació inclosa en el present document
d’aprovació Incial, on únicament es proposa l’ús esportiu a banda de la zona destinada a
aparcament de caravanes.
L’emplaçament de possibles nous bungalous es proposa en unes feixes situades entre
l’entrada del càmping i la zona de bungalous ja existents. Actualment aquestes feixes estan
ocupades per unitats d’acampada mòbil, de manera que el viari existent no serà necessari
modificar-lo. No es preveu cap nou edifici de serveis en el càmping.
En l’estudi d’impacte i integració paisatgística es proposa la plantació de pollancres i roures
per reduir d’impacte visual, defugint d’excessives regularitats i linealitats.
En relació amb l’ampliació del nombre d’unitats fixes (bungalous) cal tenir en compte els
criteris següents:
-
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Per assimilar l’ocupació de les unitats d’acampada a l’entorn en sòl no urbanitzable, cal
que aquesta s’ajusti al màxim del 30% de la superfície de la unitat d’acampada.
Per garantir la integració, la separació entre els diferents bungalous haurà de ser com a
mínim de 6 m.
D’acord amb l’art.1 del Decret 159/2012, d’establiments d’allotjament turístic i
d’habitatge d’ús turístic els establiments d’allotjament turístic no es poden constituir en
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habitatges. Una forma de garantir aquest precepte és que les dimensions dels
bungalous no assoleixin la superfície màxima d’habitatge (36 m2) segons la legislació
sectorial.
Els criteris indicats referents a noves unitats d’acampada fixes s’inclouen en l’article 17 de
la normativa urbanística.
4.9.- Altres riscos
Cal constatar que el càmping es situa enfront una zona boscosa, en aquest sentit el
document ha de tenir present les condicions del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i en concret de la franja de
protecció a l’entorn de 25 m.
Pel que fa a altres riscos, de tipus natural o tecnològic, s’haurà d’estar a les determinacions
de l’informe de l’Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya, i la Direcció General de
Protecció Civil
En l’apartat 2.8.2 de la memòria d’informació es descriu l’afectació del risc d’incendi.
S’indica que les instal·lacions del càmping estan situades en antics camps de conreus i la
vegetació procedeix pràcticament en la seva totalitat a replantació. S’observen diferents
espècies autòctones com són els lledoners, moreres i, de manera molt puntual, oliveres,
pollancres, freixes i roures; però no hi ha massa forestal en un radi de 500 metres al voltant
de les instal·lacions del càmping, excepte una superfície de pins que limita amb la zona
sud-est del càmping.
Segons el decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals,
en l’article 8 referent a les àrees recreatives i àrees d’acampada es diu que aquestes han
de disposar al seu voltant d’una zona de protecció de 25 metres. Aquesta zona de
protecció ja és compleix, atès que, en el càmping pràcticament no hi trobem vegetació
existent, a part de la replantada i en la zona sud-est que limita amb una superfície de pins
es manté el sotabosc net en la franja de protecció. El municipi de Talarn, però, està inclòs
en l’annex del decret, per tant és obligatori disposar d’una xarxa d’hidrants d’incendis
situats al perímetre exterior del càmping, amb una distància màxima entre ells de 200
metres, o bé disposar d’una reserva d’aigua equivalent. En el càmping es poden considerar
dues reserves d’aigua: el dipòsit regulador de 250 m3 i la piscina, a més de limitar pel seu
vessant est amb el pantà de Sant Antoni.
No es disposa de l’informe l’Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya.
En el referent a l’informe de Protecció Civil, veure les consideracions fetes en el punt 4.4 i
més endavant on es comenten i es dona resposta als diferents punts de l’esmentat informe.
 Referent al document d’abast de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de
Lleida (OTAA) (29 de maig de 2017) es dóna resposta als següents punts:
7.- Conclusions
L’informe conclou que el PEU d’ordenació i millora del càmping Gaset no comporta efectes
ambientals significatius.
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En aquest sentit cal indicar que els canvis realitzats en el present document d’Aprovació
Inicial respecte el document d’Avanç que ha estat informat, no suposen cap increment
d’impacte ambiental, atès que, entre altres, es redueix la superfície (tant del càmping
actual, com de l’ampliació proposada) i s’eliminen les noves unitats d’acampada mòbil
previstes i edifici de serveis que es proposaven en la zona d’ampliació. De les 226 unitats
d’acampada totals indicades en la proposta d’ordenació del document d’Avanç es passa a
176 unitats d’acampada de la proposta d’ordenació del document d’Aprovació Inicial.
Caldrà comptar amb l’informe favorable de l’ACA en relació amb l’abastament d’aigua i el
sanejament d’aigua residual de l’activitat.
Els punts indicats en l’informe de l’ACA que fa referència als vectors d’abastament d’aigua i
sanejament es responen a l’inici d’aquest apartat 0.3.
Caldrà resoldre la contradicció del Pla respecte el planejament urbanístic vigent, en relació
amb les zones de protecció fixades en el PEU del Llac de Sant Antoni i incorporar les
mesures de reducció de l’impacte visual i integració en l’entorn en els termes establerts per
la Comissió Territorial d’Urbanisme.
Els punts indicats en l’informe de la CTUAP s’han contestat en aquest apartat 0.3. (punts
4.1.- Compatibilitat amb el planejament territorial, 4.2.- Compatibilitat amb el planejament
municipal, 4.7.- Aspectes paisatgístics)
 Referent a la Resolució TES de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi
Natural de data 26 de juny de 2017, es dóna resposta als següents punts:
Després d’analitzar tots els informes emesos referents al document d’Avnaç, es resol
emetre informe ambiental estratègic en el sentit que el PEU d’ordenació i millora del
càmping Gaset no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que
no té efectes significatius sobre el medi ambient amb les precisions següents:
a) Caldrà donar compliment a les condicions derivades de l’nforme de l’ACA respecte als
sistemes d’abastament i sanejament.
b) Caldrà resoldre la contradicció del Pla respecte el planejament urbanístic vigent, en
relació amb les zones de protecció fixades en el PEU del Llac de Sant Antoni i
incorporar les mesures de reducció de l’impacte visual i integració en l’entorn en els
termes establerts per la Comissió Territorial d’Urbanisme.
Apartats ja comentats anteriorment.
 Referent a l’informe de Protecció Civil de 27 de juliol de 2017, es realitzen els
següents comentaris:
En l’apartat de fets i antecedents s’exposen els diferents convenis i acords signats per la
redacció dels PEUs de càmpings de Lleida situats en zona inundable. Per a la seva
aprovació definitiva es va concedir una pròrroga que finalitzava el 6 de juliol de 2017, igual
que per a la resta de càmpings de Catalunya. Així, finalitzada aquesta pròrroga sense que
les diferents administracions actuants en perllonguessin el termini, es dóna per caducat el
conveni de manera que les condicions establertes en “l’acord d’intencions, accions i
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metodologia en relació a la problemàtica dels càmpings de Lleida situats en zona
inundable” ja no són aplicables en la tramitació del PEU, excepte en algun càmping on la
tramitació ja es troba molt avançada.
Per una altra banda, tot i que el càmping Gaset es va acollir a aquest acord d’intencions
per al tràmit del PEU, la documentació aportada per l’Agència Catalana de l’Aigua justifica
que el Pla no és susceptible d’afectació per part de les avingudes periòdiques de la
Noguera Pallaresa i del torrent de Susterris i s’indica que, en cas de grans avingudes, la
inundació relacionada amb les dues zones de concentració d’escorrentia afectarien les vies
del ferrocarril i la carretera C-13 afavorint la laminació i la no afectació de l’activitat. Així
mateix, l’informe de l’ACA referit al document d’Avanç assenyala que els usos de sòl
previstos s’adeqüen a les especificacions de l’article 9bis del Reial decret 638/2016, pel
qual es modifica el Reglament de Domini Públic Hidràulic.
La norma bàsica referent als temes de seguretat i autoprotecció és la llei 4/97 de protecció
civil a Catalunya i el nou Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut
d’aquestes mesures, determina, entre d’altres aspectes, el catàleg i tipus de centres
obligats a disposar d’un pla d’autoprotecció. Per aquells aspectes no regulats, resta el Reial
Decret 393/2007 com a norma subsidiària. Tot això sense perjudici del que disposa la llei
31/95 de prevenció de riscos laborals.
-

En referència al catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil de
Catalunya (apartat A de l’annex 1), l’activitat de càmping s’inclouria en l’apartat j)
qualsevol altra activitat especificada o no en un altre epígraf de l’apartat A catàleg que
compleixi els requisits següents:
1.

-

En espais delimitats o recintes:
...
Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb una capacitat o aforament superior a
2000 persones.
Altres activitats en espais delimitats, aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos
igual o superior a 5000 persones

En referència al catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil local
(apartat B de l’annex 1), l’activitat de càmping s’inclouria en l’apartat f) qualsevol altra
activitat especificada o no en un altre epígraf de l’apartat B que compleixi els requisits
següents:
1.

En espais delimitats o recintes:
...
Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb una capacitat o aforament superior a
1000 persones i inferior a 2000 persones.
Altres activitats en espais delimitats, aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos
igual o superior a 2000 persones i inferior a 5000 persones

En situació actual el càmping Gaset té una capacitat màxima de 588 persones i en
l’ordenació proposada de 528 persones.
En la resolució INT/764/2016, de 23 de març, per la qual s’inclouen determinades
instal·lacions de càmping dins l’àmbit d’aplicació de l’epígraf A de l’annex I del Decret
30/2015, de 3 de març:
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-

Instal·lacions de càmping amb una capacitat igual o superior a 5.000 persones.
Instal·lacions de càmping ubicades en zona de risc greu d’inundació (zones inundables per períodes de
retorn de 500 anys o per criteris geomorfològics, com també afectades per cons de dejecció).
Intal·lacions de càmping ubicades en zona de risc greu d’incendi forestal (ubicades a menys de 500 m
de massa forestal).
Instal·lacions de càmping ubicades en zona de risc químic (zona d’intervenció).

Pel que fa a la capacitat màxima de persones i a la situació d’inundabilitat ja ha quedat
justificat que no es compleixen en el càmping Gaset.
En referència al risc d’incendi cal indicar que en un radi de 500 metres al voltant del
càmping, el més destacable és el pantà de Sant Antoni, la carretera C-13 i la línia de
ferrocarril. Al nord de la carretera C-13 hi ha vegetació baixa constituïda bàsicament per
matolls i alguns pins. Limitant amb la part sud del càmping hi ha una petita superfície de
pins (0,4 Ha) situada entre el marge del pantà, el càmping i en la zona ocupada pel club
Minerva. D’aquest indret cal indicar que el sotabosc es manté net, atès que és un espai
dedicat principalment al lleure i zona esportiva. Així, es pot concloure que el càmping Gaset
no se situa en una zona de risc greu d’incendi forestal.
Per una altra banda, el càmping no es troba en cap zona de risc químic.
Per tot això es pot concloure que no és necessari redactar cap Pla d’autoprotecció en no
complir-se cap dels condicionants requerits per la normativa vigent.
En l’informe realitzat per protecció civil s’indica que:
4.- Anàlisi
2. Conceptualment, el projecte de pla d’autoprotecció ha d’analitzar en detall tots els
riscos que afecten el càmping i ha d’establir les pautes d’actuació per cada cas. Es
diferencia del pla d’autoprotecció perquè si bé aquest document es redacta amb
els mitjans i la configuració existents en el càmping, l’objecte del projecte de pla
d’autoprotecció és descriure els dispositius dels quals s’ha de dotar el càmping en
un futur per garantir l’estratègia d’autoprotecció, i en aquest cas, especialment per
fer front al risc d’inundació.
Segons ha indicat la mateixa Protecció Civil per altres càmpings en la mateixa
situació que el càmping Gaset, aquesta administració ja no pot informar els
projectes de plans d’autoprotecció inclosos en els plans especials urbanístics de
càmpings en estar caducat des del 6 de juliol de 2017 “l’acord d’intencions, accions
i metodologia en relació a la problemàtica dels càmpings de Lleida situats en zona
inundable. Així, desapareix la figura de “projecte de pla d’autoprotecció” (PPAU) i,
en cas de ser un establiment amb obligatorietat de disposar de pla d’autoprotecció
(PAU), caldrà fer-ho mitjançant el procediment ordinari, amb independència de si el
càmping ha de redactar o no un pla especial urbanístic.
Com ja s’ha justificat anteriorment, es considera que el càmping Gaset no compleix
cap condicionant per disposar de PAU, de manera que aquest document no
s’inclou en el pla especial.
3. En el cas del càmping Gaset, entre la documentació no s’ha trobat el projecte de
pla d’autoprotecció objecte d’aquest informe. Segons la documentació, el càmping
disposa de pla d’autoprotecció aprovat i homologat per l’Ajuntament de Talarn en
data 9 de gener de 2013. En una consulta al registre electrònic de plans
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d’autoprotecció (HERMES) s’ha trobat aquest pla d’autoprotecció, amb data de
registre l’entrada el 23 d’octubre de 2012. Figura, tantmateix, com un pla
d’autoprotecció homologat per silenci administratiu i, per tant, l’Ajuntament no
hauria pujat a HERMES de Resolució d’homologació de 9 de gener de 2013 que
cita la documentació.
Efectivament, en data de febrer de 2012 l’enginyer tècnic industrial (Sr. Jordi
Dalmau Clua) va redactar el PAU del càmping Gaset per adaptar-se al Decret
82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprovava el catàleg d’activitats i centres obligats
a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixava el contingut d’aquestes mesures.
Classificava el càmping com a activitat inclosa en l’annex I.C, apartat 2 (sense
reglamentació sectorial específica) i lletres:
j) Càmpings no inclosos en els apartats A i B a menys de 500m de massa
forestal
K) Càmpings no inclosos en els apartats A i B ubicats a les zones de risc
definides en els plans de protecció civil de la Generalitat
L’antic Decret 82/2010 va ser substituït pel nou Decret 30/2015 i, en el cas de
càmpings també per la resolució INT/764/2016, i, com ja s’ha exposat
anteriorment, atenent a la nova normativa no és considera necessària la redacció
d’un PAU pel càmping.
Els punts 4 i 5 de l’apartat d’anàlisi no són d’aplicació en estar l’acord d’intencions caducat i
fora de vigència.
Conclusions
1. La documentació no inclou el projecte de pla d’autoprotecció i, per tant, no es pot
valorar tècnicament. El pla d’autoprotecció aprovat i homologat per l’Ajuntament no
és vigent (segons el Decret 30/2015, de 3 de març, i la Llei 4/1997, de 20 de maig,
els plans d’autoprotecció s’han de revisar, com a màxim, cada 4 anys). A més, cal
tenir en compte que l’afectació de la normativa ha canviat.
Tots aquests punts ja s’han tingut en compte per justificar la no necessitat de
redacció de PAU en el cas del càmping Gaset, ja explicats anteriorment.
2. Cal que tant la metodologia com els resultats dels estudis d’inundabilitat inclosos a
la documentació siguin validats per l’administració hidràulica competent, és a dir, la
Confederació Hidrogràfica del Ebro. En funció del resultat de l’anàlisi i vist i plau
d’aquest òrgan, es determinarà el grau d’afectació per inundabilitat i, per tant, la
necessitat que s’hagi d’elaborar un projecte de pla d’autoprotecció en el marc de la
tramitació del Pla especial urbanístic per a la legalització de les instal·lacions.
Reiterant el que ja s’ha indicat anteriorment, actualment ja no procedeix la redacció
del projecte de pla d’autoprotecció en estar caducat l’acord d’intencions.
En referència a la validació per part de la CHE, indicar que no es disposa d’informe
relatiu al PEU, però sí que es diposa de l’autorització de les instal·lacions actuals
del càmping en zona de policia de lleres (informe de data 30 de novembre de 2017
inclòs en l’annex 1). En aquest informe s’indica l’informe específic de l’ACA adreçat
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a la CHE de data 5 de juny de 2015, deia que el càmping Gaset cumpliria amb els
usos en funció de la inundabilitat establerts en l’article 9 del Reial Decret 9/2008 pel
que es modifica el Reglament de Domini Públic Hidràulic. Tot i que l’informe de la
CHE és de data 30 de novembre de 2017, aquest fa referència a un informe de
l’ACA de l’any 2015, quan encara no s’havia realitzat la correcció de l’estudi
d’inundabilitat de l’any 2016 i, evidentment tampoc es diposava de l’informe emès
per l’ACA en relació al document d’Avanç del pla especial del càmping (de data 5
de maig de 2017) on s’especifica que és possible legalitzar les instal·lacions del
càmping (zonificació actual i futura) perquè els usos del sòl s’adeqüen a les
especificacions de l’article 9bis_”Limitacions als usos en la zona de flux preferent
del sòl rural” del Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, pel que es modificia el
Reglament de Domini Públic Hidràulic.
Vist el darrer informe favorable de l’ACA en referència a la inundabilitat i
l’atorgament de la legalització de les instal·lacions del càmping en zona de policia
de lleres per part de la CHE, caldria esperar que l’informe que manca relatiu al
PEU del càmping Gaset a realitzar per part de la CHE, també sigui en sentit
favorable.
3. D’altra banda, tal com recull l’apartat “Fonaments de dret”, d’aquest informe, es
recorda que d’acord amb la resolució INT/764/2016, de 23 de març, els càmpings
ubicats en zona de risc greu d’inundació o aquells situats en zona de risc greu
d’incendi forestal, entre d’altres, estan inclosos dins del Catàleg d’activitats i
centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya amb efectes immediats
l’endemà de la publicació al DOGC. Aquest fet obliga al titular de l’activitat a
disposar en el moment actual d’un pla d’autoprotecció que reflecteixi la situació
actual del càmping i obliga al compliment del que estabeix l’article 20 del Decret
30/2015, de 3 de març, referent a l’elaboració i tramitació del pla d’autoprotecció.
En varis punts d’aquest apartat referent a l’informe de Protecció Civil, es descriu la
justificació de la no necessitat de redacció del PAU pel càmping Gaset.
A continuació es descriuen els canvis realitzats en el present document d’Aprovació Inicial
respecte el document d’Avanç, afegint un nou apartat “0.- Canvis intoduïts al document
d’Avanç”:
DOCUMENT A: MEMÒRIA I ANNEXOS
0.- Canvis introduïts al document d’Avanç.
0.1.- Antecedents i informes de les administracions
0.2.- Justificació del document d’Aprovació Inicial
0.3.- Canvis respecte al Document d’Aprovació Inicial.
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1.- Introducció i objectius.
o 1.1.- Dades bàsiques.
Unitats d’acampada actuals: 196 u.a. en lloc de 226 u.a.
Capacitat: 588 persones en lloc de 678 persones
Superfície total real: 35.217 m2 en lloc de 35.487 m2
En referència al nombre d’unitats d’acampada actuals s’han reduït atès que el titular del
càmping ha indicat que amb el pas del temps algunes unitats d’acampada han passat a
ocupar el doble de superfície del que ocupaven originalment, així, la capacitat màxima
del càmping també s’ha reduït.
En referència a la superfície del càmping actual, hi ha hagut modificacions en dues
zones:
- El límit nord-est s’ha retranquejat més a l’interior, atès que la superfície més
propera al pantà és propietat de FECSA-ENDESA (existeixen fites en el
terreny). Aquest límit no està reflectit correctament en el cadastre.
-

La zona situada més al sud, actualment ocupada per una zona d’aparcament i
una part de pineda, arriba fins la llera del pantà. Aquesta superfície no és
propietat del càmping, sinó de ENDESA GENERACIÓN S.A. i el titular la té
llogada a aquesta empresa (contracte de lloguer inclòs en l’annex 1).

Amb aquests canvis hi ha una petita reducció de superfície respecte la indicada en el
document d’Avanç.
o 1.2.- Situació i àmbit del Pla.
La superfície del Pallars Jussà és de 1343,09 km2 (en lloc de 1260,10 km2) i la seva
població és de 13.080 habitants (en lloc de 13.609 habitants) resultant una densitat de
9,7 hab/km2 (en lloc de 10,8 hab/km2) (IDESCAT 2019) (en lloc de IDESCAT 2015).
En el darrer paràgraf, rectificació de la superfície total del càmping (35.217 m2 en lloc
de 35.487 m2) i s’indica que l’ampliació ocupa part (no la totalitat) de la superfície
situada a ponent de la línia ferroviària, s’elimina la zona privada on hi ha la “casa
Gaset” (atès que no forma part del càmping) i tampoc es destinarà cap superfície a
noves u.a. mòbils.
o 1.3.- Evolució i estat actual de les instal·lacions. Antecedents administratius.
La tercera ampliació en superfície realitzada l’any 2006, és d’uns 2.900 m2 (en lloc de
1.300 m2) situada en el límit sud del càmping en uns terrenys llogats a ENDESA
GENERACION S.A, inicialment estava destinada a zona d’acampada lliure però
actualment una part està destinada a zona d’aparcament i una altra part a zona
d’estada de lleure sense classificar.
o 1.4.- Objectius.
S’eliminen tots els paràgrafs excepte el primer, atès que ja no és d’aplicació l’Acord
d’intencions, accions i metodologia en relació a la resolució de la problemàtica dels
càmpings de Lleida situats en zona inundable, de data 25 de juliol de 2013, atès que
les dues addendes posteriors que es van signar per prorrogar aquest acord ja estan
caducades. Així, també s’ha eliminat l’annex nº 3 de la Memòria “Acord d’Intencions”.
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2.- Memòria d’informació.
o 2.1.- Dades Planejament urbanístic vigent
 2.1.2.- Planejament d’àmbit comarcal. Planejament derivat del pantà de Sant
Antoni: s’incorpora l’article 38 de les Normes urbanístiques del Pla especial
que fa referència a les condicions d’ús de càmping.
 2.1.3.- Planejament d’àmbit municipal: atès que en el plànol de les NNSS no
s’observa amb claredat la qualificació del sòl en totes les zones del càmping,
s’incorpora la informació del mapa urbanístic de Catalunya indicant les
diferents qualificacions del sòl del càmping Gaset, tant en la zona
d’instal·lacions existents com en la superfície que es proposa ampliar. També
s’adjunta una fotografia de l’any 1984 facilitatada per l’ICGC.
o 2.2.- Topografia
Superfície total de l’actual càmping 35.217 m2 en lloc de 35.487 m2.
o 2.3.- Estructura de la propietat
S’eliminen les referències a la zona privada, atès que no formarà part del càmping. Es
rectifiquen els límits del càmping actual i ampliació proposada i s’inclou la superfície de
terrenys llogats a ENDESA GENERACIÓN S.A. També es correlacionen les finques
amb la numeració del plànol d’informació I.4.- Estructura de la propietat i es fa
referència a errors de límits cadastrals que caldria rectificar.
o 2.4.- Usos del sòl. Zonificació actual
Es corregeix el nombre total d’u.a. d’acampada 196 u.a. en lloc de 226 u.a i nombe
d’u.a. mòbils 178 u.a. en lloc de 208 u.a. i la superfície total és de 35.217 m2 en lloc de
35.487 m2. S’incorpora la taula de zonificació corregida.
Edificis existents (clau E1): s’han renumerat els edificis i s’han corregit les superfícies
de l’edifici del bar-restaurant coïncidents amb els plànols d’informació adjunts I.8.5.
També s’han adjuntat fotos de cada edifici.
Servis tècnics (clau E2): s’ha incorporat un nou dipòsit de gas GLP darrere l’edifici de
serveis nord: la superfície de serveis tècnics passa a ser de 326 m2 (0,9%), en lloc de
293 m2 (0,8%).
Vials i zones d’aparcament (claus V1 i V2): la suma de V1+V2 és de 9.234 m2 (26,2%
en lloc de 8.491 m2 (24,2%). Una part de l’espai llogat ha deixat de ser per unitats
d’acampada lliure i ha passat a ser zona d’aparcament.
Espais lliures i zones d’esbarjo (claus LL): la superfície LL3 s’incrementa (6.709 m2 en
lloc de 6.378 m2), el total d’espais lliures passa a ser de 9.039 m2 (25,7%) en lloc de
8.707 m2 (24,5%). Aquesta variació és degut principalment a que realment la superfície
de terreny llogada en la zona sud és superior a la que es va indicadar en el document
d’Avanç.
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o 2.5.- Les xarxes de serveis existents
 2.5.1.- Abastament d’aigua potable. S’indiquen les coordenades del punt de
captació. També s’explica que s’ha sol·licitat a la CHE la resolució de
l’expedient de concessió d’aigua, atès que aquesta mateixa administració ja ha
atorgat la legalització de les instal·lacions del càmping en zona de policia de
lleres (30 de novembre de 2017). També es fa esment que caldrà modificar la
concessió en el sentit que l’ús de l’aigua és per abastir el càmping Gaset i
també la “casa Gaset”, propietat del titular del càmping.
 2.5.2.- Sanejament de les aigües residuals. El titular del càmping ha indicat
que:
- L’efluent de la fossa sèptica situada al costat de l’edifici de serveis nord
s’infiltra en el terreny.
- L’edifici social, situat a l’entrada del càmping, disposa d’una fossa
sèptica pròpia i l’efluent s’infiltra al terreny.
- L’efluent de l’EDAR es realitza en el pantà de Sant Antoni, en el punt
de coordenades UTM ETRS89 X= 328.309; Y= 4.672.562. L’aigua de
la sortida no es clora.
S’ha afegit que en data 2 d’agost de 2017 l’ACA va resoldre arxivar l’expedient
de renovació d’autorització d’abocament en haver expirat el termini de vigència
de 5 anys i en no disposar de l’autorització en zona de policia de lleres. Que en
data 30 de novembre de 2017 la CHE atorga l’autorització/legalització de les
instal·lacions del càmping en zona de policia de lleres, el que permet poder
continuar amb el tràmit de l’expedient.
o 2.7.- Llicències i autoritzacions concedides
CHE: s’aporten els següents documents:
 Autorització de les instal·lacions del càmping en zona de policia de
lleres (30-11-2017).
 Sol·licitud a la CHE per la continuació del tràmit de l’expedient de
concessió d’aigua (31-01-2018).
ACA: s’aporten els següents documents:
 Arxivament de l’expedient d’autorització d’abocament (02-08-2017)
 Sol·licitud del titular a l’ACA per resoldre l’expedient d’abocament (3101-2018)
ALTRES: s’aporten els següents documents
 Contracte d’arrendament superfície zona sud del càmping (01-062012).
o 2.8.- Acompliment de la normativa d’establiments turístics. Estat actual
Nou apartat. L’apartat 2.8 del document d’Avanç passa a ser el 2.9.

Maig de 2020

21

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'ORDENACIÓ I MILLORA DEL “CÀMPING GASET” (TM TALARN, PALLARS JUSSÀ)

- DOCUMENT D'APROVACIÓ INICIAL -

o 2.9.- Risc d’inundabilitat i risc d’incendi (en el document d’Avanç era el punt 2.8)
 2.9.2.- Afectació del risc d’incendi: s’ha descrit la vegetació existent al
voltant del càmping i s’ha indicat que com a volum d’aigua equivalent
als hidrants es disposa d’un dipòsit reglador d’aigua de 250 m3 de
capacitat i de les piscines.
3.- Memòria d’ordenació.
o 3.1.- Conveniència i oportunitat
S’elimina el paràgraf que fa referència a l’acord d’intencions, atès que ja no està vigent
en estar caducat.
Es fa referència al Pla director urbanístic de les activitats de càmping que actualment
està en tràmit, indicant que el càmping Gaset no està afectat per la suspensió de
redacció de plans especials, atès que l’ampliació de superfície que es proposa és
inferior al 50%.
o 3.3.- Alternatives analitzades
Nou apartat. L’apartat 3.3.- Descripció i justificació de l’ordenació, del document
d’Avanç, passa ser el punt 3.4.
o 3.4.- Descripció i justificació de l’ordenació
S’ha ampliat aquest apartat, incorporant els següents apartats:
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.

Ampliació de l’àmbit. Estructura de la propietat
El viari. Accessos i vials interns
Els espais lliures
Els equipaments. Serveis tècnics
Les unitats d’acampada
Zonificació de l’ordenació

Respecte el document d’Avanç les principals diferències són:
-

U.a. fixes: 43 en lloc de 46 que sustitueixen a 58 u.a. mòbils en lloc de
70 u.a. mòbils.
Superfície d’ampliació de 6.807 m2 en lloc de 8.029 m2.
En la zona d’ampliació no hi ha u.a. mòbils ni nou edifici de serveis.
Amb l’ampliació proposada el nº total d’u.a. passa de les 196 actuals a
176 proposades: fixes 61 (en lloc de 64) i mòbils 115 (en lloc de 162).

o 3.5.- Coherència amb el planejament territorial i urbanístic
Atès que en les NNSS de Talarn no queda clara quina és qualificació dels diferents
àmbits del càmping, a nivell municipal s’ha indicat la qualificació municipal del mapa
urbanístic de Catalunya. Aquesta qualificació no és correspon amb el que s’indica en
l’informe de la CTUAP, pel que l’Ajuntament de Talarn ha fet la consulta a urbanisme.
Així, fins que no es disposi de la resposta d’aquesta administració no es pot establir la
compatibilitat del pla especial amb el planejament.
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o 3.6.- Acompliment de la normativa d’establiments turístics. Estat futur.
Nou apartat.
El punt 3.6.- Repercussió ambiental del document d’Avanç, passa a ser l’apartat 3.7.
o 3.8.- Mobilitat generada
El municipi de Talarn té una població de 585 habitants (segons IDESCAT 2019), en lloc
de 582 habitants (segons IDESCAT 2015). I la capacitat actual del càmping és de 588
persones en lloc de 678.
o 3.9.- Millores i actuacions a realitzar. Valoració i viabilitat econòmica
Nou apartat.
El punt 3.9.- Programació de les actuacions del Document d’Avanç, passa a ser
l’apartat 3.10.
o 3.10.- Programació de les actuacions
La programació de les actuacions definides en l’apartat 3.9 es detalla al document C.
Annex 1.- Documentació administrativa.
S’inclou un nou apartat (1.2) de documents administratius de tramitació del PEU.
En els documents previs al PEU s’inclouen els següents documents (posteriors al
Document d’Avanç):
CHE
 Autorització de les instal·lacions del càmping en zona de policia de
lleres (30-11-2017).
 Sol·licitud a la CHE per la continuació del tràmit de l’expedient de
concessió d’aigua (31-01-2018).
ACA
 Arxivament de l’expedient d’autorització d’abocament (02-08-2017)
 Sol·licitus del titular a l’ACA per resoldre l’expedient d’abocament (3101-2018)
Altres
 ENDESA GENERACIÓN S.A.: Contracte d’arrendament superfície
zona sud del càmping (01-06-2012).
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Annex 2.- Reportatge fotogràfic.
S’inclouen fotografies de l’àmbit d’ampliació proposat (fotos 85 a 89) i un plànol de
situació de fotos.
Annex 3.- Anàlisi d’alternatives.
Nou annex.
S’elimina l’annex 3 del document d’Avanç Acord d’intencions Generalitat de Catalunya
– Associació de càmpings de Lleida en estar caducat i ja no ser vigent.
Annex 4.- Compromís titular del càmping.
Nou annex on s’inclou el compromís signat pel titular del càmping Gaset de donar
compliment als articles 245 i següents del RD 606/2003 de 23 de maig que modifica el
Reglament de Domini Públic Hidràulic, requerit per l’Agència Catalana de l’Aigua. Per una
altra banda en aquest document també s’exposa la situació documental de l’autorització
d’abocament.
DOCUMENT B: PLÀNOLS
Els canvis comuns a tots els plànols respecte al document d’Avanç són:
-

Superfície del càmping actual: de 35.487 m2 es passa a 35.217 m2 degut a les
següents correccions en els límits del càmping:
-

Zona nord-est: part de la superfície que s’incorporava en el document d’Avanç
realment és propietat de ENDESA (hi ha fites en el terreny).

-

Zona sud-est: la finca que el càmping té llogada a ENDESA GENERACIÓN
S.A. arriba fins al límit de la llera pública.

-

Superfície de l’àmbit d’ampliació del càmping: de 8.029 m2 es passa a 6.807 m2 degut
al retranqueig del límit amb la línia del ferrocarril per poder deixar lliure la franja de
domini públic que és de 8 metres des del cap de talús.

-

S’elimina el contorn blau de la zona privada que inclou la casa “Gaset” en no formar
part de l’àmbit del càmping.

Plànols d’informació
-

Maig de 2020

Plànol I.1.- Situació i emplaçament: variació en l’índex. El plànol I.8.- Evolució històrica
passa a ser el I.10 perquè s’han incorporat nous plànols (I.8.- Edificis existents.
Distribucions interiors i I.9.- Xarxes de serveis existents).
En els plànols d’ordenació s’han incorporat nous plànols: O.3.- Reforma edifici barrestaurant, O.4.- Proposta de mobilitat: vialitat i aparcaments i O.5.- Actuacions sobre
les xarxes de serveis.
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-

Plànol I.4.- Estructura de la propietat: canvi en la numeració de les finques i
actualització de la taula de superfícies.

-

Plànol I.7.- Zonificació i unitats d’acampada actuals: a banda de la variació de la
superfície i el límit del canvi, les modificacions respecte el document d’Avanç són:
1.- No es grafia l’àmbit de l’ampliació proposada.
2.- Els serveis de l’entrada es diferencien de l’edifici de recepció i bugaderia,
amb el que la numeració de la resta d’edificis es modifica.
3.- En ser una instal·lació d’ús privat, el magatzem i comptadors elèctrics es
canvia en la llegenda incloent-lo en “Altres instal·lacions privades”. Del número
“8” passa al número “28”.
4.- Disminució del nombre d’unitats mòbils, de 208 u.a. es passa a 178 u.a.
Degut a que algunes de les unitats s’han duplicat de superficie. També ha
disminuit el nombre degut a que la superficie on s’ubicaven les 19 unitats
d’acampada tipus tenda en la zona sud del càmping, actualmente està
ocupada per una zona d’aparcament de vehicles.
5.- S’incorpora una nova zona de serveis tècnics darrere l’edifici de serveis
nord, on hi ha un dipòsit de gas GLP.
6.- S’han grafiat els límits de les unitats d’acampada mòbils.
7.- S’ha grafiat el límit de llera pública (cota 500,95m) a partir de la qual s’ha
dibuixat la línia de servitud a 5 metres i la línia de zona de protecció del Llac a
20 metres (segons el PEU del Llac de Sant Antoni).
8.- Actualització del quadre de superficies i unitats d’acampada.

-

Plànols I.8.- Edificis existents. Distribucions interiors. Nou plànol on s’inclouen les
distribucions interiors dels edificis existents:
I.8.1.- Edifici de recepció i serveis entrada. En aquest plànol s’inclou la
distribució i façana principal de l’edifici de recepció i bugaderia (edifici nº 1) i la
distribució dels serveis de l’entrada (edifici nº 2).
I.8.2.- Edifici social. Són 3 plànols on s’indica la distribució interior de les
diferents plantes de l’edifici, així com les façanes de l’edifici. (Edifici nº 3)
I.8.3.- Edificis de serveis. Plànol on es grafia la distribució interior del bloc de
serveis nord (edifici nº 4), del bloc de serveis sud (nº 6) i del servei per a
minusvàlids (nº 7).
I.8.4.- Bloc de serveis oest. Plànol on es grafia la distribució interior del bloc de
serveis oest (edifici nº 5).
I.8.5.- Edifici bar-restaurant. Són 2 plànols on es grafia la distribució interior de
les dues plantes de l’edifici i varis alçats (edifici nº 8).

-

Maig de 2020

Plànol I.9.- Xarxes de serveis existents. Nou plànol on s’inclouen els principals serveis
del càmping com les instal·lacions i conduccions de la xarxa d’aigua potable, les de
tractament d’aigua residual, poste escomesa elèctrica i dipòsits de gas propà.
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Plànols d’ordenació
-

Plànol O.2.- Zonificació i unitats d’acampada previstes: a banda de la variació de la
superfície i el límit del canvi, les modificacions respecte el document d’Avanç són:
1.- Variació del nombe d’unitats d’acampada: en el document d’Avanç es
preveien 64 u.a. fixes i 162 u.a. mòbils (totalitzaven 226 u.a.). En l’actual
proposta es preveuen 61 u.a. fixes i 115 u.a. mòbils (totalitzen 176 u.a).
2.- Noves places d’aparcament d’ús públic: en la proposta del document
d’Avanç, a banda de l’aparcament per a un vehicle en cada u.a., tan sols hi
havia 4 places d’aparcament situades en la façana posterior de l’edifici de
recepció. En el document d’Aprovació Inicial es preveuen 105 places
d’aparcament públic, a banda de l’aparcament de cada unitat d’acampada.
3.- La zona de barbacoes afectada per la nova zona d’aparcament es trasllada
en un indret més proper al vial.
4.- S’incorpora una nova zona de serveis tècnics darrere l’edifici de serveis
nord, on hi ha un dipòsit de gas GLP. La mateixa que s’ha inclòs en el plànol
I.7.
5.- S’incorpora una plataforma per a ús esportiu davant l’edifici del barrestaurant (nº 8) amb clau E3 que contindrà una caseta desmuntable de
temporada per donar servei de lloguer de material nàutic. S’elimina la zona de
jocs infantils situada davant el bar.
6.- S’han grafiat els límits de les unitats d’acampada mòbils i de les unitats
d’acampada fixes.
7.- S’ha grafiat el límit de llera pública (cota 500,95m) a partir de la qual s’ha
dibuixat la línia de servitud a 5 metres i la línia de zona de protecció del Llac a
20 metres (segons el PEU del Llac de Sant Antoni).
8.- S’han grafiat els límits de domini públic de la línia de ferrocarril (8 metres
des del cap o peu de talús).
9.- En l’àmbit d’ampliació s’elimina la passarel·la de vianants, atès que ja hi ha
un accés existent. S’inclouen dues entrades (S4 i S5).
10.- En l’ambit d’ampliació on es proposaven noves u.a. mòbils i un edifici de
serveis en el document d’Aprovació Inicial es proposa únicament l’ús d’espais
lliures (zona esportiva).
11.- Incorporació del quadre de superficies i unitats d’acampada.
12.- La clau SH (Sistema hidràulic) passa denominar-se ZH (Zona hídrica).

Maig de 2020

-

Plànol O.3.- Reforma edifici bar-restaurant: són 5 plànols on es grafia, a nivell indicatiu,
la reforma d’aquest edifici. Respecte a la situació actual de l’edifici no es modifica ni
superfície, ni volumetria.

-

Plànol O.4.- Proposta de mobilitat: vialitat i aparcaments. Nou plànol on es grafien els
vials i aparcaments, indicant quins són els existents i els nous proposats, així com els
sentits de circulació.

-

Plànol O.5.- Actuacions sobre la xarxa des serveis. Nou plànol.
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DOCUMENT C.- VALORACIÓ DE LES ACTUACIONS I LA SEVA PROGRAMACIÓ
S’incorpora aquest nou document al PEU
DOCUMENT D.- NORMATIVA URBANÍSTICA
S’incorpora aquest nou document al PEU
DOCUMENT E2.- ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
S’incorpora aquest nou document al PEU
DOCUMENT E3.- DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC
Posteriorment a l’entrega del document d’Avanç, l’OTAA va requerir el Document Inicial
Estratègic (DIE) que no es va incloure en el document d’Avanç. Així, en data de març
de 2017 es va redactar el DIE i es va trametre a l’’OTAA. En el present document
d’Aprovació Inicial s’adjunta el DIE revisat, actualitzant els consums d’aigua potable,
generació d’aigua residual, residus i energia als usuaris actuals i previstos en el
present document d’Aprovació Inicial.

Maig de 2020
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A.- MEMÒRIA i ANNEXOS
1.- INTRODUCCIÓ i OBJECTIUS
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1.1.- DADES BÀSIQUES
El marc territorial sobre el que es disposa aquest document és en el terme municipal de Talarn,
comarca del Pallars Jussà, província de Lleida.
La present documentació configura el Pla especial urbanístic d'ordenació i millora del Càmping
Gaset, el qual s’ha redactat amb l’objectiu fonamental d’abastar i regular les actuals instal·lacions
de càmping existents, determinant les mesures necessàries que garanteixin la seva total
adequació a la legalitat vigent i alhora establir les condicions d’ordenació pel desenvolupament de
les seves instal·lacions, d’acord amb les legislacions sectorials vigents.
La iniciativa de la redacció del present document és privada, essent-ne el promotor el Sr. Josep
Gaset Puigarnau, actuant en nom i representació de l'empresa:
Càmping Gaset, S.C.P.
N.I.F. J-25.790.338
Carretera C-13, km. 91
25630 – Talarn
Telèfon: 973.650.737
e-mail: info@campinggaset.com
Les característiques principals de les actuals instal·lacions són:
Modalitat:
Categoria:
Unitats d'acampada autoritzades
Capacitat d'usuaris autoritzats
Unitats d'acampada actuals
Capacitat d'usuaris actuals
Superfície total real:

càmping públic
segona
220 ut (DG Turisme; 13-03-2001)
550 persones
196 ut
588 persones
35.217 m2

L’administració actuant és l’Ajuntament de Talarn (Pallars Jussà):
C/ Pau Coll, 3
25630 Talarn
Telèfon: 973.650.812
e-mail: ajuntament@talarn.ddl.net
L’equip redactor ha estat:
El despatx d’Arquitectura, Enginyeria i Urbanisme URBEG S.L.P. (NIF B-25.496.449)
Societat professional inscrita al Col·legi d'Enginyers de camins, canals i ports.

Plaça del Carme núm. 12, 3er 2a
25700 - La Seu d’Urgell
Telèfon: 973.360.582 i fax 973.360.174
e-mail: urbeg@urbeg.cat i web www.urbeg.cat
Hi han treballat els tècnics:
Joan Gurrera i Lluch, enginyer de camins, c i p; que ha coordinat els treballs
Marc Vidal i Farré, arquitecte
Joan Marquet i Lacaya, arquitecte
Marçal Godé i Navau, llicenciat en ciències ambientals
Sílvia Capdevila i Torrodà, enginyera tècnica d’obres públiques
Maig de 2020
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1.2.- SITUACIÓ I ÀMBIT DEL PLA
El càmping Gaset està situat al municipi de Talarn, al marge dret de l’embasament de Sant Antoni,
en la comarca del Pallars Jussà. El seu accés és per la carretera C-13, concretament en el punt
quilomètric 91,5, on trobem la cruïlla del camí que, a banda d’arribar al càmping, també dóna
accés al Club Minerva, i a varis habitatges privats. El càmping està a 3,5 km de la capital de la
comarca que és Tremp, sent el poble més proper al càmping Talarn, a escassos 3 km. La línia de
ferrocarril de Lleida a la Pobla de Segur passa entre la carretera C-13 i el càmping, concretament
pel costat de ponent del camí d’accés, creuant la carretera C-13 mitjançant un túnel.
El Pallars Jussà és una comarca pirinenca que comprèn gran part de la plana de la conca del
riu Noguera Pallaresa, Flamisell i la plana de la Conca Dellà. Limita amb les comarques de
la Noguera, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell i Ribagorça a l'Aragó. És un dels dos
fragments en què quedà subdividit el territori històric del Pallars. El Pallars Jussà està format per
quatre unitats geogràfiques ben marcades: la Conca Deçà o de Tremp, la Conca Dellà, la Conca
de Dalt i el conjunt format per la Vall Fosca amb la Torre de Cabdella com a centre. El Pallars
Jussà és una comarca de grans contrastos i bellesa: la Vall Fosca, Aigüestortes i l'Estany de Sant
Maurici, Tremp, la Pobla de Segur, el Montsec, els pantans de Sant Antoni i Terradets, etc.
Situada a la vall mitjana de la Noguera Pallaresa, el Pallars Jussà ens ofereix uns paisatges
sorprenents i canviants. El clima, la vegetació, la fauna, l’agricultura, etc, es troben condicionats
per la seva topografia irregular: al nord hi trobem la Vall Fosca, banyada per la Noguera Pallaresa
i uns cims que sobrepassen els 2500 metres, damunt la conca hi ha les serres prepirinenques de
Boumort, de Sant Gervàs i Gurp, al sud hi ha la gran conca de Tremp amb els pantans de
Terradets i Sant Antoni i finalment al sud-oest el massís del Montsec. La zona septentrional,
fronterera amb el Pallars Sobirà, té un relleu accidentat i presenta valls profundes. A la zona
meridional es troba una depressió constituïda per la Conca de Tremp, on hi és situada la seva
capital, Tremp, punt de confluència dels camins que comuniquen el pla amb la muntanya.
La superfície del Pallars Jussà és de 1343,09 km2 i la seva població és de 13.080 habitants
resultant una densitat de 9,7 hab/km2 (IDESCAT 2019).
El clima al Pallars Jussà està condicionat per la topografia. Així, en gran part de la comarca és
Mediterrani Prepirinenc Occidental, si bé al terç nord, que comprèn les parts més elevades, és
Mediterrani Pirinenc Occidental. La distribució de la precipitació és irregular, amb un total anual
escàs i un règim pluviomètric que varia segons la zona. Pel que fa al règim tèrmic, els hiverns són
freds i, fora dels indrets d’alta muntanya, els estius són calorosos. El període lliure de glaçades
comprèn els mesos de maig a octubre.
Tremp és la capital del Pallars Jussà, està situada sobre un petit altiplà dins de la conca del seu
mateix nom, a 468 metres d'altura sobre el nivell del mar i, segons dades del MUNICAT de l’any
2013, compta amb 5.599 habitants. La Conca de Tremp, o Conca Deçà, constitueix una comarca
natural, delimitada per les serres i muntanyes de Montllobar (1.125 m), Lleràs (1.678 m), Comiols
(1.356 m), Sant Gervàs (1.834 m), Boumort (2.070 m) i Montsec d'Ares (1.678 m).
Talarn és un municipi de la comarca del Pallars Jussà, és l’antiga capital de la comarca del Pallars
Jussà tot i que la perdé a favor de Tremp a finals de l’edat mitjana. Es troba al centre de la
comarca i molt propera a Tremp. El municipi compren a més del poble de Talarn, la central
FECSA-Nerets, l’antic poble despoblat de Castelló d’Encús i l’Acadèmia General Bàsica de
Sotsoficials.
Maig de 2020
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Dins del terme de Talarn, no hi ha cap alçada rellevant, tot i que la vila es troba en un acinglerat a
581 metres d’alçada per damunt la Noguera Pallaresa, fet que justifica la importància militar que
sempre ha tingut Talarn. Destaquen les vistes cap a la vila de Susterris (a prop del càmping) i al
pantà de Sant Antoni.
L'activitat econòmica tradicional de Talarn era, pràcticament tota, lligada a l'agricultura
d'autoconsum i la ramaderia. També és destacable l’activitat turística present a la zona, ja sigui
per visitar el diferent patrimoni històric, arqueològic i ecològic de la zona, com per practicar
activitats nàutiques que es poden realitzar al pantà de Sant Antoni. La vila de Talarn històrica és
una antiga plaça forta medieval, amb muralles, torres als portals i als angles principals i portals
d'accés a la vila closa. Una bona part de les muralles ja no existeix, en part perquè van ser
aprofitades com a elements constructius. També és interessant visitar l’ermita del Calvari o del
castell de Casals. També destaquen les vinyes de la muntanya d’Encús o diferents restes de
masies i molins de la zona.
A l’alçada del paratge de Susterris, entre la carretera C-13 i el pantà de Sant Antoni, hi trobem el
càmping Gaset. La finca està dividida per la línia ferroviària que va de Lleida a la Pobla de Segur i
les instal·lacions actuals del càmping se situen en la part de la finca que queda a llevant de línia
de tren. En l’altra part de la finca, situada a ponent de la línia de tren i limitada al nord i oest per la
carretera C-13 hi ha un habitatge privat que és propietat del titular del càmping.
Les instal·lacions actuals del càmping ocupen una superfície total de 35.217 m2, (vegeu plànol
d’informació núm. I.7). Atès que els terrenys que queden a ponent de la línia ferroviària també són
propietat del càmping, en el present pla especial es preveu ampliar els límits del càmping
incorporant una part d’aquesta zona destinada una part per aparcament de caravanes (d’ús privat
del càmping) i una altra a zona esportiva. L’accés a aquesta zona d’ampliació es preveu realitzar a
partir d’un camí ja existent que dóna accés a una vivenda privada, també propietat del titular del
càmping.

1.3.- EVOLUCIÓ I ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS.
El càmping es va obrir al públic l’any 1963 pel Sr. Josep Gaset Gómez, pare de l’actual titular.
Prèviament a l’obertura de l’establiment (l’any 1960) la Jefatura de Estudio y Construcción de
Ferrocarriles va fer entrega al Sr. Gaset del camí que va construir l’esmentada administració
estatal per donar accés a la finca Susterris, propietat del Sr. Gaset i on també es va emplaçar el
càmping. En l’annex 1 s’adjunta l’acta d’entrega del camí.
Segons informació del titular del càmping, originàriament l’establiment només ocupava l’actual
zona sud-est on hi ha l’edifici del bar-restaurant (vegeu nº 8 del plànol I.7) i per sota dels
bungalous centrals, on hi havia l’entrada al càmping. S’estima que la superfície total devia ser
d’uns 9.800 m2. Es disposa de l’autorització del bar atorgada l’any 1963 pel Ministerio de
Información y Turismo i d’un certificat de l’Ajuntament de Talarn on s’indica que en data 24 de
maig de 1963 es va autoritzar la instal·lació del càmping (documentació inclosa en l’annex 1).
L’atractiu del paratge, amb la seva proximitat a l’embassament de Sant Antoni que propiciava la
pràctica d’activitats nàutiques, va augmentar la demanda d’unitats d’acampada. És així que,
segons informació de l’actual titular, a principis dels anys 70 es van construir tots els bungalous de
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la part central del càmping i a finals dels anys 70 i principis dels 80 es van construir els 5
bungalous situats en el límit sud del càmping.
La primera ampliació important en superfície del càmping es va fer a principis dels anys 80,
ocupant la zona que queda al sud del vial d’entrada al càmping i que va representar un increment
d’uns 10.400 m2 (20.200 m2 totals). Aquesta ampliació va suposar el canvi de l’entrada al
càmping, traslladant-la al mateix indret on hi ha l’accés actual, aquí s’hi va construir una caseta
d’informació, dos bungalous més i uns serveis de dutxes i lavabos. L’increment d’unitats
d’acampada va fer necessari dotar de més serveis higiènics al càmping, de manera que es va
construir l’edifici de serveis oest del càmping (vegeu nº 5 del plànol I.7).
La segona ampliació va ser la corresponent a la zona situada al nord del vial d’entrada a
l’establiment, ampliant el càmping en uns 14.000 m2, així es va passar dels 20.200 m2 als 34.200
m2 totals. Com en la primera ampliació, també es va fer necessari dotar al càmping de més serveis
higiènics, el que va comportar la construcció de l’edifici de serveis de la part nord (vegeu nº 4 del
plànol I.7).
L’any 1986 es va construir l’edifici social, situat a l’entrada del càmping, on s’hi va ubicar el
supermercat en la planta baixa i una sala d’oci en la primera planta. Les plantes inferiors
s’utilitzaven com a magatzems d’ús privat del càmping (es disposa de la llicència d’obres de
l’Ajuntament i autorització de la DG d’Urbanisme, ambdós documents inclosos en l’annex 1)
(vegeu nº 3 del plànol I.7).
El plànol més antic de planta que es disposa del càmping correspon a l’any 1987, quan es va fer
un expedient d’adequació a la Ordre 11 de juliol de 1986 per a la Conselleria de Comerç, Consum
i Turisme.
Les ampliacions del càmping, a banda de la demanda de més instal·lacions sanitàries també va
comportar una demanda d’instal·lacions esportives, és així que l’any 1989 es van construir les
piscines, situades en la part nord del càmping, al costat de l’edifici social (llicència atorgada per
l’Ajuntament inclosa en l’annex 1).
L’any 1993 es va fer la reforma i ampliació de la caseta d’informació i a més, es va construir una
planta damunt la recepció per a habitatge del vigilant, dels quals es disposa de la llicència de
l’Ajuntament i autorització de la DG d’Urbanisme (veure annex 1).
Entre els anys 2003 i 2005, i amb la voluntat d’incrementar els espais esportius i de lleure del
càmping, es va construir la pista poliesportiva, situada al costat de les piscines.
L’any 2006 es va fer una tercera ampliació en superfície, d’uns 2.900 m2 situada en el límit sud del
càmping en uns terrenys que el titular té llogats a ENDESA GENERACION S.A. Inicialment una
part es va destinar a zona d’acampada lliure, però actualment una part s’utilitza com a zona
d’aparcament i una altra part com a espai de lleure sense ús específic. En l’annex nº 1 s’inclou el
contracte d’arrendament.
Cal comentar que el càmping Gaset disposa de l’autorització de Turisme de tots els bungalous i
d’un Pla d’Autoprotecció aprovat i homologat per l’Ajuntament de Talarn en data 9 de gener de
2013.
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Per un altre costat, pel que fa a la intenció de la propietat respecte el càmping, atès que es té la
ferma convicció de la viabilitat, el que es vol és adequar les instal·lacions a la legalitat urbanística
mitjançant la redacció del present pla especial urbanístic.

1.4.- OBJECTIUS
L’objectiu principal del present document urbanístic és identificar les instal·lacions i edificacions
existents al càmping Gaset, legalitzar les que no ho estan en l’actualitat i, especialment, proposar
una ordenació per a la configuració futura de les instal·lacions que s’adaptin a les necessitats
actuals i futures dels seus usuaris.

1.5.- MARC LEGAL
1.5.1.- LEGISLACIÓ URBANÍSTICA.
La redacció del PEU s’emmarca en les determinacions de l’article 67 de la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (LUC en endavant, publicada al DOGC
núm. 6077 de 29 de febrer de 2012). Aquest article fa referència a la possibilitat de redactar plans
especials urbanístics, en desenvolupament de les previsions del planejament territorial o del
planejament urbanístic general, es poden aprovar plans especials urbanístics si són necessaris
per a assolir les finalitats que descriu.
L’apartat 1.i) preveu dins els supòsits del Pla especial urbanístic de planejament la implantació
d’obres i usos relacionats amb l’activitat de càmping i amb l’aparcament de caravanes,
autocaravanes i remolcs tenda previstos expressament en el Pla d’ordenació urbanística
municipal.
L’apartat 2 d’aquest mateix precepte determina que els plans especials urbanístics de
desenvolupament previstos expressament en el planejament territorial o en el planejament
urbanístic general han d’ajustar llurs determinacions a les del Pla que desenvolupen.
L’apartat 3 determina que els plans especials urbanístics de desenvolupament no previstos
expressament en el planejament territorial o e el planejament urbanístic general no poden
substituir en cap cas el Pla d’ordenació urbanístic municipal en la seva funció d’ordenació del
territori, per la qual cosa no poden alterar la classificació del sòl no poden modificar els
elements fonamentals de l’estructura general definits per aquest planejament; en canvi, poden
alterar les determinacions del planejament urbanístic general i establir les limitacions d’ús que
siguin necessàries per a assolir la finalitat que els justifica.
La mateixa Llei, estableix en el seu article 47.6.f la determinació següent:
e) Les construccions destinades a l'activitat de càmping i a aparcament de caravanes,
autocaravanes i remolcs tenda autoritzades pel pla d’ordenació urbanística municipal, que
exigeixen en tot cas la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic.
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Tanmateix, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, estableix en el seu article 51, les determinacions següents:
Article 51.- Establiments de turisme rural i de càmping
51.1. Es consideren construccions destinades a activitats de turisme rural, als efectes de
l'article 47.6.e) de la Llei d'urbanisme, les construccions auxiliars dels establiments de
turisme rural que regula la legislació de turisme de Catalunya.
51.2. Les construccions a què es refereix l'apartat anterior, així com la implantació de
càmpings requereixen que aquestes actuacions estiguin admeses pel pla d'ordenació
urbanística municipal i que, amb caràcter previ a l'obtenció de la llicència urbanística
municipal, s'aprovi un pla especial urbanístic que estableixi l'ordenació i les condicions
d'implantació de les indicades actuacions. Aquest pla especial ha de regular la superfície
de l'actuació, i l'emplaçament, ocupació, alçades i la resta de paràmetres de les
edificacions o de les àrees d'acampada i de serveis, d'acord amb l'estudi d'impacte i
integració paisatgística que ha d'incorporar.
Ens els articles 92 a 94 d'aquest Reglament es determina el contingut que ha de contenir el Pla
especial urbanístic.
Article 93.- Determinacions dels plans especials urbanístics
93.3. Als plans especials urbanístics que tenen per objecte la implantació dels usos, activitats
i construccions admesos en sòl no urbanitzable els correspon establir les determinacions
necessàries per regular les característiques de l'ús, activitat o construcció de què es
tracti, i les mesures correctores i condicions de caràcter urbanístic exigibles, d'acord
amb el què estableix el capítol V del Títol tercer d'aquest Reglament.
Complementàriament es tindrà en compte el que disposen:
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Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme. (TRLUC). DOGC núm. 5686 de 5 d'agost de 2010. Modificat per:
- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. (DOGC 6077
– 29.2.2012).
- Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.
(DOGC 6830 – 13.3.2015).
- 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. (DOGC 6920 – 24.07.2015).



Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, en endavant RLUC. (DOGC 4682 – 24.7.2006). Modificat per:
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la
Protecció de la Legalitat Urbanística. (DOGC 6623 – 15.5.2014).



Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la Protecció de la
Legalitat Urbanística. En endavant RPLU. (DOGC 6623 – 15.5.2014). Modificat per:
- 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. (DOGC 6920 – 24.07.2015)
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Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, en endavant TRLSiRU. (BOE
261 – 31.10.2015).

Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
del Sòl i Rehabilitació Urbana, en endavant TRLSiRU. (BOE 261 – 31.10.2015).

1.5.2.- LEGISLACIÓ SECTORIAL.
De la relació de legislació i reglamentació vigents a tenir en compte a l’hora de redactar el present
Pla especial urbanístic, la que en destaca és:
Turística.


Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges
d'ús turístic. DOGC núm. 6268 de 5 de desembre de 2012.



Resolució MAB/1239/2007, de 11 d’abril, per la qual s'estableixen els criteris ambientals
per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als càmpings. DOGC
núm. 4876 de 4 de maig de 2007.

Protecció civil:


Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. DOGC núm. 2401, de 29 de
maig de 1997.



Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. DOGC núm.
6824, de 5 de març de 2015.



Resolució INT/764/2016, de 23 de març, per la qual s'inclouen determinades instal·lacions
de càmping dins l'àmbit d'aplicació de l'epígraf A de l'annex I del Decret 30/2015. DOGC
núm. 7090, d’1 de maig de 2016.

Legislació hidràulica:
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Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley de
29/1985 de Aguas (BOE núm. 103 de 30 de abril) i posteriors modificacions; la darrera
modificació per Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre (BOE núm. 227, de 20 de
septiembre). Darrer text consolidat a data 12 de setembre de 2015 publicat al BOE.



També és d’especial aplicació el “Plan de Gestión del Riesgo de Inundación"
corresponent al procés de planificació 2015-2021 de la demarcació hidrográfica de l’Ebre
(aprovat pel Real Decreto 18/2016, de 22 de enero de 2016; BOE núm. 19 de 22.01.2016)
que s’emmarca dins del “Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación
Hidrográfica del Ebro”, aprovat pel Real Decreto 1/2016, de 8 de enero (BOE núm. 16, de
16.012016). Aquest Proyecto de Plan recull, dins el capítol 9.1 de la memòria “programa
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de medidas de ámbito nacional/autonómico”, el Conveni corresponent a l’Acord
d’intencions, accions i metodologia en relació a la resolució de la problemàtica dels
càmpings de Lleida situats en zona inundable, amb la cobertura legal que pot donar
aquest fet en cas que s’acabi aprovant així definitivament.
Ambiental.
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Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.



Directiva 2011/42/CE del parlament i el Consell, de 27 de juny de 2011, relativa a
l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.



Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes en el medi ambient i
modificacions pels articles 21 al 24 de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de
simplificació i millorament de la regulació normativa.

36

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'ORDENACIÓ I MILLORA DEL “CÀMPING GASET” (TM TALARN, PALLARS JUSSÀ)

- DOCUMENT D'APROVACIÓ INICIAL -

A.- MEMÒRIA i ANEXES
2.- MEMÒRIA D'INFORMACIÓ
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2.1.- PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT
2.1.1.- PLANEJAMENT D’ÀMBIT TERRITORIAL
El Planejament Territorial que és d'aplicació al Pla especial urbanístic és a dos nivells: el Pla
Territorial General de Catalunya (PTGC) i el Pla Territorial Parcial de l'Alt Pirineu i Aran (PTP APA)
El Pla Territorial General de Catalunya es va aprovar definitivament pel Parlament de Catalunya
com a Llei 1/1995, de 16 de març. Es va publicar al DOGC núm. 2031 de 31.03.2005.
El Pla Territorial Parcial de l'Alt Pirineu i Aran es va aprovar definitivament per Acord GOV/78/2006,
de 25 de juliol, pel qual s’aprova definitivament el Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran. Es va
publicar al DOGC núm. 4714 de 7.09.2006.

Plànol extret del PTP APA

Llegenda del
Sistema d’espais oberts
extret del PTPAPA >>>
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Plànol extret del PTP APA

Plànol extret del PTP APA – Inclou els límits del càmping i proposta d’ampliacions

Els terrenys on s’emplaça el Càmping Gaset estan classificats com a Sòl no Urbanitzable pel PTP
APA, i qualificats com a:
-Sòl de Protecció Preventiva

arts. 2.9 i 2.10 PTP APA

El PTPAPiA qualifica com a sòl de Protecció Preventiva els sòls classificats com a no
urbanitzables en el planejament urbanístic que no hagin estat considerats de Protecció Especial o
de Protecció Territorial. El Pla considera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense
perjudici que mitjançant el planejament d’ordenació urbanística municipal, i en el marc que les
estratègies que el Pla estableix per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser
urbanitzades, si s’escau.
L’existència del càmping és anterior a la redacció i aprovació del PTP APiA
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2.1.2.- PLANEJAMENT D’ÀMBIT COMARCAL. PLANEJAMENT DERIVAT DEL PANTÀ DE
SANT ANTONI.
En sessió de 2 de juny de 2004 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida aprova el Pla
Especial del llac de Sant Antoni (núm. expedient 2002/005743/L) (publicació al DOGC
22/07/2004).
Aquest Pla Especial es desenvolupa arran de la voluntat del Consell Comarcal del Pallars Jussà
de la realització d’un estudi per determinar les possibilitats d’explotació del pantà de Sant Antoni.
Al juliol de 1996 l’equip redactor del Pla Especial va presentar el document Orientacions per la
valorització del Pantà de Sant Antoni com a node territorial de caràcter plurimunicipal, que va
suposar la base per a la redacció del Pla.
El Pla Especial reconeix l’existència del càmping en el planejament vigent i el qualifica amb la clau
S (zona de serveis i activitats existents). En l’article 83 es descriuen les condicions d’ordenació
d’aquesta clau:
1.- L’ordenació d’aquesta zona comporta fonamentalment l’adequació de les activitats existents als paràmetres i
condicions que en general especifica el Pla als articles 19 i següents d’aquestes Normes.
2.- Per a cadascuna de les àrees d’activitat existents caldrà dur a terme el condicionament de les instal·lacions i
serveis per tal de complir les condicions de protecció que s’especifiquen al Títol 5 d’aquestes Normes, especialment
el referent a la protecció de les aigües, abocament de residus i protecció de les condicions del paisatge del lloc.
3.- Les activitats d’aquesta zona es podran desenvolupar en els edificis i construccions existents i en les seves
ampliacions, reformes o remodelacions que no suposin un increment de volum superior al 30% de l’existent en el
moment de l’aprovació del present Pla Especial. En aquests edificis seran d’aplicació les condicions de volum i
adequació al medi establertes amb caràcter general per a les edificacions als articles 19 i següents d’aquesta
normativa i caldrà que es prenguin les mesures oportunes per tal de minimitzar el possible impacte paisatgístic.
L’altura màxima de les edificacions serà de planta baixa més dues plantes pis.
4.- En cas de canvi d’ús, les instal·lacions hauran de complir amb les condicions i requisits que s’estableixen per a la
zona de serveis i activitats de nova creació.

I en l’article 84 es descriuen les condicions d’ús:
1.- Els usos dominants d’aquesta zona són els usos de turisme rural en general, càmpings i lleure sempre d’acord
amb el que s’especifica a l’article 47 de la Llei 2/2002 d’urbanisme.
2.- Són compatibles dins d’aquesta zona els usos esportius que no comportin cap alteració substancial del medi i
l’estacionament de vehicles al servei de les activitats que s’hi desenvolupen.

L’ordenació d’aquesta zona comporta l’adequació de les activitats existents als paràmetres i
condicions que en general especifica el Pla als articles 19 i següents d’aquestes Normes.
Pel que fa a l’ús de càmping, les condicions venen determinades per l’article 38 de les Normes
urbanístiques del Pla especial de la següent manera:
A continuació s’adjunta una imatge corresponent a la qualificació de sòl de zones i sistemes en
la zona on s’ubica el càmping Gaset.
1.- Inclou aquelles instal·lacions destinades a la convivència agrupada de persones a l’aire lliure mitjançant
l’acampada de tendes o caravanes i que disposen de tots aquells serveis necessaris per al gaudi de l’estada.
2.- La possibilitat d’autoritzar aquest ús requereix la tramitació corresponent per tal de delimitar la finca indivisible als
efectes de l’art. 188 de la Llei 2/2002 d’urbanisme.
3.- Caldrà sempre preveure la formació d’un espai lliure arbrat amb caràcter unitari i d’una superfície equivalent,
almenys de 34 m2 per cada lloc d’acampada i que no resulti inferior a 20% de la superfície ordenada. Aquest espai
es podrà destinar al lleure, zones esportives i de jocs vinculades al càmping.
4.- Les unitats d’acampada seran d’una acampada cada 200 m2 de superfície total del càmping.
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5.- Caldrà fer la previsió d’un lloc d’aparcament per cada plaça d’acampada. Es preveurà una reserva de terrenys
amb capacitat equivalent al 50% dels llocs d’aparcament en una posició propera a l’entrada del càmping i
resguardada de les vistes dominants.
6.- Caldrà preveure la formació de barreres vegetals, formades per la vegetació característica del lloc, en el
perímetre del càmping i amb més densitat, en els llocs de vistes dominants des de l’exterior i a l’entorn dels
elements fixes i les construccions de serveis del càmping.
7.- Caldrà determinar les obres i instal·lacions necessaries per a dotar dels serveis adequats al càmping, que
abastaran almenys: els accessos; la captació, potabilització, dipòsit i distribució de l’aigua potable; la xarxa d’aigües
residuals, la seva depuració i abocament; la connexió, transformació i xarxa de distribució d’energia elèctrica i la
xarxa d’enllumenat.
8.- En funció de l’interès i del valor paisatgístic de l’indret on es proposa l’actuació, es limitaran, i així s’especificarà
en el document tècnic, la proporció de llocs d’acampada destinats a caravanes entre el 0% i el 50%. Aquests llocs
destinats a l’acampada de caravanes estaran ubicats en la posició més resguardada de les vistes dominants des de
l’exterior.
9.- Tal com s’escifica en l’article 47.6 de la Llei 2/2002 d’urbanisme, caldrà la tramitació prèvia del corresponent pla
especial urbanístic per a dur a terme qualsevol construcció destinada a les activitats de càmping.

Imatge del plànol nº 7.- Qualificació del sòl. Zones i sistemes. (Font: Pla Especial del pantà de Sant Antoni).
Llegenda plànol 7.
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2.1.3.- PLANEJAMENT D’ÀMBIT MUNICIPAL.
El planejament urbanístic general d'aplicació al Terme Municipal de Talarn són les Normes
Subsidiàries de planejament Tipus A i B, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya en sessió de 25 de setembre de 1985 i publicades, a efectes d’executivitat, en data
6 de novembre de 1.985 al DOGC núm.: 609.
Segons s’observa del plànol nº 1 de les NNSS de Talarn, el càmping Gaset està situat en sòl no
urbanitzable, amb qualificació clau Fc definida a l’article 55 (proximitat a l’embassament de Sant
Antoni i zones de desguàs del riu Noguera Pallaresa considerades d’interès esportiu). La zona Fc
té dues subzones (article 58): la Fc1 formada pel polígon que es defineix en un plànol apart, amb
espais dedicats a càmping i estança estiuenca, embarcador i construccions aïllades realitzades
amb caràcter temporal que es legalitzaran i relacionaran degudament per la seva condició aïllada i
circumstancial. La seva ordenació es verificarà amb la redacció d’un estudi que es redactarà en el
moment de la nova qualificació del sòl. La Fc2 és una franja de 50 metres mesurada des del límit
del llac i a cadascun dels costats de l’eix del llit del riu o barranc en la que no es permetran altres
usos, transformacions de la superfície del terreny, la tala d’arbrat o l’extracció d’àrids.
En el plànol nº 1 de les Normes s’indica la classificació i qualificació del sòl.

Imatge del plànol nº 1 de les Normes Subsidiàries del Planejament de Talarn

Imatge del plànol nº 1 de les Normes Subsidiàries del Planejament de Talarn
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La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en sessió de 19 de gener de 2006, va acordar
donar conformitat al Text refós articulat de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi
de Talarn (expedient núm. 2005/020192/L), promogut i tramés per l’Ajuntament i es va publicar
en el DOGC núm. 4595 de data 17 de març de 2006.
A continuació s’adjunten vàries imatges del Mapa Urbanístic de Catalunya, on s’indica la
qualificació de cada zona, tant del càmping existent, com de la zona qe es proposa ampliar:

Imatge Mapa Urbanístic de Catalunya: zona càmping actual clau FC1

Imatge Mapa Urbanístic de Catalunya: zona càmping actual clau FC2
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Imatge Mapa Urbanístic de Catalunya: zona proposada ampliació càmping clau FA

Imatge Mapa Urbanístic de Catalunya: protecció de vies de comunicació (ferrocarril) clau FE
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Imatge Mapa Urbanístic de Catalunya: protecció de vies de comunicació (carretera) clau FE

Normes Subsidiàries del Planejament de Talarn – Inclou els límits del càmping i proposta d’ampliacions

Així, segons s’indica en el mapa urbanístic de Catalunya els terrenys on s’emplaça el càmping
Gaset estan classificats com a Sòl No Urbanitzable i qualificats com a:
Maig de 2020

SNU FC1 –
SNU FC2 –
SNU FA –
SNU FE –

càmping existent
càmping existent (zona de protecció del pantà)
proposta ampliació càmping (zona agrícola)
(protecció de les vies de comunicació)
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A continació s’adjunta una fotografia de l’any 1984 que ha estat facilitada per l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya, on es comprova que els límits que conformen l’actual càmping, exceptuant
la zona sud llogada a ENDESA GENERACIÓN S.A. ja eren existents abans de l’aprovació de les
Normes Subsidiàries de planejament Tipus A i B, aprovades definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Catalunya en sessió de 25 de setembre de 1985.

Fotografia facilitada per lCGC corresponent a l’any 1984
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2.2.- TOPOGRAFIA.
Per a la redacció del present Pla especial urbanístic, s’ha utilitzat el plànol a escala 1/1.000,
disponible en la cartografia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Aquesta
cartografia es recull en el plànol d’informació núm. I.3 “àmbit del Pla especial. Topogràfic”.
En el punt 1.2 d’aquesta memòria ja s’ha explicat la ubicació del càmping actual que totalitza una
superfície de 35.217 m2 segons aquest plànol cartogràfic i fites existents en el terreny.

2.3.- ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT.
Tant el terreny on s’emplacen les instal·lacions actuals com el terreny on es realitza l’ampliació de
l’àmbit del càmping (entre la carretera C-13 i la línia ferroviària), són propietat del Sr. Josep Gaset
Puigarnau, a excepció d’una superfície situada a la part sud del càmping que està llogada a
ENDESA GENERACIÓN S.A. (document d’arrendament inclòs en l’annex 1).
Tal i com hom pot observar en la imatge de la pàgina següent i en el plànol de la informació núm.
I.4.- Estructura de la propietat. Parcel·lari, les finques cadastrals del municipi de Talarn en l'àmbit
descrit són:
INSTAL·LACIONS DEL CÀMPING ACTUAL


Finca identificada com a nº 1 en el plànol I.4. És on s’emplacen les instal·lacions actuals
del càmping, exceptuant la zona llogada situada al sud. S’identifica amb la referència
cadastral 802590300CG27D0001PT. Segons el cadastre la superfície total de la finca és
de 36.982 m2. D’aquesta superfície la part ocupada pel càmping són 28.214 m2.



Finca identificada com a nº 2 en el plànol I.4. Superfície de la zona sud del càmping
actual, que està llogada a ENDESA GENERACIÓN S.A. En cadastre no hi ha informació
d’aquesta zona però en el contracte d’arrendament s’indica que la superfície és de 2.900
m2 i que està ubicada en el marge dret de l’embassament de Sant Antoni, entre les fites
M92 i M95, finca denominada “Susterris” i inscrita al registre de Talarn al tom 574, llibre
32, foli 19, finca 1712. D’aquesta finca, a part dels 2.900 m2 que estan llogats a ENDESA,
hi ha una superfície de 4.103 m2, que correspon a la franja que limita amb el pantà de
Sant Antoni, que haurien de correspondre a la finca del càmping (la nº 1), pel que s’hauria
de fer la corresponent correcció al cadastre. Així la finca del càmping actual hauria de ser
28.214 + 4.103= 32.317 m2 propietat del titular del càmping i 2.900 m2 llogats a ENDESA.

INSTAL·LACIONS DE L’ÀMBIT D’AMPLIACIÓ
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Finca identificada com a nº 3 en el plànol I.4. Situada a ponent de la línia ferroviària, on es
vol ampliar l’àmbit del càmping. S’identifica amb la referència cadastral
25268A007000060000BZ. Segons el cadastre la superfície total de la finca és de 10.811
m2. D’aquesta superfície la part ocupada pel càmping és 6.103 m2.
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Finca identificada com a nº 4 en el plànol I.4. Situada a ponent de la línia ferroviària, on es
vol ampliar l’àmbit del càmping. S’identifica amb la referència cadastral
25268A006090290000BB. Segons el cadastre la superfície total de la finca és de 90.713
m2 i correspon a terrenys de la carretera C-13. D’aquesta superfície la part ocupada per
l’ampliació del càmping és 549 m2 i que caldria regularitzar aquest error en cadastre.



Finca identificada com a nº 5 en el plànol I.4. Situada a ponent de la línia ferroviària, on es
vol ampliar l’àmbit del càmping. S’identifica amb la referència cadastral
25268A007000080000BH. Segons el cadastre la superfície total de la finca és de 10.143
m2 i correspon a una finca privada. D’aquesta superfície la part ocupada per l’ampliació
del càmping són 155 m2 i que caldria regularitzar aquest error en cadastre.

A continuació s’adjunta la imatge del plànol cadastral obtingut de la sede electrónica del cadastro
(https://www1.sedecatastro.gob.es/), on s’ha dibuixat el contorn del càmping actual (línia de color
vermell) i l’àmbit ampliat (línia marró ampliació).

Imatge plànol cadastral amb el contorn del càmping actual (vermell), contorn de la zona d’ampliació (marró)
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2.4.- USOS DEL SÒL. ZONIFICACIÓ ACTUAL.
Diferenciant els espais que tenen un ús obert a tots els usuaris i visitants del càmping (que en
direm “espais d’ús comunitari”) del espais que són les unitats d’acampada (que en direm “espais
d’ús privatiu”), hom pot descriure la zonificació actual segons els usos següents:


Espais d’ús comunitari:
 Vials (clau V1) i zones d'aparcament (clau V2)
 Equipaments col·lectius (clau E1)
 Serveis tècnics (clau E2)
 Espai porxat ús esportiu (clau E3)
 Espais lliures, zones esportives i zones verdes (clau LL). En funció del seu ús:
- Els parcs infantils, zones de jocs i altres (clau LL1)
- Zones d’ús esportiu o de lleure (clau LL2)
- Espais lliures sense ús específic com marges, etc. (clau LL3)



Espais d’ús privatiu:
 Unitats d’acampada fixes (bungalous, clau A)
 Unitats d’acampada mòbils (tendes, caravanes i autocaravanes, clau C)
 No hi ha cap unitat d’acampada tipus semi-mòbil (mòbil-homes, clau B)

En el quadre inclòs en les pàgines següents es resumeixen les superfícies i percentatges sobre el
total del càmping que ocupen cada un dels espais i el número d’unitats d’acampada total i per
tipologia. També es grafia en el plànol d'informació I.7 “Zonificació i unitats d’acampada actuals”.
Les principals conclusions que hom pot extreure de la lectura d'aquest quadre sobre les unitats
d’acampada i conegut el que disposa la normativa sectorial (Decret 159/2012) per als càmpings
sabent, a més a més, que és de segona categoria:


El número total d’unitats d’acampada és de 196 ut, inferior a l’autorització de la D.G. de
Turisme, segons autorització de data març de 2001 (220 unitats d’acampada).



Hi ha un total de 18 unitats d’acampada fixes, el que suposa un 9,2% del total. Per tant,
s’està per sota del màxim del 40% que permet la normativa turística actual.



Hi ha un total de 178 unitats d’acampada mòbils, el que suposa un 90,8% del total. Per
tant, s’està per sobre del mínim del 50% que permet la normativa actual.

Aquests punts es tenen en compte en la formulació de la proposta d'ordenació, en el sentit que no
està exhaurit el percentatge d’unitats fixes que podria tenir el càmping.
A la pàgina següent conté el quadre de la zonificació actual.
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CÀMPING GASET
ESPAIS D'ÚS COMUNITARI

ZONIFICACIÓ ACTUAL
Superfície
987

2,8%

Serveis tècnics (E2)

326

0,9%

Porxo esportiu (E3)

48

0,1%

Porxo barbacoa (E4)

26

0,1%

Vials (V1)

7.896

22,4%

Aparcaments (V2)

1.338

3,8%

Espais lliures i zones d'esbarjo (LL)

9.039

25,7%

Esportives i de lleure (LL2)

1.789

Sense ús específic (LL3)

6.709

ESPAIS D'ÚS PRIVATIU
Unitats d'Acampada Fixes
Unitats d'Acampada Semimòbils
Unitats d'Acampada Mòbils
totat Unitats d'Acampada
SUB-TOTAL ÚS PRIVAT
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OCUPACIÓ MÀXIMA TEÒRICA
Tipus d'alberg

Unitats

Capacitat/ut Total

U.A.
Fixes

18

3

54

U.A. Semimòbils

0

3

0

U.A. Mòbils

178

3

534

TOTAL

196

541

SUB-TOTAL ÚS COMUNITARI

TOTAL

Percentatge

Equipaments col·lectius (E1)

Parcs infantils (LL1)

- DOCUMENT D'APROVACIÓ INICIAL -

19.660
Superfície

588

55,8%
Percentatge

Unitats

percentatge Limitació

1.779

5,1%

11,4%

18,00

9,2%

0

0,0%

0,0%

0,00

0,0%

13.778

39,1%

88,6%

178,00

90,8%

196

100,0%

15.557
15.557

44,2%

35.217

100,0%

100,0%

màx. 98
mín. 98

<60m2

superfície/ut

0

98,83

0
0

77,40

0

79,37

màx. 196
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Edificis existents: característiques i usos
La zona més antiga del càmping és la situada al sud del torrent de Susterris on hi ha el gruix
d’unitats d’acampada del càmping (un 75 % del total de les unitats d’acampada mòbils i la totalitat
d’unitats fixes). La part originària del càmping era la més pròxima a l’embassament de Sant
Antoni, constituïda només per unitats d’acampada mòbils, l’edifici del bar-restaurant i un edifici de
serveis situat on actualment hi ha un magatzem i els comptadors elèctrics. La primera ampliació
del càmping va suposar l’ocupació de tota la zona sud del torrent fins arribar al límit amb l’actual
camí d’accés, així com la construcció d’un nou edifici de serveis (número 5 del plànol I.7).
En la zona situada al nord del torrent, ampliada als anys 80, hi ha la resta d’unitats d’acampada
mòbils, situades en vàries feixes de terreny escalonades. També hi ha un edifici de serveis
(número 4 del plànol I.7) d’iguals dimensions que l’edifici de serveis de la zona sud-oest. En
aquesta zona hi trobem les instal·lacions esportives del càmping (piscines i pista poliesportiva).
Actualment en el càmping Gaset hi ha una sèrie d'edificacions que, pel seu ús, hom pot classificar
en el següents grups:


Edificis de les unitats d'acampada fixes (bungalous)



Edificis de serveis per als usuaris.

Els albergs fixes (unitats d’acampada) existents en l’actualitat:


Edificis de les unitats d'acampada fixes (bungalous): 18 ut en total, emplaçats en la zona
central de la meitat sud del càmping.

Hom pot consultar l’emplaçament dels bungalous al plànol d’informació I7. Segons ha indicat el
titular del càmping, tots ells es van construir a principis dels anys 70.
A continuació es descriuen els edificis de serveis (vegeu el seu emplaçament al plànol de
zonificació I.7:
Edifici de recepció (nº 1)
Situat a l’entrada del càmping (costat dret) i identificat com a edifici nº 1. És un edifici de dues
plantes: en la planta baixa hi ha la recepció, un despatx i una sala de bugaderia amb una
rentadora i una secadora; en la planta primera hi ha un petit habitatge pel vigilant del càmping i
una terrassa.
Originàriament hi havia una petita caseta de control que es va construir a principis dels anys 80,
quan es va fer la primera ampliació del càmping. No va ser fins l’any 1992 que es va construir
l’edifici de la recepció amb un petit habitatge en la planta primera corresponents al projecte
d’ampliació i reforma de l’any 1992.
A aquest edifici s’hi accedeix des del vial d’entrada al càmping (façana est). A la planta primera
s’hi accedeix a través d’una escala exterior.
En el següent quadre es descriuen les distribucions i superfícies per cada planta de l’edifici.
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EDIFICI Nº 1
DENOMINACIÓ

EDIFICI RECEPCIÓ

ACTIVITAT PRINCIPAL

RECEPCIÓ I BUGADERIA

DESCRIPCIÓ DE LA VOLUMETRIA DE L'EDIFICI
Edificació de planta rectangular situada a l'entrada del càmping
SUPERFÍCIE ÚTIL
(m2 aprox)

PLANTA

PLANTA BAIXA

39,83

PLANTA PRIMERA

40,67

TOTAL

80,50

Activitat

Superfície

Recepció
Despatx
Servei
Bugaderia

18,97
8,09
2,31
10,46

Habitatge vigilant

25,18

Terrassa

15,49

m2

Edifici de recepció i habitatge del vigilant (nº 1)

Edifici de recepció i habitatge del vigilant (nº 1)

Edifici social (nº 3)
Situat a l’entrada del càmping (costat esquerre) i identificat com a nº 3. És un edifici de 5 nivells,
on en la planta primera hi ha una sala de reunions o sala social, en la planta baixa hi ha una sala
de jocs, en la planta semisoterrani el supermercat i en les dues plantes inferiors hi ha magatzems
per a ús privat del càmping.
L’edifici es va construir l’any 1986, disposant de llicència d’obres de l’Ajuntament i autorització de
la DG d’Urbanisme. Originàriament el supermercat estava en la planta baixa i en la planta
semisoterrani hi havia un magatzem. La resta de plantes han mantingut el seu ús inicial.
A aquest edifici s’hi pot accedir des del vial d’entrada al càmping (façana sud) i des de la terrassa
de les piscines (façana nord).
En la pàgina següent s’adjunta un quadre on es descriuen les distribucions i superfícies per cada
planta de l’edifici.
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EDIFICI Nº 3
DENOMINACIÓ

EDIFICI SOCIAL

ACTIVITAT PRINCIPAL

SUPERMERCAT,
CENTRE REUNIONS,
SALA DE JOCS

DESCRIPCIÓ DE LA VOLUMETRIA DE L'EDIFICI
Edificació de planta rectangular situada a l'entrada del càmping
PLANTA

PLANTA 1ª

209,86

PLANTA BAIXA

203,27

PLANTA
SEMISOTERRANI

231,63

PLANTA
SOTERRANI

175,94

PLANTA
SOTERRANI -1

131,17

TOTAL
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SUPERFÍCIE ÚTIL
(m2 Aprox)

Activitat
Centre de reunions
Servei homes
Servei dones
Distribuïdor
Muntacàrregues
Terrassa-balcó
Sala de jocs
Despatx
Servei
Muntacàrregues
Terrassa-balcó
Hall-distribuïdor
Escala
Supermercat
Cambra frigorífica
Distribuïdor
Sala de quadres
Muntacàrregues
Magatzem
Espai sense ús
Servei
Sala quadres
Magatzem
Magatzem
Magatzem
Magatzem
Magatzem
Muntacàrregues
Magatzem
Magatzem

Superfície
117,37
2,56
2,56
2,61
3,33
81,43
116,52
14,44
1,88
3,33
67,10
14,24
5,58
96,60
12,98
8,19
3,63
3,33
64,60
4,53
4,33
6,16
7,46
146,95
6,15
15,88
3,63
3,33
125,02
6,15

951,87 m2
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Edifici social (nº 3): façana sud.

Edifici social (nº 3): façana est.

Blocs sanitaris (nº 2, 4, 5, 6 i 7)
El càmping Gaset disposa del 5 edificis amb serveis higiènics situats en diferents indrets del
càmping:
-

Edifici nº 2: edifici de serveis situat al costat de la sala de la bugaderia de l’edifici de
recepció. Està constituït per cinc recintes independents amb accés directe des de l’exterior:
un canviador de nadons i quatre dutxes amb lavabo (una d’elles també amb evacuatori).

-

Edifici nº 4: edifici de serveis situat a la zona nord del càmping, vora la pista poliesportiva.
L’edifici té unes dimensions exteriors de 21,12 m de longitud i 6,72 m d’amplada dividit en
la seva part central per separar la zona d’homes i la de dones, amb superfícies i elements
idèntics. Disposa de 13 dutxes, 12 rentamans i 5 evacuatoris, tant en la zona d’homes com
de dones. Adossat a la façana de llevant de l’edifici hi ha una zona porxada amb aigüeres i
safarejos.

-

Edifici nº 5: edifici de serveis situat a la zona oest del càmping. És d’idèntiques dimensions
i distribució que l’edifici nº 4. També en la seva façana de llevant, al costat dels serveis de
dones hi ha una zona porxada amb aigüeres i safarejos. Al costat dels serveis d’homes hi
ha una sala amb els equips de desinfecció del dipòsit d’aigua potable i els acumuladors
d’aigua calenta de l’edifici de serveis.

-

Edifici nº 6: edifici de serveis sud situat uns metres més avall de l’edifici nº 5. Es tracta d’un
mòdul prefabricat amb rentamans (3 ut) i evacuatoris (5 ut) per a homes i dones, de 10,77
m de longitud x 2,67 m d’amplada.

-

Edifici nº 7: servei de minusvàlids proper al mòdul de serveis nº 6, darrere de l’edifici del
bar-restaurant, entre un bungalou i un magatzem. Es tracta d’un petit mòdul prefabricat de
3,30 m x 2,70 m que disposa de rentamans, dutxa i evacuatori, adaptat per a minusvàlids.

Per a cada edifici s’adjunta un quadre on s’indica la seva distribució i superfície.
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EDIFICI Nº 2
DENOMINACIÓ

EDIFICI DE SERVEIS A
L’ENTRADA DEL
ACTIVITAT PRINCIPAL
CÀMPING
DESCRIPCIÓ DE LA VOLUMETRIA DE L'EDIFICI

SERVEIS HIGIÈNICS

Edificació de planta rectangular situada a l'entrada del càmping, al costat de l'edifici 2 (recepció)
PLANTA

PLANTA BAIXA

TOTAL

SUPERFÍCIE ÚTIL
(m2 aprox)

Activitat

Unitats

15,36

Serveis varis
Canviador de nadons
Lavabos
Evacuatori
Dutxes

1
4
1
4

Superfície

15,36

15,36 m2

Edifici de serveis situat a l’entrada del càmping (nº 2)

Edifici de serveis situat a l’entrada del càmping (nº 2)

EDIFICI Nº 4
DENOMINACIÓ

EDIFICI DE
SERVEIS NORD

ACTIVITAT PRINCIPAL

SERVEIS HIGIÈNICS

DESCRIPCIÓ DE LA VOLUMETRIA DE L'EDIFICI
Edificació de planta rectangular situada al nord del càmping
PLANTA

SUPERFÍCIE ÚTIL
(m2 aprox)

Activitat

Unitats

Superfície

Serveis dones
Lavabos
Dutxes
Evacuatoris

12
13
5

Lavabos
Dutxes
Evacuatoris

12
13
5

61,77

Serveis homes
PLANTA BAIXA

144,39

61,77

Porxo aigüeres i safarejos
Aigüeres
Safarejos

TOTAL
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6
3

20,85

144,39 m2
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Edifici de serveis nord (nº 4)

Edifici de serveis nord (nº 4)

Edifici de serveis nord (nº 4)
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Edifici de serveis nord (nº 4): zona exterior de rentat
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EDIFICI Nº 5
DENOMINACIÓ

EDIFICI DE
SERVEIS OEST

ACTIVITAT PRINCIPAL

SERVEIS HIGIÈNICS I SALA
EQUIPS

DESCRIPCIÓ DE LA VOLUMETRIA DE L'EDIFICI
Edificació de planta rectangular situada a l’oest del càmping
PLANTA

SUPERFÍCIE ÚTIL
(m2 aprox)

Activitat

Unitats

Superfície

Serveis dones
Lavabos
Dutxes
Evacuatoris

12
13
5

Lavabos
Dutxes
Evacuatoris

12
13
5

61,77

Serveis homes
PLANTA BAIXA

175,55

61,77

Porxo aigüeres i safarejos
Aigüeres
Safarejos

Sala equips desinfecció i altres

TOTAL

175,55

6
4

30,39
21,62

m2

Edifici de serveis oest (nº 5)

Edifici de serveis oest (nº 5): zona exterior de rentat
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EDIFICI Nº 6
DENOMINACIÓ

EDIFICI DE
SERVEIS SUD

ACTIVITAT PRINCIPAL

SERVEIS HIGIÈNICS

DESCRIPCIÓ DE LA VOLUMETRIA DE L'EDIFICI
Mòdul prefabricat de planta rectangular situat al sud del càmping
PLANTA

SUPERFÍCIE ÚTIL
(m2 aprox)

Activitat

Unitats

Superfície

Lavabos
Evacuatoris

3
5

13,52

Lavabos
Evacuatoris

3
5

13,52

Serveis dones
PLANTA BAIXA

TOTAL

27,04

Serveis homes

27,04 m2

Edifici de serveis sud (nº 6)

EDIFICI Nº 7
DENOMINACIÓ

EDIFICI DE
SERVEIS
ACTIVITAT PRINCIPAL
MINUSVÀLIDS
DESCRIPCIÓ DE LA VOLUMETRIA DE L'EDIFICI

SERVEIS HIGIÈNICS

Mòdul prefabricat de planta rectangular situat al sud del càmping
PLANTA

SUPERFÍCIE ÚTIL
(m2 aprox)

Activitat

Unitats

Superfície

Serveis
PLANTA BAIXA

TOTAL
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8,28

Lavabo
Evacuatori
Dutxa

1
1
1

8,28

8,28 m2
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Edifici bar-restaurant (nº 8)
Edifici situat al sud-est del càmping que es va construir al mateix temps que el càmping originari,
de manera que és l’edificació més antiga del càmping. Disposa de l’autorització del llavors
Ministerio de Información y Turismo de l’any 1963 (document inclòs en l’annex 1).
Es tracta d’una edificació de planta baixa més una planta, amb una superfície total construïda
d’uns 277 m2 corresponents a la planta baixa i 82 m2 corresponents a la primera planta, que
disposa d’una àmplia terrassa de 96 m2. En la planta baixa hi ha les instal·lacions del barrestaurant: bar, menjador, sala de jocs, cuina, cambra frigorífica, serveis i magatzems. En la
planta primera hi ha vàries habitacions pels treballadors del càmping i s’hi accedeix a través
d’unes escales des de l’exterior de l’edifici.
En el quadre següent s’indiquen la distribució i superfícies de l’edifici:
EDIFICI Nº 8
DENOMINACIÓ

EDIFICI BARRESTAURANT

ACTIVITAT PRINCIPAL

BAR-RESTAURANT I
HABITACIONS PELS
TREBALLADORS

DESCRIPCIÓ DE LA VOLUMETRIA DE L'EDIFICI
Edificació de planta poligonal situada al sud del càmping
PLANTA

PLANTA BAIXA

245,37

PLANTA PRIMERA

162,91

TOTAL
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SUPERFÍCIE ÚTIL
(m2 aprox)

Activitat
Magatzem exterior
Magatzem 1
Magatzem 2
Servei homes
Servei dones
Distribuïdor
Menjador
Bar
Bar-zona servei
Cuina
Zona refrigerada
Sala de jocs
Accés servei/barbacoa
Passadís distribuïdor
Habitació 1
Habitació 2
Habitació 3
Habitació 4
Habitació 5-despatx
Bany 1
Bany 2
Terrassa

Superfície
18,20
8,27
5,15
8,14
7,22
1,42
36,34
76,60
19,00
20,09
7,26
34,60
6,08
10,10
9,00
9,05
8,80
8,76
11,69
5,20
3,84
96,47

408,28 m2
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Edifici bar restaurant (nº 8): façana oest.

Edifici bar restaurant (nº 8): façana nord.

Edifici bar restaurant (nº 8): façana est.

Vials i zones d’aparcament
Els espais d’ús comunitari que actualment composen els espais per on circulen els vehicles i les
persones (viari, clau V1) i els espais d’aparcament de vehicles (clau V2) s’han dibuixat i superficiat
en el plànol d’informació I7. El total és de 9.234 m2, que suposa un 26,2% de la superfície total del
càmping.
Hi ha dos vials principals, el vial que dóna accés a la zona nord del càmping i el que dóna accés a
la zona sud. A partir d’aquests dos vials parteixen tots els vials secundaris que donen accés a les
unitats d’acampada i a la zona esportiva situada a la part nord-oest.
Majoritàriament els vials estan pavimentats i tots són de doble sentit de circulació.
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Espais lliures i zones d’esbarjo
Els espais d’ús comunitari dedicats al lleure i esbarjo es classifiquen en tres categories:




LL1: parcs infantils
LL2: zones esportives i de lleure
LL3: espais lliures sense ús específic

Com a espais LL1 es consideren en la zonificació actual la zona situada al nord de la pista
poliesportiva i la zona situada a l’est de l’edifici del bar-restaurant, on hi ha jocs per a la canalla,
amb una superfície total de 541 m2. La zona esportiva i de lleure (clau LL2) està constituïda per la
piscina, espais annexos i la pista poliesportiva, situades al límit nord-oest del càmping, totalitzant
1.789 m2. I com a espais lliures sense ús específic (clau LL3) s’ha considerat unes peces bastant
àmplies situades al límit sud del càmping i una zona central, així com els marges i zones lliures
residuals sense cap ús concret. El total d’aquest tercer grup és de 6.741 m2. El total dels tres tipus
d’espais lliures és de 9.071 m2, el que suposa un 25,8% de la superfície del càmping, és a dir, una
quarta part del càmping. En el plànol d’informació I7 s’han delimitat aquests espais i s’hi ha
adjuntat el quadre de superfícies i percentatges.

2.5.- LES XARXES DE SERVEIS EXISTENTS.
2.5.1.- ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE.
El càmping Gaset s’abasteix amb l’aigua provinent de l’embassament de Sant Antoni. La captació
es realitza mitjançant una bomba muntada sobre una estructura prefabricada flotant, que es retira
de l’embassament una vegada finalitzada la temporada de càmping. La captació se situa en el
punt de coordenades UTM ETRS89 X= 328.501; Y= 4.672.696).

L’aigua s’impulsa a una petita caseta situada al límit de llevant del càmping, des d’on es bombeja
al dipòsit regulador del càmping situat al costat de l’edifici de serveis oest. El dipòsit té una
capacitat aproximada de 250 m3.
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Es disposa del contracte d’autorització que FECSA va atorgar al titular del càmping per a la
captació d’aigua de l’embassament per a l’abastament de l’establiment en data 24 d’octubre de
1977. Entre altres, s’autoritzava a captar 2 m3/dia per a ús exclusiu del càmping (document inclòs
en l’annex 1).
L’any 2005 el Sr. Josep Gaset Puigarnau, va sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre la
concessió per a derivar un cabal d’aigua de 1,43 l/s de l’embassament de Sant Antoni per a
l’abastament del càmping. L’Agència Catalana de l’Aigua va informar favorablement del cabal
sol·licitat però condicionat a l’aportació de documentació complementària (expedient
UDPH2005005751 de data 28 de març de 2006) i traslladant l’expedient a la CHE (document
inclòs en l’annex 1).
En data 30 de juny de 2009 la CHE realitza un acta de reconeixement al càmping referida a la
concessió sol·licitada però no es disposa de l’informe definitiu (document inclòs en l’annex 1).
En data 31 de gener de 2018 el titular del càmping sol·licita a la CHE la resolució de l’expedient
2004-A-102 relatiu a la concessió d’aigua indicant que aquesta resolució estava condicionada a
l’autorització de les instal·lacions del càmping en zona de policia de lleres, la qual es va atorgar en
data 30 de novembre de 2017 (expedient 2015-O-1089). Documents inclosos en l’annex 1.
La situació actual és que l’expedient de concessió d’aigua encara està pendent de resolució.
Des d’aquesta captació també s’abasteix la “casa Gaset”, que és de propietat del titular del
càmping. Tot i que aquesta casa està situada fora de les instal·lacions del càmping, caldrà
modificar l’expedient de sol·licitud de concessió, indicant que l’ús de l’aigua és per abastament del
càmping i també per la “casa Gaset”.
2.5.2.- SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS.
El càmping Gaset disposa de les següents xarxes de desguàs diferenciades, segons la zona on
es generen les aigües residuals:
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-

Zona nord del càmping: corresponen a les aigües residuals procedents dels sanitaris i
dutxes del bloc de serveis situat al nord del càmping (edifici nº 4 del plànol I.7). Aquestes
són conduïdes fins a una fossa sèptica de 3 compartiments (capacitat total 24 m3).
L’abocament de l’efluent és per infiltració al terreny.

-

Edifici social (edifici nº 3 del plànol I.7): l’aigua residual generada per aquest edifici es
condueix en una fossa sèptica situada davant la seva façana est i l’efluent s’infiltra en el
terreny.

-

Zona sud del càmping, on hi ha vàries procedències de les aigües residuals:


les procedents dels sanitaris, els rentadors i els bungalous de la zona sud que són
conduïdes fins a una fossa sèptica de 3 compartiments (capacitat total 32 m3),



les procedents del bar-restaurant que són conduïdes a una fossa d’un sol
compartiment (capacitat 8 m3) que actua de separador d’olis i greixos i en la que
s’ha instal·lat un deflector metàl·lic.
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Posteriorment ambdues aigües residuals s’uneixen en una altra fossa sèptica (que fins l’any
2007 era de 12 m3 de capacitat, però es va renovar perquè era insuficient) de 50 m3 de
capacitat que actua com a reactor biològic, succeint-se episodis aeròbics i anòxics de
manera seqüencial. A l’entrada del reactor hi ha una reixa de desbast per a sòlids grollers
amb un pas de llum de 10 mm; darrera del reactor hi ha el decantador que disposa d’un
bombament per a la recirculació dels fangs decantats i, finalment l’efluent que surt del
decantador es condueix fins a un canal mesurador de cabal tipus triangular de paret fina. El
desguàs de l’efluent es realitza en el pantà de Sant Antoni, en el punt de coordenades UTM
ETRS89 X= 328.309; Y= 4.672.562 (veure plànol d’informació I.9).
Es disposa d’una autorització provisional d’abocament d’aigües residuals atorgada per la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (expedient amb ref. 84-S-40) de data 10 de setembre de
1985, per abocar l’aigua residual generada pel càmping amb una capacitat màxima de 500
campistes a l’embassament de Sant Antoni, previ tractament amb fosses sèptiques. Fixant un
volum diari màxim abocat de 35 m3, amb un cabal màxim de 0,98 l/s. Aquesta autorització va
quedar obsoleta en el moment en que es va dotar al càmping de les noves instal·lacions de
depuració (obres finalitzades el juliol de 2007) i que s’han descrit anteriorment.
El 19 de juny de 2008 la Unitat Tècnica del Departament d’Autoritzacions d’Abocaments emet un
informe favorable a l’atorgament de l’autorització i el 26 de setembre de 2008 es dicta la proposta
de resolució en la que es fixen les condicions amb les que es podria atorgar l’autorització.
El 18 de novembre de 2008 es trasllada a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre la proposta de
resolució per a que dicti la resolució definitiva. Transcorreguts més de sis mesos del trasllat de la
proposta de resolució a la CHE, sense que aquesta hagués dictat resolució definitiva, en data 20
de juliol de 2009, l’ACA va procedir a elevar a definitiva la proposta de resolució feta el 26 de
setembre de 2008, atorgant a Josep Gaset Puigarnau, autorització d’abocament al domini públic
hidràulic, de les aigües residuals depurades procedents de l’activitat que desenvolupa al càmping
Gaset ubicat al terme de Talarn, amb subjecció a unes condicions particulars i generals (expedient
ref. AA2004001114, adjunt a l’annex 1 del present document).
En data 4 de febrer de 2014 l’ACA requereix la renovació d’abocament, atès que ja han passat
cinc anys des de l’autorització atorgada l’any 2009. En data 15 d’abril de 2014 el titular del
càmping envia la declaració d’abocament simplificada i sol·licita la continuació de la tramitació de
l’expedient AA2014000219 (ambdós documents inclosos en l’annex 1).
En data 5 de maig de 2016, el titular del càmping presenta un al·legació a la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre en relació a l’expedient 2016-S-27 referent a l’informe d’extinció
d’autorització d’abocament, indicant que s’ha sol·licitat a l’ACA la legalització en zona de policia de
lleres (expedient UDPH2012000550 actualment en tràmit). (Document inclòs en l’annex 1).
En data 2 d’agost de 2017 l’ACA resol arxivar l’expedient de renovació d’autorització d’abocament
en haver expirat el termini de vigència de 5 anys i en no disposar de l’autorització en zona de
policia de lleres.
En data 30 de novembre de 2017 la CHE atorga l’autorització/legalització de les instal·lacions del
càmping en zona de policia de lleres. Amb el que ja s’ha posat en coneixement de l’ACA la
situació actual, de manera que es pugui continuar amb el tràmit de l’expedient.
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2.6.- AFECTACIONS.
 Afectacions d’infraestructures
Les infraestructures que poden generar afectació sobre l’àmbit del pla especial urbanístic són:
- Carretera C-13, o eix del Pallars, que uneix el Segrià amb el Pallars Sobirà. Està administrada
per la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya (Servei Territorial de
Lleida).
El títol IV del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat per Decret legislatiu 2/2009, de 25
d’agost, defineix tres tipus de zones de protecció: la zona de domini públic, la zona de servitud i
la zona d’afectació. Així les afectacions que genera la carretera L-504 són:


La zona de domini públic acaba a 3 metres del cap del talús o peu de terraplè.



La zona de servitud està compresa entre la zona de domini públic i una línia paral·lela a la
zona de domini públic a 5 metres de distància.



La zona d’afectació està delimitada interiorment per la zona de servitud i exteriorment per
la línia paral·lela a l’aresta exterior de l’esplanació ubicada a una distància de 30 metres.



La línia d’edificació ha d’estar a més de 25 m de la línia blanca del voral més proper.

Efectivament la carretera C-13 genera afectació en el càmping. En els plànols d’informació I.7
i d’ordenació O.2, s’ha dibuixat la línia d’edificació de 25 metres, comprovant que aquesta
franja queda lliure d’edificacions.
- Línia de ferrocarril de Lleida a la Pobla de Segur que passa pel costat de ponent de les
instal·lacions del càmping actual. Les afeccions que general la línia de ferrocarril són:


Zona de domini públic: són els terrenys ocupats per l’explanació de la línia fèrria, els seu
elements funcionals i instal·lacions que tinguin per objecte la seva correcta explotació, i
una franja de terreny de 8 metres d’amplada a cada costat de la mateixa.



Zona de servitud: són les franges de terreny a ambdós costats de la línia fèrria,
delimitades interiorment per la zona de domini públic i exteriorment per dues línies
paral·leles a les arestes exteriors de l’explanació a una distància de 20 metres.



Zona d’afecció: són les franges de terreny a ambdós costats de la línia fèrria, delimitades
interiorment pels límits externs de la zona de servitud i exteriorment per dues línies
paral·leles a les arestes exteriors de l’explanació, a una distància de 50 metres.

 Afectacions de lleres
La llera que genera afectació sobre l’àmbit del pla especial urbanístic és el pantà de Sant Antoni,
el càmping se situa al marge dret i hi limita en tot el seu costat est.
El Reglament del Domini Públic Hidràulic que desenvolupa els títols preliminar I, IV, V, VI i VII de
la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües, estableix la protecció del domini públic hidràulic (punt 2 de
l’article 6). Les afectacions que genera el riu sobre el càmping són:
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Zona de servitud de 5 metres d’amplada per a ús públic, que es regula en el reglament.
Zona de policia de 100 metres d’amplada, on es condicionarà l’ús del sòl i les activitats
que s’hi desenvolupin.

Les línies de servitud i de policia s’han grafiat en el plànol d’informació I.7 i en el d’ordenació O.2.

2.7.- LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS CONCEDIDES
De la documentació que la propietat ha facilitat a l’equip redactor, la relació de les llicències i
autoritzacions de què disposa el càmping Gaset són:
1. Ajuntament.
Autoritzacions i llicències.











Certificat de l’autorització d’instal·lació del càmping en data 24-05-1963 (23-05-1986)
Llicència d’obres edifici botiga i sala de reunions (24-11-1986) (edifici local social)
Llicència per a la realització de treballs d’excavació en la finca del càmping (03-12-1988)
Certificat de l’Ajuntament conforme el càmping disposa de bar des de fa uns 20 anys (1705-1989)
Llicència d’obres per a la construcció de dues piscines (07-06-1989)
Llicència d’obres per a la reforma i ampliació de l’oficina d’informació (19-07-1993) (edifici
recepció)
Llicència d’obres de condicionament de l’accés (06-07-1994)
Llicència d’obres per a la reparació del teulat a la casa del càmping (29-06-1998)
Llicència d’obres per a la pavimentació de la terrassa davant del bar existent al càmping
(29-03-1999)
Aprovació i homologació del Pla d’Autoprotecció (09-01-2013)

Llicència ambiental.
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El Document d’Avaluació Ambiental del càmping Gaset és redactat per l’enginyer
industrial Sr. Miquel Gasulla Esteve (EINESA INGENIERIA , S.L.) en data 3 de setembre
de 2008. Les inconformitats incloses en el programa de correccions van ser:



En data 19-04-2011 l’ECA realitza l’informe de verificació d’avaluació ambiental, del que
a continuació s’adjunta el programa de correccions que s’hi va incloure:
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Sol·licitud del titular del càmping a l’Ajuntament de l’atorgament de la llicència ambiental i
compromís de lliurament del Pla Especial del càmping. (2015-04-29)

2.- Direcció General de Turisme de la Generalitat.







Autorització per regentar un bar en la partida Susterris “Borda Gaset” (21-03-1963)
(Ministerio de Información y Turismo)
Reclassificació del càmping (11-06-1990)
Certificat conforme el càmping consta al Registre d’Empreses i Activitats Turístiques (3108-1993)
Autorització de 18 bungalous i la seva capacitat (19-12-1994)
Reclassificació del bar-restaurant: 80 places. (26-06-1995)
Canvi de titular: titular: Josep Gaset Puigarnau; segona categoria; 220 unitats
d’acampada; 550 places; 18 bungalous. (13-03-2001)

3.- Direcció General d’Urbanisme.



Autorització d’edifici botiga i sala de reunions (29-10-1986)
Autorització d’ampliació i reforma de l’oficina d’informació (14-04-1993)

4.- Organismes de conca.
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
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Autorització d’abocament provisional (10-09-1985)
Acta de reconeixement per a la concessió d’aigua (30-06-2009)
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Al·legació a l’expedient 2016-S-27 referent a l’extinció d’autorització d’abocament (05-052016).
Autorització de les instal·lacions del càmping en zona de policia de lleres (30-11-2017).
Sol·licitud a la CHE per la continuació del tràmit de l’expedient de concessió d’aigua (3101-2018).

Agència Catalana de l’Aigua.













Declaració d’ús i contaminació de l’aigua (04-09-2001)
Autorització d’abocament de fangs a EDAR (28-07-2005)
Trasllat a la CHE de l’expedient de concessió d’aigua per part de l’ACA (21-04-2006)
Autorització d’abocament (20-07-2009)
Sol·licitud del titular del càmping a l’ACA d’autorització en zona de policia (21-12-2011)
Atorgament de pròrroga de l’expedient d’autorització en zona de policia (06-09-2013)
Requeriment per renovació d’autorització d’abocament (04-02-2014)
Anunci al DOGC de la sol·licitud de la legalització de les instal·lacions del càmping en
zona de policia (25-03-2014) i trasllat a la CHE de de l’expedient de legalització en zona
de policia.
Sol·licitud del titular de renovació d’autorització d’abocament (15-04-2014)
L’ACA comunica el trasllat a la CHE de l’expedient d’autorització en zona de policia (0807-2015)
Arxivament de l’expedient d’autorització d’abocament (02-08-2017)
Sol·licitud del titular a l’ACA per resoldre l’expedient d’abocament (31-01-2018)

5.- Direcció General de Carreteres.





Autorització mur de contenció (16-04-1993)
Autorització de millora de l’accés existent (21-04-1994)
Autorització canvi de teulada (13-05-1998)
Autorització de pavimentació d’esplanada (08-06-2001)

6.- Altres.




RENFE: Acta d'entrega del camí d’accés a la finca Susterris per part de la Segunda
Jefatura de Estudio y Construcción de Ferrocarriles (25-12-1960)
FECSA: Autorització per derivar 2 m3/dia del pantà 06-12-1975 i contracte de data 2910-1977.
ENDESA GENERACIÓN S.A.: Contracte d’arrendament superfície zona sud del càmping
(01-06-2012).

Tots el documents aquí relacionats s’adjunten en l’annex núm. 1 “Documentació administrativa”.
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2.8.- ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’ESTABLIMENTS TURÍSTICS. ESTAT ACTUAL
Les instal·lacions actuals del càmping han de complir la normativa sectorial vigent, especialment
el que disposa el Decret 159/2012, de 23 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i
d'habitatges d'ús turístic.
La categoria de l'establiment de càmping és "segona", amb el que les condicions de les seves
instal·lacions han d'acomplir el "requisits tècnics mínims dels establiments de càmping" fixats en
l'annex II d'aquest Decret. Hom pot comprovar en els plànols d’informació I.7 “Zonificació i unitats
d’acampada actuals” i I.8 “Edificis existents. Distribucions interiors” que:
1. La superfície mínima d’unitat d’acampada ha de ser de 60 m2. A cada unitat d’acampada únicament es
pot instal·lar un alberg i les pertinences d’una unitat familiar o persona usuària sempre que siguin les
pròpies del desenvolupament normal de l’activitat de càmping. En cas d’instal·lar-hi més d’un alberg mòbil,
la persona usuària ha de signar una sol·licitud expressa en aquest sentit a la recepció de l’establiment.
També poden disposar d’unitats d’acampada d’una superfície mínima de 22 m2, amb una capacitat màxima
de dues persones proveïdes de tenda de tipus canadenca sense vehicle o amb moto. La quantitat màxima
d’aquests tipus d’unitat d’acampada no poden ultrapassar en cap cas el 10% del total d’unitats d’acampada
de l’establiment.
2. Recepció amb prou espai destinat al públic.
3. Establiment de restauració.
4. Espai destinat a la venda de queviures. No és obligatori si a menys d’un quilòmetre del càmping hi ha
aquesta oferta.
5. Serveis higiènics. Cada bloc destinat a serveis higiènics dels dos sexes ha de disposar d’un espai
canviador de nadons.
6. Lavabos, un per cada 14 unitats d’acampada que no disposin de lavabos a l’alberg, amb una separació
mínima entre ells de 50 cm i dotats amb aigua calenta contínuament.
7. Dutxes en cabines individuals de superfície mínima d’1,20 m2, una per cada 17 unitats d’acampada que
no disposin de dutxa a l’alberg i dotades amb aigua calenta contínuament.
8. Evacuatoris del tipus de tassa, un per cada 12 unitats d’acampada que no disposin d’evacuatori. En els
serveis destinats als homes, el 20% dels evacuatoris poden ser del tipus urinari.
9. Accessoris: miralls damunt de tots els lavabos, i penjadors als lavabos, dutxes i evacuatoris.
10. Endolls al costat dels lavabos, un per cada 14 unitats d’acampada.
11. Un safareig per cada 45 unitats d’acampada, amb una separació mínima entre si de 50 cm, tots dotats
amb aigua calenta contínuament, i prestatges per deixar-hi la roba. En el supòsit que s’instal·lin rentadores,
poden ser de pagament i cadascuna pot substituir quatre safarejos.
12. Aigüeres, una per cada 35 unitats d’acampada destinades a alberg mòbil.
13. Preses d’aigua potable, distribuïdes de tal forma que cap unitat d’acampada no es trobi a més de 60
metres d’una d’elles. Han d’estar pavimentades en un radi de dos metres i dotades del corresponent
desguàs.
14. Arbres per fer ombra en una superfície mínima del 25% de la zona destinada a acampada.
15. Servei de vigilància en horari de recepció.
16 Servei de caixa forta.
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17. Servei de recollida i distribució diària de correspondència. Hi ha d’haver una bústia instal·lada a l’interior
del càmping i s’ha de poder utilitzar en qualsevol moment.
18. Recepcionistes per atendre ininterrompudament les persones usuàries des de les 9 hores fins a les 20
hores, que coneguin, a més del català i castellà, un mínim de dos idiomes estrangers.
19. Personal de neteja suficient d’acord amb l’extensió del càmping i el mecanisme utilitzat.
20. Tot el personal ha de portar el corresponent distintiu que els identifiqui davant les persones usuàries.

Botiga de queviures-edifici social ( nº 3)

Vista interior bloc de serveis nord (nº 4)

Aigüeres i safarejos bloc de serveis oest (nº 5)

Vista interior bloc de serveis oest (nº 5)

Bugaderia (nº 1)
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En el quadre següent hom pot comprovar que el càmping amb les instal·lacions actuals, resulta
que sense fer cap ampliació dels edificis de serveis, s’estaria molt per sobre dels mínim establerts
pel l’annex II del Decret 159/2012 per a càmpings de segona categoria.
COMPROVACIÓ DE L'ACOMPLIMENT DE L'ANNEX II del Decret
159/2012 (situació ACTUAL)

PLA ESPECIAL Càmping Gaset
lavabos

dutxes

evaquatoris

4

4

1

lavabos

dutxes

evaquatoris

urinaris

rentadora

secadora

1

1

safarejos

aigüeres

3

4

4

6

SERVEIS ENTRADA
urinaris

BLOC DE SERVEIS NORD
Serveis

homes

12

5

13

Serveis

dones

12

5

13

BLOC DE SERVEIS OEST
Serveis

homes

12

5

13

Serveis

dones

12

5

13

BLOC DE SERVEIS SUD
Serveis

homes

3

5

Serveis

dones

3

5

2

SERVEI MINUSVÀLIDS

TOTAL CÀMPING

1

1

1

59

25

64

7

12

28

16

45

35

Unitats d'Acampada mòbils =
Unitats per UA mòbil
Màxim Decret
159/2012

178
3

7

3

14

17

12

<20% homes

2.9.- RISC D’INUNDABILITAT I RISC D’INCENDI
2.9.1.- AFECTACIÓ DEL RISC D’INUNDABILITAT.
En el càmping Gaset no existeix el risc d’inundabilitat, ni per l’afecció del riu Noguera Pallaresa
(pantà de Sant Antoni) ni pel torrent de Susterris, tal i com es justifica en l’estudi d’inundabilitat de
detall realitzat per l’ACA i que s’inclou en el document justificatiu E1.
Les fonts d’informació referents a la inundabilitat del càmping Gaset són:
CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DE L’EBRE
El risc d’inundabilitat està grafiat en els mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación (MAPRI)
elaborats per la Confederación Hidrogràfica del Ebro (CHE en endavant) en compliment de l’article
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7 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, que
transposa la Directiva 2007/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2007.
Aquests mapes es poden consultar a la seva WEB de la CHE
(http://iber.chebro.es/SitEbro/sitebro.aspx).
Les planes d’inundació i determinació de la zona de flux preferent contingudes al MAPRI són
suficients per a tramitar el Pla especial urbanístic davant l’organisme de conca, tant per a informe
previ de l’Agència Catalana de l’Aigua com per a autorització de les instal·lacions en zona de
policia per part de la CHE. Els cabals considerats per la CHE en aquest tram del riu Noguera
Pallaresa, a l’alçada del càmping Gaset són de 637 m3/s per als 10 anys de període de retorn,
1497 m3/s per als 100 anys i de 2639 m3/s per al de 500 anys. No hi ha disponibles les línies
d’inundabilitat en aquesta zona.
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA ESTUDI 2010
El desembre de 2010 es va redactar un primer document per encàrrec de l'Agència Catalana de
l'Aigua en el marc del "Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua, el
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Professional d’empresaris de
Càmping i Ciutat de Vacances de Lleida" i amb títol Estudi d’inundabilitat bàsic de detall del
càmping Gaset. Caracterització de la zona inundable i la determinació del perill dins els diferents
sectors del càmping en cas d’avinguda. Els cabals considerats en aquest estudi per al riu Noguera
Pallaresa són de 1624,9 m3/s per als 100 anys de període de retorn i de 2505,1 m3/s per al de 500
anys. En aquest estudi també es va estudiar el torrent de Susterris (conca inferior a 1 km2), situat
al marge dret del pantà de Sant Antoni i afluent d’aquest a l’alçada del càmping Gaset.
En aquest estudi es conclou, entre altres, que el càmping no presenta perillositat relacionada amb
el riu Noguera Pallaresa; que el pantà no representa un element de risc pel que fa a la
inundabilitat del càmping ja que aquest se situa per sobre de la màxima cota de la làmina d’aigua
de l’embassament (únicament en cas d’assolir el pantà la seva capacitat màxima es donarien
petites afeccions en els marges del càmping amb calats inferiors als 30 cm.
En referència al torrent de Susterris s’indica que pot provocar afeccions dins del càmping perquè
el travessa per desembocar al pantà de Sant Antoni i que la zona d’afecció engloba part de les
zones d’acampada i bungalous del càmping. També s’especifica que en la modelització no s’ha
considerat la conducció subterrània que travessa el càmping d’est a oest ja que les dimensions
dels punts d’entrada són insuficients.
En realitat el torrent de Susterris no està canalitzat per l’interior del càmping, sinó que aquest
desguassa en el torrent que hi ha aigües avall del càmping. En cas d’obstrucció de la canalització
del torrent l’aigua desguassaria per la via del tren. La canalització existent en l’interior del càmping
Gaset únicament s’utilitza per desguassar les aigües pluvials que recull d’edifici social situat a
l’entrada de l’establiment. En aquest sentit l’ACA va decidir tornar a fer una remodelització, els
resultats de la qual s’han reflectit en un informe que s’explica en el següent apartat.
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA ESTUDI 2016
Analitzant el model hidràulic de l’estudi realitzat l’any 2010 s’han observat deficiències en la
topografia emprada i hipòtesis considerades que fan pensar que la modelització és millorable i
se’n podria derivar una menor inundabilitat de l’àmbit de la determinada inicialment, així es va
determinar remodelitzar l’estudi d’inundabilitat amb la millor topografia disponible. La modelització
hidràulica s’ha basat en la hipòtesi de flux bidimensional i la utilització del model GUAD2D.
L’estudi s’ha realitzat completant l’estudi de 2010 amb la cartografia LAS de l’ICGC, ampliant-se
l’àmbit lateral del model, per a poder incorporar les vies del ferrocarril. Els cabals emprats són els
de l’estudi de l’any 2010, corregits a partir de la delimitació de l’àrea vessant.
Les conclusions d’aquest estudi han estat les següents:
- La remodelització ha implicat una reducció de la zona inundable definida a l’estudi de l’any
2010. En cas de grans avingudes, la inundació relacionada amb les dues zones de
concentració d’escorrentia afectarien les vies del Ferrocarril i la carretera C-13, afavorint la
laminació i la no afectació del càmping, tal i com s’ha obtingut dels resultats hidràulics.
- El càmping Gaset no presenta perillositat relacionada amb el riu Noguera Pallaresa (pantà de
Sant Antoni). En cas de donar-se pujades de nivell relacionades amb el pantà aquestes serien
molt graduals i amb calats resultants dins del càmping de poca importància.
- El pantà de Sant Antoni no representa un element de risc pel que fa a la inundabilitat del
càmping ja que aquest se situa per sobre de la màxima cota de la làmina d’aigua de
l’embassament.
- Es recomana la construcció d’estructures de drenatge que evitin la concentració de la possible
aigua acumulada provinent de la C-13 i la col·locació d’una reixa de desbast que eviti
l’obstrucció de les estructures a l’interior del càmping. Caldrà fer l’adequat manteniment
d’aquestes estructures.
Amb aquest darrer estudi conclou que el càmping Gaset no està afectat pel risc d’inundabilitat.
2.9.2.- AFECTACIÓ DEL RISC D’INCENDI.
En la resolució INT/764/2016, de 23 de març, per la qual s’inclouen determinades instal·lacions de
càmping dins l’àmbit d’aplicació de l’epígraf A de l’annex I del Decret 30/2015, de 3 de març, pel
qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el
contingut d’aquestes mesures, es diu que cal incloure les activitats de càmping següents:
-

Instal·lacions de càmping amb capacitat igual o superior a 5.000 persones
Instal·lacions de càmping ubicades en zona de risc greu d’inundació (zones inundables
per períodes de retorn de 500 anys o per criteris geomorfològics, com també les zones
afectades per cons de dejecció).
Instal·lacions de càmping ubicades en zona de risc greu d’incendi forestal (ubicades a
menys de 500 m de massa forestal).

En base a aquest darrer punt, cal estudiar la vegetació del voltant del càmping per determinar si
existeix risc greu d’incendi forestal.
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En l’àmbit del càmping, les instal·lacions estan situades en antics camps de conreu. La vegetació
que trobem a l’interior del càmping és, pràcticament en la seva totalitat, replantació. S’observen
diferents espècies autòctones com són els lledoners, moreres i, de manera molt puntual, oliveres,
pollancres, freixes i roures. En un radi de 500 metres al voltant de les instal·lacions del càmping, la
massa forestal existent correspon a vegetació de ribera en el darrer tram del torrent de Susterris i
limitant amb la part sud del càmping hi ha una pineda d’escassa entitat (0,4 Ha) situada entre el
marge del pantà, el càmping i en la zona ocupada pel club Minerva. D’aquest indret cal indicar que
el sotabosc es manté net, atès que és un espai dedicat principalment al lleure i zona esportiva. Al
nord de la carretera C-13 hi ha vegetació baixa constituïda bàsicament per matolls i alguns pins.
Per tot això, es pot concloure que el càmping Gaset no se situa en una zona de risc greu d’incendi
forestal.
Segons el decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, en
l’article 8 referent a les àrees recreatives i àrees d’acampada es diu que aquestes han de disposar
al seu voltant d’una zona de protecció de 25 metres. Aquesta zona de protecció ja és compleix,
atès que, allà on hi ha vegetació (principalment en la zona de la pineda) el sotabosc es manté net.
El municipi de Talarn, però, està inclòs en l’annex del present decret, per tant és obligatori
disposar d’una xarxa d’hidrants d’incendis situats al perímetre exterior del càmping, amb una
distància màxima entre ells de 200 metres, o bé disposar d’una reserva d’aigua equivalent. En
aquest sentit el càmping disposa de dues reserves d’aigua: el dipòsit regulador de 250 m3, situat
en un indret proper a la pineda i l’aigua de les piscines, situades en la zona nord del càmping.
També indicar que tota la part est del càmping limita amb l’embassament de Sant Antoni.
De la consulta al mapa de riscos de Catalunya, el risc d’incendi forestal en tot el municipi de
Talarn es qualifica com de perill alt i de vulnerabilitat mitja. En el municipi de Talarn el PAM
INFOCAT és obligatori i consta com a pendent de revisió.
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A.- MEMÒRIA i ANNEXOS
3.- MEMÒRIA DE L'ORDENACIÓ
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3.1.- CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DEL PLA ESPECIAL
D’acord amb els antecedents urbanístics descrits anteriorment, el Pla especial urbanístic es
tramita a partir de les instal·lacions actuals del càmping i de les seves previsions de
desenvolupament amb l’objectiu d’adequar la seva ordenació a les disposicions de la legalitat
urbanística i sectorial vigents (en especial pel que fa a les instal·lacions, edificacions, nombre i
tipologia de les unitats d'acampada) i al planejament territorial i urbanístic que li són d'aplicació.
Actualment algunes edificacions existents al càmping no disposen de legalització urbanística i
caldrà portar a terme les mesures que s’expliciten en la present memòria com a condició
necessària per a poder obtenir altres documents imprescindibles com són la llicència ambiental. El
POUM de Talarn i el Pla Especial de l’embassament de Sant Antoni també indiquen la necessitat
de redactar un Pla Especial Urbanístic per a l’àmbit del càmping. Amb tot això queda plenament
justificada la conveniència i oportunitat.
En data 9 d’octubre de 2018, el conseller de Territori i Sostenibilitat va resoldre iniciar el
procediment de formulació del Pla director urbanístic de les activitats de càmping, amb la finalitat
d’establir les directrius per coordinar l’ordenació urbanística d’un territori d’abast supramunicipal,
determinar sobre el desenvolupament urbanístic sostenible i d’ordenació urbanística i mesures de
protecció del sòl no urbanitzable, i els criteris per a l’estructura orgànica d’aquest sòl. Aquesta
resolució va acordar suspendre, a l’empara de l’article 73.1 del TRLUC, en tot el territori català, la
tramitació de plans especials urbanístics que tinguessin per finalitat la implantació en sòl no
urbanitzable, sobre àmbits avui no ocupats per activitats existents:
a) D’una nova activitat de càmping o d’aparcament o d’àrea d’acollida de caravanes,
d’autocaravanes i remolcs tenda.
b) L’ampliació de la capacitat d’acollida o de la superfície d’una activitat de càmping o
d’aparcament o àrea d’acollida de caravanes i remolcs tenda existent, en més d’un 50%.
En data 11 d’abril de 2019, el conseller de Territori i Sosteniblitat va resoldre aprovar el
document d’objectius, propòsits i avanç del Pla director urbanístic de les activitats de càmping
(exp. 2018/67068/C).
En aquest sentit el càmping Gaset no estaria afectat per la suspensió del pla especial, atès que la
superfície d’ampliació proposada és inferior al 50%, concretament és d’un 19%.
El Pla especial recull, essencialment, l’actual disposició del càmping, tant pel que fa a la seva
estructura i ordenació com a la forma i disposició de les unitats d’acampada i la situació dels
espais d’ús comunitari de lleure, d’equipaments i serveis. A partir d’aquí es proposen les mesures
necessàries per tal d’adaptar les instal·lacions actuals als requeriments de la legislació sectorial
d'aplicació i recollir la voluntat de transformació, millora i ampliació de l’àmbit del càmping
expressades per la propietat. Alhora, s’estableixen unes mesures correctores en l’Estudi d’Impacte
i Integració Paisatgística (document justificatiu E2).
3.2.- OBJECTIUS DE L'ORDENACIÓ
La proposta pretén reordenar urbanísticament els usos actuals del càmping donant compliment al
planejament urbanístic i a la legislació urbanística i sectorial vigents per a un càmping de segona
categoria ubicat en sòl no urbanitzable, de manera que el desenvolupament de la seva activitat
sigui, no només ajustada a aquesta, sinó que també en resulti millorada i potenciada.
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Amb la finalitat de poder aconseguir-ho, s'han analitzat les instal·lacions actuals, s'ha dialogat amb
la propietat per tal de poder formular una diagnosi dels punts forts i febles actuals i les intencions
de la seva millora futura i, amb coneixement de la legislació i reglamentació vigent, s'ha concretat
una ordenació que es descriu en els apartats que segueixen. S'ha procurat en tot cas que les
actuacions de modificació de les actuals instal·lacions, edificis i vialitat siguin les mínimes
possibles amb la finalitat de minimitzar els impactes sobre el medi i les despeses econòmiques
que poden suposar.
L'objectiu últim de l'ordenació és garantir la coherència programàtica i funcional del càmping,
preservar la seguretat dels seus usuaris i treballadors, així com la seva integració paisatgística de
tot l'àmbit en el seu entorn natural i la seva viabilitat econòmica futura. Els objectius concrets a
assolir són:
 Regular els usos i paràmetres de totes les edificacions del càmping, incloent els
bungalous.
 Legalitzar les edificacions dels càmping que no disposen de llicència municipal d’obres.
 Adequar les instal·lacions i establir mesures de gestió de manera que es minimitzin els
riscos potencials a què està sotmès el càmping.
 Prevenir i corregir totes les possibles formes de contaminació. Especial atenció en a la
gestió del cicle de l'aigua, dels residus sòlids urbans i de la contaminació lumínica i
sonora.
 Ampliar els límits actuals del càmping de manera que les instal·lacions del càmping es
puguin adequar a les demandes actuals dels usuaris millorant els serveis que actualment
ofereix.
 Definir la vialitat interna del càmping i els espais d'aparcament per als usuaris i visitants de
manera que es doni accés adequat a totes les unitats d'acampada i els serveis comuns
actuals i futurs.
 Definir les característiques i traçat/ubicació dels serveis i instal·lacions a modificar amb la
nova ordenació i els que s'han d'adequar/ampliar, de manera que serveixin de base per a
la redacció del posterior projecte d'obres d'urbanització. També fer-ne una valoració
econòmica prèvia.
 Establir un pla d'etapes que determini l'execució temporal de les diverses actuacions a
realitzar per a adequar les instal·lacions, serveis i edificacions a l'ordenació.

3.3.- ALTERNATIVES ANALITZADES.
Les alternatives s’analitzen en detall en l’annex núm. 3 a la present memòria i, també, en l’apartat
7 del Document Ambiental Estratègic (Document Justificatiu E3 del Pla especial). Es resumeixen
aquí els principals avantatges de cada alternativa:


Alternativa “0” (mantenir el límit actual i limitar actuacions a les necessàries a poder
legalitzar el càmping).
o Impacte visual mínim.
o Cost d’inversió mínim (el necessari per a poder legalitzar les instal·lacions)
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Alternativa “1” (ampliació proposta 1).
o Noves unitats fixes (43 u.a.) en substitució d’unitats d’acampada mòbils existents
(58 u.a).
o Superfície d’ampliació on es proposa incloure:





Noves unitats d’acampada de tipologia mòbil (25 u.a.)



Nova zona per espai de lleure i esportiu (2.784 m2)



Nou edifici de serveis per atendre a les noves unitats d’acampada (150
m2)



Zona d’aparcament de caravanes (d’ús privat del càmping). Espai d’ús
privat que actualment ja s’utilitza per aparcament de caravanes però que
no està inclòs en el càmping actual (1.914 m2).

Alternativa “2” (ampliació proposta 2).
o Noves unitats fixes (43 u.a.) en substitució d’unitats d’acampada mòbils existents
(58 u.a).
o Noves places d’aparcament en substitució d’unitats d’acampada mòbils existents
(noves 19 places d’aparcament i eliminació de 5 u.a. mòbils)
o Noves places d’aparcament en la zona sud del càmping (de 38 places a 84
places, increment de 46 noves places).
o Superfície d’ampliació on es proposa incloure:


Nova zona per espai de lleure i esportiu (4.498 m2)



Zona d’aparcament de caravanes (d’ús privat del càmping). Espai d’ús
privat que actualment ja s’utilitza per aparcament de caravanes però que
no està inclòs en el càmping actual (1.914 m2).

De les tres alternatives analitzades, la nº 2 és la que es desenvolupa en el present Pla.
Comparant les alternatives 1 i 2, la nº 2 és la que suposa un menor nombre d’unitats
d’acampada, una major superfície d’espais lliures i zones d’esbarjo i dóna compliment a l’article
38 del PEU del Llac de Sant Antoni.

3.4.- DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE L'ORDENACIÓ
3.4.1.- AMPLIACIÓ DE L’ÀMBIT. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT.
L’ampliació que s’ordena en aquest planejament es realitza en un àmbit de 6.807 m2, entre la
carretera C-13 i la línia ferroviària, que es dedicarà bàsicament a espais lliures (zona esportiva) i a
aparcament de caravanes d’ús privat del càmping.
Així, l’àmbit total del càmping (actual 35.217 m2 més l’ampliació 6.807 m2) resulta de 42.024 m2.
Aquests terrenys de l’ampliació queden definits en el plànol d’informació I.2 (topogràfic), I.3
(ortofotoplànol), I.4 (estructura de la propietat) i el d’ordenació O.2 (zonificació futura).
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Segons el cadastre (veure plànol I.4) la superfície que es proposa per a l’ampliació està afectada
per les següents finques:


Finca identificada com a nº 3 en el plànol I.4. Situada a ponent de la línia ferroviària, on es
vol ampliar l’àmbit del càmping. S’identifica amb la referència cadastral
25268A007000060000BZ. Segons el cadastre la superfície total de la finca és de 10.811
m2. D’aquesta superfície la part ocupada pel càmping és 6.103 m2.



Finca identificada com a nº 4 en el plànol I.4. Situada a ponent de la línia ferroviària, on es
vol ampliar l’àmbit del càmping. S’identifica amb la referència cadastral
25268A006090290000BB. Segons el cadastre la superfície total de la finca és de 90.713
m2 i correspon a terrenys de la carretera C-13. D’aquesta superfície la part ocupada per
l’ampliació del càmping és 549 m2 i que caldria regularitzar aquest error en cadastre.



Finca identificada com a nº 5 en el plànol I.4. Situada a ponent de la línia ferroviària, on es
vol ampliar l’àmbit del càmping. S’identifica amb la referència cadastral
25268A007000080000BH. Segons el cadastre la superfície total de la finca és de 10.143
m2 i correspon a una finca privada. D’aquesta superfície la part ocupada per l’ampliació
del càmping són 155 m2 i que caldria regularitzar aquest error en cadastre.

3.4.2.- EL VIARI. ACCESSOS I VIALS INTERNS.
3.4.2.1.- Accessos al càmping.
L’accés al càmping es realitza des del quilomètre 91 de la carretera C-13, on s’inicia un camí
asfaltat pel qual s’accedeix al càmping Gaset, a un habitatge privat i al club Minerva. Des de la
cruïlla en la carretera C-13 fins l’entrada al càmping hi ha uns 170 metres. A uns 65 metres de
l’inici d’aquest camí hi ha una derivació que dóna accés a la casa “Gaset”, situada entre la
carretera C-13 i la línia de ferrocarril, que també és propietat del titular del càmping, però que
queda fora de les instal·lacions. Amb motiu de la construcció de la línia ferroviària Lleida-La Pobla
de Segur l’any 1960 aquest camí va ser cedit per la Segunda Jefatura de Estudio y Construcción
de Ferrocarriles per donar accés a la finca “Susterris”. Justament és per aquest camí que també
s’accedeix a la superfície d’ampliació del càmping, emplaçada entre la casa “Gaset” i la línia de
ferrocarril.
L’any 1994 es va realitzar una millora de l’accés des de la carretera (llavors denominada C-147)
amb autorització de la Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques.

Vista de la cruïlla existent en la carretera C-13 (marge dret del pK 91).
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Accés a la zona d’ampliació i a la “casa Gaset”.

Vista de l’accés al càmping actual i porta de sortida d’emergència (S1) en la zona de les piscines.

Per condicions de seguretat al càmping en cas d’emergència, s’han previst una sèrie d’accessos a
l’exterior, que normalment estaran tancats, però que en cas necessari seran oberts de manera
que els campistes puguin sortir-ne sense necessitat de passar per l’accés principal al càmping.
Aquestes sortides estaran degudament senyalitzades i grafiades en els plànols d’informació que
es facilitaran als usuaris en accedir a les instal·lacions.

Sortida d’emergència part sud del càmping (S2).
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3.4.2.2.- Vialitat interior del càmping.
La vialitat interior del càmping en situació futura no és modifica respecte la vialitat actual. La major
part dels vials estan pavimentats, a excepció dels situats en la zona nord-est, on la totalitat
d’unitats d’acampada són mòbils i estan emplaçades en feixes a diferents nivells. Les amplades
dels vials pavimentats són majoritàriament de 3 metres, excepte la zona més propera a l’entrada
al càmping i davant els bungalous situats més al sud on l’amplada és superior. Hi ha vials amb
doble sentit de circulació i vials amb un únic sentit de circulació.
En el plànol d’ordenació O.4 (vialitat i aparcaments) s’indiquen quins vials estan pavimentats i els
que no ho estan, els sentits de circulació, així com els vials per a vianants que estan constituïts
bàsicament per les voreres que limiten amb els edificis escales d’accés.

Vialitat en la zona d’entrada al càmping.

Vial sense pavimentar en la zona nord-est del càmping.

3.4.2.3.- Places d’aparcament.
En l’àmbit del càmping actual es passa de les 44 places existents a les 105 places en la proposta
d’ordenació. S’amplia la zona d’aparcament de la zona sud i es crea una una nova zona
d’aparcament situada més propera a l’entrada, entre els edificis de l’entrada i l’edifici de serveis
oest.

Imatge plànol O.2: ampliació zona d’aparcament en la zona sud.
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Imatge plànol O.2: nova zona d’aparcament propera a l’entrada.

En l’àmbit d’ampliació es proposa incloure la superfície de la zona d’aparcament de caravanes
situada al nord de la línia del ferrocarril de 1.914 m2 identificada amb la clau V3. Aquesta zona és
d’ús privat però actualment no forma part del càmping.

Imatge plànol O.2: àmbit d’ampliació. Zona d’aparcament de caravanes (ús privat-clau V3).
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3.4.3.- ELS ESPAIS LLIURES.
Seguint la mateixa nomenclatura que en la informació, es diferencien tres tipus d’espais lliures en
funció del seu ús principal:
-

LL1: són els parcs infantils i zones de jocs
LL2: zones d’ús esportiu o de lleure
LL3 espais lliures sense ús específic (boscos, marges, etc).

Amb la incorporació de la superfície d’ampliació del càmping proposada, entre la carretera C-13 i
la línia del ferrocarril, a banda d’incorporar al càmping l’aparcament privat de caravanes i una part
ocupada pel barranc de Susterris, la resta de superfície es destina a espais lliures, concretament a
zona esportiva (LL2). Actualment el percentatge d’espais esportius és un 5% del total de la
superfície, amb l’ampliació es passaria al 15%.
Per una altra banda, l’ampliació de la zona d’aparcament en la zona sud implica un decrement
d’espais lliures sense ús específic (LL3).
Es proposa l’eliminació de la zona de jocs infantils (LL1) situada davant del bar-restaurant (edifici
nº 8). En aquest indret es preveu realitzar una plataforma de formigó per ús esportiu per tal de
col·locar una caseta desmuntable de temporada per donar un servei de lloguer d’elements
nàutics.
Així, l’increment total en espais lliures, respecte la configuració actual del càmping, és de:




Clau LL1 (parcs infantils): de 541 m2 passa a 411 m2.
Clau LL2 (zona esportiva): de 1.789 m2 passa a 6.287 m2.
Clau LL3 (zona verda sense ús específic): de 6.709 passa a 5.962 m2.

En total, es passa dels actuals 9.039 m2 a 12.659 m2 i, d’aquesta manera, s’incrementa el
percentatge dels espais lliures del 25,7% actual al 30,1%, tal i com consta en la zonificació actual
(apartat 2.4) i la proposada (apartat 3.4.6).
3.4.4.- ELS EQUIPAMENTS. SERVEIS TÈCNICS.
3.4.4.1.- Equipaments d’us comunitari.
Els equipaments d’ús comunitari estan constituïts pels diferents edificis de serveis del càmping:
-

Edifici nº 1: recepció, habitatge vigilant i bugaderia.
Edifici nº 2: serveis higiènics situats a l’entrada del càmping.
Edifici nº 3: edifici social (sala social, de jocs, botiga)
Edifici nº 4: bloc de serveis nord
Edifici nº 5: bloc de serveis oest
Edifici nº 6: bloc de serveis sud
Edifici nº 7: serveis minusvàlids
Edifici nº 8: bar-restaurant i habitacions treballadors

Per les necessitats actuals no es contempla l’ampliació de cap d’aquestes edificacions ni
l’execució de cap edificació de nova construcció. L’únic edifici que cal reformar amb urgència és el
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bar-restaurant (veure plànols O.3, que són indicatius de les actuacions de reforma a realitzar). No
obstant, en previsió de possibles necessitats futures, es permet l’ampliació d’aquestes edificacions
fins un 20% més de la seva superfície, excepte l’edifici social, on l’ampliació es limita al 10%.
Aquestes edificacions han de complir amb el disposat en la Normativa Urbanística del present Pla
especial urbanístic (Document D). No es permet incrementar el número de plantes ni l'alçada dels
edificis existents.
3.4.4.2.- Serveis tècnics.
Respecte la situació actual, no es preveu cap modificació dels serveis tècnics existents.
3.4.5.- LES UNITATS D’ACAMPADA.
Les propostes de modificació respecte la configuració actual de les unitats d’acampada del
càmping són:
 En la zona central del càmping: transformació de 58 unitats d’acampada mòbils (clau “C”)
en 43 u.a. tipus fixes (clau “A”). No es fixa un termini màxim per a aquesta transformació,
podent seguir U.A. mòbils mentre no es realitzi el canvi.
 En el límit oest: transformació de 5 unitats d’acampada mòbils (clau “C”) en 19 places
d’aparcament.
Amb la transformació de la tipologia d’unitats d’acampada actuals, el número total d’unitats
d’acampada es redueix lleugerament, de 196 u.a. es passa a 176 u.a., quedant distribuïdes per
tipologies d’aquesta manera:
o Unitats fixes (clau A):

61 ut, que suposen un 35% del total (inferior al 40%
màxim que fixa la normativa turística)

o Unitats mòbils (clau C):

115 ut, que suposen un 65% del total

Tal i com hom pot veure en el plànol d’ordenació O.2, s'han ordenat les unitats d'acampada per
zones delimitades pels espais d'ús públic, indicant la superfície de cada illa, la tipologia (mòbil,
semimòbil i fixa) i en número màxim d'unitats d'acampada per illa (de manera que es garanteixi la
superfície mínima per unitat d'acampada).
A continuació s’adjunten dues imatges (zonificació actual i proposta d’ordenació) de les zones on
es preveuen canvis en les unitats d’acampada per poder comparar els canvis proposats.
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Imatge plànol I.7: situació actual

Imatge plànol O.2: proposta situació futura.

D'aquesta ordenació en resulten les unitats d'acampada següents:
Tipologia
Unitats d'acampada fixes (A)
Unitats d'acamp. semimòbils (B)
Unitats d'acampada mòbils (C)
TOTAL

Unitats
61 ut
0 ut
115 ut
176 ut

Capacitat
183 persones
0 persones
345 persones
528 persones

Percentatge
34,7 %
0,0 %
65,3 %
100,0%

Sup. mitjana
101,72 m2
----76,93 m2

Per un altre costat, aquesta ordenació respecta tots els paràmetres indicats en la normativa
sectorial vigent (Decret 159/2012, de 23 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i
d'habitatges d'ús turístic) per a categoria "segona":





Número mínim d'albergs mòbils haurien de ser 88 ut (50% del total) i són 115 ut.
Número màxim d'albergs fixes haurien de ser 70 ut (40% del total) i són 61 ut.
Número d’albergs semimòbils haurien de ser 17 ut (10% del total) i no n’hi ha cap.
Superfície mínima de les unitats d'acampada = 45 m2. Totes les unitats previstes tenen
una superfície superior als 45 m2.

La definició concreta d’aquestes tipologies d’unitat d’acampada, segons l’indicat Decret, és:






Maig de 2020

Unitats d'acampada per a albergs fixes: bungalous i altres tipus d’albergs fixes propietat
del càmping amb capacitat màxima per a 6 persones (indicades amb la clau A als
plànols). Màxim número d'unitats: 40% del total de l'establiment.
Unitats d'acampada per a albergs semimòbils: habitatges mòbils o “mòbil-homes” amb
capacitat màxima per a 6 persones (indicades amb la clau B als plànols). Màxim
número d'unitats: 50% del total de l'establiment entre tipus A i B.
Unitats d'acampada per a albergs mòbils: tendes, caravanes i autocaravanes (indicades
amb la clau C als plànols). Mínim número d'unitats: 50% del total de l'establiment.
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3.4.6.- ZONIFICACIÓ DE L’ORDENACIÓ.
De l’ordenació que s’ha proposat i justificat per al càmping Gaset, analitzant cadascun dels seus
àmbits en funció de l’ús del sòl en aquest capítol de la memòria de l’ordenació, resulten les
superfícies que s’han reflectit en el plànol d’ordenació O.2.
De la suma dels àmbits descrits i del seu ús, en resulta la zonificació proposada que s’adjunta
numèricament en el quadre de la pàgina següent.
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D
PLA ESPECIAL Càmping Gaset

ZONIFICACIÓ PROPOSADA

ESPAIS D'ÚS COMUNITARI

Superfície
987

2,3%

Serveis tècnics (E2)

326

0,8%

Porxo o caseta desmuntable ús esportiu (E3)

78

0,2%

U.A.Fixes

61

3

183

Porxo barbacoa (E4)

26

0,1%

U.A.Semimòbils

0

3

0

Vials (V1)

8.104

19,3%

U.A.Mòbils

115

3

345

Aparcaments (V2)

2.482

5,9%

TOTAL

176

Zona hídrica (ZH)

395

0,9%

12.659

30,1%

25.058

59,6%

Parcs infantils (LL1)
Esportives i de lleure (LL2)

6.287

Sense ús específic (LL3)

5.962

ESPAIS D'ÚS PRIVATIU
Unitats d'Acampada Fixes
Unitats d'Acampada Semimòbils
Unitats d'Acampada Mòbils
totat Unitats d'Acampada
Aparcaments (V3)
SUB-TOTAL ÚS PRIVAT

Tipus d'alberg

Unitats

Capacitat/ut Total

528

411

SUB-TOTAL ÚS COMUNITARI
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OCUPACIÓ MÀXIMA TEÒRICA

Equipaments col·lectius (E1)

Espais lliures i zones d'esbarjo (LL)

TOTAL

Percentatge

Superfície
6.205

Percentatge
14,8%

Unitats
36,6%

61,00

percentatge Limitació
34,7%

0

0,0%

0,0%

0,00

0,0%

8.847

21,1%

52,1%

115,00

65,3%

176

100,0%

15.052
1.914

4,6%

11,3%

16.966

40,4%

100,0%

42.024

100,0%

màx. 88
mín. 88

<60m2

superfície/ut

0

101,72

0
0

76,93

0

85,52

màx. 176
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3.5.- COHERÈNCIA AMB EL PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC.
En aquest apartat es descriu l’encaix urbanístic del Pla Especial segons els dos rangs de
planejament urbanístic, territorial, comarcal i municipal, definits a l’apartat 2.1.- Planejament
Vigent.
Cal tenir en compte, però, que l’existència i autorització de l’actual càmping és anterior a la
redacció i aprovació de les figures de planejament que actualment regulen el sòl on s’emplaça.
1.- Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran.
El Pla Especial és compatible en tant que la major part resta emplaçat en Sòl de Protecció
Preventiva.
2.- Normes Subsidiàries de Talarn – Pla Especial Pantà Sant Antoni
Segons s’indica en el mapa urbanístic de Catalunya els terrenys on s’emplaça el càmping Gaset
estan classificats com a Sòl No Urbanitzable i qualificats com a:
-

SNU FC1 –
SNU FC2 –
SNU FA –
SNU FE –

càmping existent
càmping existent (zona de protecció del pantà)
proposta ampliació càmping (zona agrícola)
(protecció de les vies de comunicació)

Atès que en les normes subsidiàries no es pot veure amb claredat la qualificació de tots els àmbits
del càmping, l’Ajuntament de Talarn ha fet la consulta a Urbanisme per a que aclareixi quines són
i comprovar si són coïncidents amb el que s’indica en el mapa urbanístic de Catalunya. Pel
moment encara no s’ha obtingut resposta.
Segons el Pla Especial del llac de Sant Antoni, aprovat definitivament l’any 2004, es reconeix
l’existència del Càmping Gaset i qualifica una sèrie de terrenys a l’est i oest de la via del tren amb
la clau S (zona de serveis i activitats existents).
Per determinar si el pla especial és compatible, caldrà esperar a obtenir la resposta d’urbanisme a
l’Ajuntament de Talarn. Altrament haurà de tenir en compte les afectacions de les normatives
sectorials que li siguin d’aplicació.

3.6.- ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA D'ESTABLIMENTS TURÍSTICS. ESTAT FUTUR.
Analitzant el que disposa el Decret 159/2012, de 23 de novembre, d'establiments d'allotjament
turístic i d'habitatges d'ús turístic per a càmpings de segona categoria, i, concretament els
requisits tècnics mínims dels establiments de càmping fixats en l'annex II d'aquest Decret, hom pot
comprovar en el plànol d’ordenació O.2 i els d’informació I.8 (mòduls de serveis higiènics) que:
1. La superfície mínima d’unitat d’acampada ha de ser de 60 m2. A cada unitat d’acampada únicament es
pot instal·lar un alberg i les pertinences d’una unitat familiar o persona usuària sempre que siguin les
pròpies del desenvolupament normal de l’activitat de càmping. En cas d’instal·lar-hi més d’un alberg mòbil,
la persona usuària ha de signar una sol·licitud expressa en aquest sentit a la recepció de l’establiment.
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També poden disposar d’unitats d’acampada d’una superfície mínima de 22 m2, amb una capacitat màxima
de dues persones proveïdes de tenda de tipus canadenca sense vehicle o amb moto. La quantitat màxima
d’aquests tipus d’unitat d’acampada no poden ultrapassar en cap cas el 10% del total d’unitats d’acampada
de l’establiment.
2. Recepció amb prou espai destinat al públic.
3. Establiment de restauració.
4. Espai destinat a la venda de queviures. No és obligatori si a menys d’un quilòmetre del càmping hi ha
aquesta oferta.
5. Serveis higiènics. Cada bloc destinat a serveis higiènics dels dos sexes ha de disposar d’un espai
canviador de nadons.
6. Lavabos, un per cada 14 unitats d’acampada que no disposin de lavabos a l’alberg, amb una separació
mínima entre ells de 50 cm i dotats amb aigua calenta contínuament.
7. Dutxes en cabines individuals de superfície mínima d’1,20 m2, una per cada 17 unitats d’acampada que
no disposin de dutxa a l’alberg i dotades amb aigua calenta contínuament.
8. Evacuatoris del tipus de tassa, un per cada 12 unitats d’acampada que no disposin d’evacuatori. En els
serveis destinats als homes, el 20% dels evacuatoris poden ser del tipus urinari.
9. Accessoris: miralls damunt de tots els lavabos, i penjadors als lavabos, dutxes i evacuatoris.
10. Endolls al costat dels lavabos, un per cada 14 unitats d’acampada.
11. Un safareig per cada 45 unitats d’acampada, amb una separació mínima entre si de 50 cm, tots dotats
amb aigua calenta contínuament, i prestatges per deixar-hi la roba. En el supòsit que s’instal·lin rentadores,
poden ser de pagament i cadascuna pot substituir quatre safarejos.
12. Aigüeres, una per cada 35 unitats d’acampada destinades a alberg mòbil.
13. Preses d’aigua potable, distribuïdes de tal forma que cap unitat d’acampada no es trobi a més de 60
metres d’una d’elles. Han d’estar pavimentades en un radi de dos metres i dotades del corresponent
desguàs.
14. Arbres per fer ombra en una superfície mínima del 25% de la zona destinada a acampada.
15. Servei de vigilància en horari de recepció.
16 Servei de caixa forta.
17. Servei de recollida i distribució diària de correspondència. Hi ha d’haver una bústia instal·lada a l’interior
del càmping i s’ha de poder utilitzar en qualsevol moment.
18. Recepcionistes per atendre ininterrompudament les persones usuàries des de les 9 hores fins a les 20
hores, que coneguin, a més del català i castellà, un mínim de dos idiomes estrangers.
19. Personal de neteja suficient d’acord amb l’extensió del càmping i el mecanisme utilitzat.
20. Tot el personal ha de portar el corresponent distintiu que els identifiqui davant les persones usuàries.

En el quadre següent hom pot comprovar que el càmping amb les instal·lacions futures previstes i
comptant que es redueixen les unitats d’acampada mòbils de de les 178 actuals a 115 futures,
s’està molt per sobre dels mínims establerts pel l’annex II del Decret 159/2012 per a càmpings de
segona categoria.
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COMPROVACIÓ DE L'ACOMPLIMENT DE L'ANNEX II del Decret
159/2012 (situació FUTURA)

PLA ESPECIAL Càmping Gaset
lavabos

dutxes

evaquatoris

4

4

1

lavabos

dutxes

evaquatoris

urinaris

rentadora

secadora

1

1

safarejos

aigüeres

3

4

4

6

SERVEIS ENTRADA
urinaris

BLOC DE SERVEIS NORD
Serveis

homes

12

5

13

Serveis

dones

12

5

13

BLOC DE SERVEIS OEST
Serveis

homes

12

5

13

Serveis

dones

12

5

13

BLOC DE SERVEIS SUD
Serveis

homes

3

5

Serveis

dones

3

5

2

SERVEI MINUSVÀLIDS

TOTAL CÀMPING

1

1

1

59

25

64

7

12

16

10

45

35

Unitats d'Acampada mòbils =
Unitats per UA mòbil
Màxim Decret
159/2012

115
2

5

2

14

17

12

<20% homes

3.7.- REPERCUSSIÓ AMBIENTAL.
La diagnosi i la identificació dels condicionants ambientals del territori són uns dels pilars bàsics
on sustentar l'ordenació urbanística amb la finalitat que en pugui resultar sostenible. És per això
que en la redacció de l'ordenació d'aquest Pla especial urbanístic s'han tingut en compte l'Estudi
d'impacte i integració paisatgística redactat (veure Document Justificatiu E2 del present Pla).
El Projecte pla especial urbanístic del càmping Gaset no afectarà cap espai inclòs al Pla d'Espais
d'Interès Natural ni a cap planejament urbanístic, però si que hi ha uns quants espais catalogats
com a PEIN a un radi de menys de 20 quilòmetres del càmping que per tant s’han de tenir en
compte, com ara la Vall Alta de Serradell-Terreta-Serra de Sant Gervàs, Serra del Montsec, Serra
de Carreu-Sant Corneli, Serra Mitjana, Estany de Montcortès, Collegats-Queralt, Serra de
Boumort, Alt Pirineu i Estanys de Basturs.
Segons la cartografia dels hàbitats d’interès comunitari en el territori català, basada en la
interpretació i adaptació de la classificació d’hàbitats de la Unió Europea que proposa el document
“CORINE biotopes manual”, en un radi d’1 quilòmetre al voltant del càmping veiem que hi ha
diferents HIC que s’han de tenir en compte com són: ”Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana
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amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) o
“Rius mediterranis amb vegetació del Glaucion flavi”, “Rouredes ibèriques de roure valencià
(Quercus faginea) i de roure africà (Quercus canariensis)”, “Boixedes xerotermòfiles permanents,
dels vessants rocosos”, “Pinedes mediterrànies”, “Costers rocosos calcaris amb vegetació
rupícola” i “Alzinars i carrascars”.
Els usos del sòl, a més del propi càmping i de l’espai ocupat per la C-13 són: matollars, pinassa,
boscos caducifolis típics de riera, caducifolis i rouredes, conreus d’herbacis, fruiters i sol erosionat.
L'home ha transformat les condicions del medi amb diferents activitats, com l'explotació forestal i
pastoral o la implantació agrícola, fet que condiciona la vegetació formada per comunitats
secundàries o transitòries resultants de l'alteració o la destrucció de les comunitats climàtiques
permanents.
La vegetació és típica del vessant meridional dels Pirineus, i té caràcter principalment
submediterrani, encara que a l’alta muntanya passi a ésser la corresponent als estatges subalpí i
alpí i que a la conca de Tremp les influències mediterrànies continentals siguin molt considerables,
en general no arriben a dominar. La vegetació forestal i de pastura submediterrània humida
(domini del Buxo-Quercetum pubescentis ) o d’alta muntanya que vesteix la vall Fosca, s’oposa a
una Conca desforestada en benefici de l’agricultura. Malgrat tot, el roure valencià i la carrasca són
força estesos a les terres baixes, i claps de pi roig apareixen en alguns indrets del Montsec i
abunden a la Serra del Boumort. En lloc de roures i alzines, arbres perseguits pels carboners, hom
troba sovint pinassa, boixedes residuals o, més rarament, pi blanc. L’explotació forestal és poc
important arreu.
El Pallars Jussà viu bàsicament de l’agricultura: en les valls pirinenques (vall Fosca i vall de
Manyanet) predominen els prats i el farratge; a la conca de Tremp els conreus i les pastures, a
parts iguals. Els conreus amb més vitalitat són els cereals (especialment l’ordi), que ocupen el
58% de la superfície conreada, i el farratge, que n’ocupa el 22%. La superfície agrícola censada el
1996 era de 23.445 hectàrees.
La vocació ramadera del Pallars Jussà no és comparable a la del Pallars Sobirà per la migradesa
de les pastures d’estiu, tot i que és una activitat econòmica fonamental, com ho demostra
l’augment del conreu d’ordi i de farratge, els quals hom utilitza per a fer pinsos. Així, quan la
transhumància no s’havia esllanguit hi havia un intercanvi curiós de bestiar : a l’estiu, els ramats
d’ambdós Pallars pujaven a les valls altes i a l’hivern, tots baixaven a la Conca. El de la vall Fosca
tenia, també en aquest aspecte, un paper de transició. Mentre que a l’estiu transterminava, és a
dir, pujava a les muntanyes dels seus termes mateixos, eixivernava a la Conca amb els altres
En l’àmbit del càmping, les instal·lacions estan situades en antics camps de conreus. La vegetació
que hi trobem procedeix pràcticament en la seva totalitat de la replantació. S’observen diferents
espècies autòctones com són els lledoners (Celtis Australis), moreres (Morus Alba), alguna olivera
(Olea Europaea), algun pollancre (Populus sp.) algun freixe (Fraxinus Excelsior) i algun roure
(Quercus sp.).
La zona d’estudi és una zona amb una gran diversitat d'espècies i amb un interès ecològic elevat,
doncs està envoltada de diferents espais naturals que formen part de la figura de protecció de la
Xarxa Natura, així com dels PEIN. Es troba dins de l’àrea de recuperació del trencalòs i el
càmping s’ubica prop de la Serra del Montsec.
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Hi ha diferents espècies a la zona que, tot i que gran part d’aquests ambients protegits es situen
en zones fluvials, zones de muntanya escarpades que contribueixen a protegir aquestes espècies,
el nivell de protecció resulta insuficient. Les més significatives són: el trencalòs (Gypaetus
barbatus), l’aufrany (Neophron percnopterus), la llúdriga (Lutra lutra), el cranc de riu
(Austropotanobius pallipes), la truita autòctona (Salmo trutta fario), el gall fer (Tetrao Urugallus),
l’almesquera (Galemys Pyrenaicus) i el mussol Pirinenc (Aegolius Funereus).
En la Normativa Urbanística del Pla especial s'incorporaran mesures amb la finalitat de garantir la
integració cromàtica de les edificacions i instal·lacions fixes del càmping i es fomentarà la
sostenibilitat dels seus serveis. També s'establirà que les despeses relatives al finançament de
l'adequació de les infraestructures d'abastament d'aigua i del tractament de les aigües residuals
han d'anar a càrrec exclusiu del titular de l'activitat. Pel que fa a la gestió dels residus sòlids
urbans s’haurà de preveure la seva gestió i reservar els espais necessaris per a la seva
concentració i posterior recollida. S'hauran de prendre les mesures necessàries per tal de poder
garantir la qualitat acústica de l'entorn en zona de sensibilitat acústica alta tipus A3. També caldrà
prendre les mesures necessàries per tal de poder garantir la limitació de la contaminació lumínica
per a un entorn de "zona de protecció elevada" E2, segons està definida en el Decret 82/2005, de
3 de maig i el "Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya" aprovat pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya el 19 de desembre de
2007.

3.8.- MOBILITAT GENERADA
Atès el que disposen els articles 2 i 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels
estudis d’avaluació de la mobilitat generada, no és necessari redactar l’estudi de mobilitat
generada pel càmping Gaset. Efectivament, l’article 2 diu que “els estudis de mobilitat generada
avaluen l’increment potencial de desplaçaments provocats per una nova planificació o una nova
implantació d’activitats ...” i en el cas que ens ocupa no és una nova implantació d’activitat, doncs
fa ja molts anys que funciona i sí que es preveu una superfície ampliació on hi haurà unitats
d’acampada mòbils, però queda compensada per la reducció d’unitats en la zona central del
càmping, on es preveu col·locar-hi unitats fixes que ocuparan més superfície que les actuals
mòbils. Així, el balanç final resulta el mateix nombre d’unitats d’acampada futures que actuals.
L’article 3.2 de l’esmentat Decret diu que “no és obligatori realitzar un estudi de mobilitat generada
en les figures de planejament urbanístic derivat de municipis de menys de 5.000 habitants...” , el
municipi de Talarn té una població de 585 habitants (IDESCAT 2019). Tampoc per número total
d'usuaris és obligatòria la seva redacció, doncs la capacitat del càmping és inferior a les 2.000
persones (en l’actualitat és de 588 persones, el mateix nombre que el l’ordenació prevista).

3.9.- MILLORES I ACTUACIONS A REALITZAR. VALORACIÓ I VIABILITAT ECONÒMICA.
En el document C del present Pla especial urbanístic es justifica la valoració de les actuacions
proposades i es programa la seva execució en el Pla d’etapes del mateix document, en un període
de 10 anys.
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1. Infraestructures de vialitat. Creació de places d’aparcament.
En la proposta d’ordenació s’inclou la creació de noves places d’aparcament, en dues zones del
càmping actual.
Els imports que es justifiquen en el document C són:


Ampliació de l’aparcament existent de la zona sud

4.875,00 €



Nova zona d’aparcament propera a l’entrada

5.784,00 €

Total inversió:

10.659,00 €

2. Actuacions en la zona d’ampliació.
En la nova zona d’ampliació, situada entre la línia del ferrocarril i la carretera C-13, les actuacions
previstes serien la col·locació d’un tancament perimetral amb portes d’accés i el condicionament
de la zona esportiva.
Els imports que es justifiquen en el document C són:


Tancament perimetral i portes d’accés

17.400,00 €



Condicionament i equipaments zona esportiva

27.000,00 €

Total inversió:

44.400,00 €

3. Actuacions de mesures ambientals i d’integració paisatgísitica.
L’import que es justifica en el document C és:


Plantació d’arbres i vegetació

2.402,00 €

Total inversió:

2.402,00 €

4. Noves unitats d’acampada fixes en substitució d’u.a. mòbils.
En la proposta d’ordenació es substitueixen les unitats d’acampada mòbil situades a l’entrada i
part central del càmping per unitats d’acampada fixes. En total serien 44 u.a.
L’import que es justifica en el document C és:
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5. Reforma de l’edifici bar-restaurant.
L’actuació més urgent a realitzar en el càmping és la reforma del bar-restaurant. Actualment el
servei de restauració que es donava en aquest edifici ja fa un temps que no es pot donar, pendent
de la reforma.
L’import que es justifica en el document C és:


Reforma edifici bar-restaurant

298.716,00 €

Total inversió:

298.716,00 €

L’import de totes les actuacions ascendeix a 2.011.677 euros.
En el mateix document C es realitza un estudi de viabilitat econòmica partint d’una sèrie
d’hipòtesis i es conclou que en el supòsit que estiguin executades totes les actuacions indicades,
s’estima que la inversió s’amortitzaria en 9,45 anys.

3.10.- PROGRAMACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS
El cost total de les inversions a realitzar en el desenvolupament del present Pla espacial
urbanístic, suma de les actuacions enumerades en l’apartat anterior, i justificades en el Document
C del present Pla especial, puja a la quantitat de 2.011.677 €.
En el mateix Document C s’hi inclou una programació temporal d’execució de totes aquestes
actuacions, dilatades en un període de 10 anys. La programació té un caràcter orientatiu per a
totes les inversions.

3.11.- PAUTES PROCEDIMENTALS
Les fites procedimentals bàsiques per a l’aprovació dels plans especials urbanístics i les
modificacions d’aquests estan regulades per la Llei d’Urbanisme i el seu Reglament. Els passos,
que tot seguit es detallen, són:
- Entrada del document d’Avanç a l’ajuntament
- Tramesa del Document d’Avanç a l’administració ambiental.
- Aprovació inicial i obertura del termini d’informació pública (Ajuntament).
- Aprovació provisional (Ajuntament).
- Aprovació definitiva (Comissió Territorial d’Urbanisme)
- Publicació de la memòria i normativa al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
1) Entrada a l´Ajuntament pel promotor del Document l´Avanç del Pla Especial Urbanístic (PEU),
que ha de contenir el Document Inicial Estratègic. En ser un càmping parcialment sotmès al
risc d’inundació, el Pla Especial ha d´anar acompanyat d’un Estudi d’inundabilitat i d’un Pla
d´autoprotecció que incorpori la situació actual i les mesures de gestió d’aquest risc.
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Art.106 del Reglament de la Llei d´Urbanisme.
106.1 Per facilitar la participació dels ciutadans en la formulació dels plans urbanístics, prèviament a
l´aprovació inicial l´administració competent pot acordar publicar i sotmetre a informació pública
avanços dels instruments de planejament urbanístic.
106.2. L´avanç de l´instrument de planejament ha de contenir:
a) Els objectius i els criteris generals del Pla.
b) Una síntesi de les alternatives considerades i dels objectius i criteris urbanístics, ambientals o
socials que justifiquen l´elecció de la proposta bàsica sotmesa a informació pública.
c) La descripció de les característiques bàsiques de la proposta d´ordenació.
d) Si l´instrument de planejament està sotmès a avaluació ambiental, un informe preliminar per tal
que l´òrgan ambiental pugui determinar l´amplitud, nivell de detall i grau d´especificació de
l´informe de sostenibilitat ambiental

2) Tramesa, per part de l’Ajuntament, del Document d’Avanç del PEU a l’Oficina Territorial d’Acció
i Avaluació Ambiental (OTAA) de Lleida, la qual:


elabora el Document d’Abast.



envia a la D.G. del Territori i Urbanisme l´expedient als efectes que s´emeti l´Informe
territorial i urbanístic (que ha de validar la C.T.U. corresponent), a l´Agència Catalana de
l´Aigua i a la Direcció General de Protecció Civil. L´Agència Catalana de l´Aigua ha
d´informar els estudis d´inundabililitat i la Direcció General de Protecció Civil ha
d´informar sobre l´autoprotecció i les mesures de gestió del risc que preveu.

3) Entrada a l’Ajuntament dels documents sol·licitats a partir de la tramesa del Document d’Avanç
del PEU (Document d’abast, Informe territorial i urbanístic, informe de l’Agència Catalana de
l’Aigua i informe de la D.G. de Protecció Civil).
4) Tramesa de l’Ajuntament al promotor dels documents esmentats en el punt anterior al promotor
del PEU amb la finalitat que l’equip redactor incorpori les determinacions dels informes en el
document del Pla espacial que s’haurà de presentar a l’Ajuntament per a la seva aprovació
inicial.
5) Entrada pel promotor a l’Ajuntament del Document per a l’Aprovació Inicial del PEU, que ha de
contenir l’Estudi Ambiental Estratègic.
6) Aprovació Inicial del PEU pel Ple de l’Ajuntament o, en el seu defecte, es pot dur a terme per
Decret d’Alcaldia o per la Comissió Municipal de Govern. L’acord d’aprovació ha d’especificar:
 els Organismes sectorials als que s’ha de demanar informe (que tenen un mes per a
emetre’l).
 l’àmbit de suspensió de llicències (normalment, tot l’àmbit del càmping).
 les consultes del tràmit ambiental que poden incloure Organismes i Entitats ecologistes.
I s’ha de procedir a:
 iniciar el termini d’exposició pública de l’expedient per un termini de 45 dies
 publicar l’acord d’aprovació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, inserir un anunci
en un diari de molta divulgació a la zona i publicar el Document a la WEB municipal.
7) Una vegada finalitzat el període d’Informació Pública, l’Ajuntament ha de trametre al promotor
del PEU els informes dels organismes sectorials i les possibles al·legacions presentades,
juntament amb els informes de l’Agència Catalana de l’Aigua i de la D.G. de Protecció Civil ja
sol·licitats des de la D.G. d’O.T. i Urbanisme.
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8) Entrada a l’Ajuntament pel promotor del Document per a l’Aprovació Provisional del PEU, que
ha d’incloure el Document Resum del tràmit ambiental.
9) Abans de la seva aprovació, tramesa per l’Ajuntament a l’OTAA de Lleida del Document per a
l’Aprovació Provisional amb la finalitat que es produeixi la declaració ambiental estratègica.
Des de l’OTAA s’envia el Document a la Comissió Territorial d’Urbanisme corresponent per a
que emeti l’Informe Urbanístic i Territorial previ a l’Aprovació Provisional.
10) Entrada a l’Ajuntament per l’OTAA de la Declaració ambiental estratègica.
11) Aprovació Provisional del Document per a l’Aprovació Provisional per part del Ple municipal.
12) Tramesa per l’Ajuntament a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva Aprovació
Definitiva.
13) Publicació de l’acord d’aprovació definitiva i de la Normativa del PEU al DOGC, a efectes de
publicitat i vigència, amb el que s’inicia la seva executivitat.
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3.12.- CONCLUSIÓ
Amb el contingut de la present memòria, els plànols i annexos que l’acompanyen i documents
justificatius, es considera suficientment descrit i justificat el present document d’Aprovació Inicial
de Pla Especial Urbanístic, contenint la documentació mínima que determinen l'article 47.6 de la
Llei 1/2012 de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme i els articles 92 a 94 del Reglament
de la Llei d'Urbanisme i s'eleva a la consideració de l’autoritat competent per a la seva aprovació,
si s’escau.

El tècnic coordinador:

Signat, Joan Gurrera i Lluch
Enginyer de camins, c. i p.

Vist i plau de la propietat,

Signat, Josep Gaset Puigarnau

Administrador de “Càmping Gaset S.C.P.”

La Seu d'Urgell, 28 maig de 2020
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Annex 1.- Documentació administrativa.
1.1.- DOCUMENTS ADMINISTRATIUS PREVIS AL PEU
1. Ajuntament.
Autoritzacions i llicències.











Certificat de l’autorització d’instal·lació del càmping en data 24-05-1963 (23-05-1986)
Llicència d’obres edifici botiga i sala de reunions (24-11-1986) (edifici local social)
Llicència per a la realització de treballs d’excavació en la finca del càmping (03-12-1988)
Certificat de l’Ajuntament conforme el càmping disposa de bar des de fa uns 20 anys (1705-1989)
Llicència d’obres per a la construcció de dues piscines (07-06-1989)
Llicència d’obres per a la reforma i ampliació de l’oficina d’informació (19-07-1993) (edifici
recepció)
Llicència d’obres de condicionament de l’accés (06-07-1994)
Llicència d’obres per a la reparació del teulat a la casa del càmping (29-06-1998)
Llicència d’obres per a la pavimentació de la terrassa davant del bar existent al càmping
(29-03-1999)
Aprovació i homologació del Pla d’Autoprotecció (09-01-2013)

Llicència ambiental.




El Document d’Avaluació Ambiental del càmping Gaset és redactat per l’enginyer
industrial Sr. Miquel Gasulla Esteve (EINESA INGENIERIA , S.L.) en data 3 de setembrde
2008.
Informe de l’ECA de verificació d’avaluació ambiental. (19-04-2011)
Sol·licitud del titular del càmping a l’Ajuntament de l’atorgament de la llicència ambiental i
compromís de lliurament del Pla Especial del càmping. (2015-04-29)

2.- Direcció General de Turisme de la Generalitat.
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Autorització per regentar un bar en la partida Susterris “Borda Gaset” (21-03-1963)
(Ministerio de Información y Turismo)
Reclassificació del càmping (11-06-1990)
Certificat conforme el càmping consta al Registre d’Empreses i Activitats Turístiques (3108-1993)
Autorització de 18 bungalous i la seva capacitat (19-12-1994)
Reclassificació del bar-restaurant: 80 places. (26-06-1995)
Canvi de titular: titular: Josep Gaset Puigarnau; segona categoria; 220 unitats
d’acampada; 550 places; 18 bungalous. (13-03-2001)
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3.- Direcció General d’Urbanisme.



Autorització d’edifici botiga i sala de reunions (29-10-1986)
Autorització d’ampliació i reforma de l’oficina d’informació (14-04-1993)

4.- Organismes de conca.
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.






Autorització d’abocament provisional (10-09-1985)
Acta de reconeixement per a la concessió d’aigua (30-06-2009)
Al·legació a l’expedient 2016-S-27 referent a l’extinció d’autorització d’abocament (05-052016)
Autorització de les instal·lacions del càmping en zona de policia de lleres (30-11-2017).
Sol·licitud a la CHE per la continuació del tràmit de l’expedient de concessió d’aigua (3101-2018).

Agència Catalana de l’Aigua.













Declaració d’ús i contaminació de l’aigua (04-09-2001)
Autorització d’abocament de fangs a EDAR (28-07-2005)
Trasllat a la CHE de l’expedient de concessió d’aigua per part de l’ACA (21-04-2006)
Autorització d’abocament (20-07-2009)
Sol·licitud del titular del càmping a l’ACA d’autorització en zona de policia (21-12-2011)
Atorgament de pròrroga de l’expedient d’autorització en zona de policia (06-09-2013)
Requeriment per renovació d’autorització d’abobament (04-02-2014)
Anunci al DOGC de la sol·licitud de la legalització de les instal·lacions del càmping en
zona de policia (25-03-2014) i trasllat a la CHE de de l’expedient de legalització en zona
de policia.
Sol·licitud del titular de renovació d’autorització d’abocament (15-04-2014)
L’ACA comunica el trasllat a la CHE de l’expedient d’autorització en zona de policia (0807-2015)
Arxivament de l’expedient d’autorització d’abocament (02-08-2017)
Sol·licitud del titular a l’ACA per resoldre l’expedient d’abocament (31-01-2018)

5.- Direcció General de Carreteres.





Autorització mur de contenció (16-04-1993)
Autorització de millora de l’accés existent (21-04-1994)
Autorització canvi de teulada (13-05-1998)
Autorització de pavimentació d’esplanada (08-06-2001)

7.- Altres.
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RENFE: Acta d'entrega del camí d’accés a la finca Susterris per part de la Segunda
Jefatura de Estudio y Construcción de Ferrocarriles (25-12-1960)
FECSA: Autorització per derivar 2 m3/dia del pantà 06-12-1975 i contracte de data 29-101977.
ENDESA GENERACIÓN S.A.: Contracte d’arrendament superfície zona sud del càmping
(01-06-2012).
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1.2.- DOCUMENTS ADMINISTRATIUS TRAMITACIÓ PEU
Informes referents al Document d’Avanç del PEU
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Informe l’Agència Catalana de l’Aigua (expedient UDPH 2017001247) (05-05-2017).
Informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu, (18-05-2017).
Document d’abast que l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Lleida (OTAA)
del Departament de Territori (expedient U17/024 OTAALL20170031), (29-05-2017).
Resolució TES de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (26-062017).
Informe de Protecció Civil (expedient APA 2017 005) (27-07-2017).
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1.1.- DOCUMENTS ADMINISTRATIUS PREVIS AL PEU
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1.- AJUNTAMENT DE TALARN
AUTORITZACIONS I LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
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1.- AJUNTAMENT DE TALARN
LLICÈNCIA AMBIENTAL
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2.- DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME DE LA GENERALITAT
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3.- DIRECCIÓ GENERAL D’URBANISME
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4.- ORGANISMES DE CONCA
CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DE L’EBRE
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4.- ORGANISMES DE CONCA
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

Maig de 2020

11

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'ORDENACIÓ I MILLORA DEL “CÀMPING GASET” (TM TALARN, PALLARS JUSSÀ)
ANNEX 1: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

5.- DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES
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6.- ALTRES
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1.2.- DOCUMENTS ADMINISTRATIUS TRAMITACIÓ PEU
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1.- AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
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2.- COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE L’ALT PIRINEU
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3.- OFICINA TERRITORIAL D’ACCIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL
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4.- DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTIQUES AMBIENTALS I MEDI NATURAL
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5.- PROTECCIÓ CIVIL
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Foto 1: Accés al càmping des de la carretera C-13.

Foto 2: Vista general del càmping des del camí d’accés.

Foto 3: Dipòsit de GLP en la zona d’entrada.

Foto 4: Aparcament exterior i edifici de recepció.

Foto 5: Vista de l’entrada des del camí d’accés i edifici social.

Foto 6: Vista de l’entrada des de l’interior del càmping i recepció.

Foto 7: Bifurcació: dreta accés sud i esquerra accés nord càmping. Foto 8: Accés privat des del camí d’entrada al càmping.
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Fotos 9 i 10: Edifici de recepció i habitatge particular.

Foto 11: Edifici social. Façana sud (entrada principal).

Foto12: Edifici social. Façana est.

Foto 13: Edifici social. Façana nord. Accés des de la terrassa de la zona de piscines.
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Foto 14: Edifici social. Planta soterrani: garatge i magatzem.

Foto 15: Edifici social. Planta semisoterrani: supermercat

Fotos 16 i 17: Edifici social. Planta semisoterrani: supermercat.

Fotos 18 i 19: Edifici social. Planta baixa: sala de jocs.
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Fotos 20 i 21: Edifici social. Planta primera: bar i sala d’estar.

Foto 22: Vial principal d’accés a la zona sud.

Foto 23: Unitats d’acampada mòbils (part central del càmping).

Fotos 24 i 25: Bungalous en la part central del càmping.
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Fotos 26 i 27: Bungalous en la part sud del càmping.

Fotos 28 i 29: Serveis: dutxes i cambiador nadons.

Foto 30: Sala de bugaderia.
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Foto 31: Bungalous propers a l’entrada del càmping.
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Foto 32: Porxo de barbacoes (límit oest del càmping).

Foto 33: Porxo barbacoes, abocador químic i sortida d’emergència
(zona sud del càmping).

Foto 34: Zona unitats d’acampada mòbils (límit sud-oest càmping). Foto 35: Dipòsit regulador d’aigua d’abastament i dipòsit GLP.

Foto 36: Bloc de serveis oest.
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Foto 37: Porxo zona de rentat al costat bloc de serveis oest.
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Fotos 38 i 39: Bloc de serveis oest.

Fotos 40 i 41: Bloc de serveis oest.

Foto 42: Caldera i acumulador bloc de serveis oest.
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Foto 43: Equips de desinfecció d’aigua de subministrament.

8

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'ORDENACIÓ I MILLORA DEL “CÀMPING GASET” (TM TALARN, PALLARS JUSSÀ)
ANNEX 2: REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L’ESTAT ACTUAL

Fotos 44 i 45: Bloc de serveis sud.

Foto 46: Bungalou darrere bar-restaurant.

Foto 48: Servei de minusvàlids.
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Foto 47: Passadís interior d’accés al servei de minusvàlids i magatzem.

Foto 49: Magatzem i comptadors.
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Foto 50: Bar-restaurant (façana posterior) (zona sud).

Foto 51: Espai esportiu sota porxo al costat del bar-restaurant.

Foto 52: Jocs infantils davant el bar-restaurant.

Foto 53: Límit sud del càmping. Entrada a zona bar-restaurant.

Foto 54: Dipòsit GLP al costat del bar-restaurant (límit sud).

Foto 55: Accés a recinte d’acampada lliure.

Fotos 56 i 57: Recinte d’acampada lliure (límit sud del càmping).
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Foto 58: Zona de servitud de l’embassament de Sant Antoni.

Foto 59: Límit est del càmping, al fons caseta de bombament .

Foto 60: Captació d’aigua a l’embassament.

Foto 61: Caseta de bombament d’aigua.

Foto 62: Vial d’accés a la zona sud del càmping.

Foto 63: Unitats d’acampada mòbil zona sud del càmping.

Fotos 64 i 65: Unitats d’acampada en la part central del càmping.
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Foto 66: Vial d’accés a la zona nord del càmping.

Foto 67: Bloc de serveis nord.

Fotos 68 i 69: Bloc de serveis nord.

Foto 70: Zona de rentat al costat del bloc de serveis nord i fossa
Foto 71: Recinte caldera bloc de serveis nord i barbacoes.
sèptica per al tractament de l’aigua residual d’aquest edifici.
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Fotos 72 i 73 : Unitats d’acampada mòbils (zona nord del càmping).

Fotos 74 i 75 : Unitats d’acampada mòbils (zona nord del càmping).

Fotos 76 i 77: Vial nord d’accés a la zona esportiva.

Foto 78: Pista esportiva polivalent.
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Foto 79: Zona de jocs infantils.
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Foto 80: Piscina i zona de jocs.

Foto 82: Vista piscines.

Foto 81: Sortida d’emergència en zona de la piscina.

Foto 83: Vista general piscines i edifici social.

Foto 84: Vista general pista esportiva, piscines i edifici social al fons.
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Foto 85: Zona d’ampliació. Entrada aparcament caravanes.

Foto 86: Camí d’accés àmbit d’ampliació.

Fotos 87 i 88: Vista general superfície àmbit d’ampliació proposat.

Foto 89: Vista general superfície àmbit d’ampliació proposat.
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1.- DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES
1.1.- Alternativa 0: No desenvolupament del PEU
En el supòsit de no actuació (absència del planejament urbanístic), la situació del càmping perpetuaria
una situació de construccions no legalitzades.
Atès que en aquesta alternativa no suposaria l’execució de noves instal·lacions, econòmicament no
representaria cap despesa extra però la instal·lació no es podria legalitzar en no complir-se els requisits
urbanístics.

1.2.- Alternativa 1: Desenvolupament del PEU (ampliació proposta 1)
Respecte la situació actual el PEU contempla les següents actuacions:
 Noves unitats fixes en substitució d’unitats mòbils existents.
Tot i que a curt termini no es té la intenció d’incrementar el nombre d’unitats fixes existents,
vista la demanda actual i el reduit nombre d’unitats existents en el càmping d’aquesta tipologia,
és possible que sorgeixi la necessitat d’incrementar-ne el nombre a mig i llarg termini. La
ubicació més lògica per emplaçar nous bungalous seria en una zona propera als ja existents,
situats en la part central del càmping, concretament en les feixes que hi ha davant l’edifici de
recepció. Aquesta ubicació permet que es puguin aprofitar els vials ja existents, sense
necessitat d’obrir-ne de nous. En total s’hi podrien encabir un màxim a 43 u.a., en substitució
de les 58 unitats mòbils existents.
 Nou àmbit d’ampliació de 6.807 m2, situat entre la línia de ferrocarris i la carretera C-13, on es
proposen les següents actuacions:


Zona d’aparcament de caravanes d’ús privat del càmping. Actualment ja es dóna aquest ús
en aquesta zona però és una superfície que no està inclosa en l’àmbit del càmping (1.914
m2).



Creació d’una zona amb noves unitats d’acampada de tipologia mòbil (25 u.a.)



Nou edifici per donar serveis a les noves unitats d’acampada (150 m2)



Creació d’una zona per espai de lleure i esportiu (2.784 m2)



Zona hidràulica ocupada pel barranc de Susterris (395 m2)

1.3.- Alternativa 2: Desenvolupament del PEU (ampliació proposta 2)
Respecte la situació actual el PEU contempla les següents actuacions:
 Noves unitats fixes en substitució d’unitats mòbils existents.
Mateixa actuació que l’alternativa 1: substituació de 58 u.a. mòbils per 43 u.a. fixes.
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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'ORDENACIÓ I MILLORA DEL “CÀMPING GASET” (TM TALARN, PALLARS JUSSÀ)
ANNEX 3: ANÀLISI D’ALTERNATIVES

 Increment del nombre de places d’aparcament d’ús públic en l’àmbit del càmping actual, per tal
de donar compliment a l’article 38 del Pla especial del Llac de Sant Antoni.
Actualment el nombre de places d’aparcament és de 44 (38 places en la zona sud del càmping,
4 places darrere l’edifici de recepció i 2 places properes a l’entrada del càmping). En l’article 38
del PEU del Llac de Sant Antoni s’indica que almenys hi ha d’haver un 50% d’aparcaments del
nombre total d’unitats d’acampada (196 u.a. actuals), el càmping hauria de disposar de 98
places d’aparcament. Per tal de donar compliment a aquest extrem es proposen les següents
actuacions:


Ampliació de la superfície s’aparcament de la zona sud, passant de les 38 places actuals
(1.149 m2) a 84 places (2.124 m2) (increment de 46 places d’aparcament i 975 m2).



Creació de nova zona d’aparcament en substitució d’unitats d’acampada mòbil en el límit
oest, en una zona molt propera a l’entrada. Es proposa l’eliminació de 5 unitats
d’acampada i la creació de 19 noves places d’aparcament.



S’eliminen 2 places d’aparcament darrere l’edifici de recepció, donant més superfície a la
parcel·la dels 2 bungalous.



S’eliminen 2 places d’aparcament d’ús públic properes a l’entrada, per estar en una zona
d’unitats d’acampada.

Amb aquestes actuacions el nombre total de places d’aparcament seria de 105, una mica
superior al requerit en la normativa.
 Nou àmbit d’ampliació de 6.807 m2, situat entre la línia de ferrocarris i la carretera C-13, on es
proposen les següents actuacions:


Zona d’aparcament de caravanes d’ús privat del càmping. Actualment ja es dóna aquest ús
en aquesta zona però és una superfície que no està inclosa en l’àmbit del càmping (1.914
m2).



Nova zona per espai de lleure i esportiu (4.498 m2)



Zona hidràulica ocupada pel barranc de Susterris (395 m2)

Amb tot l’exposat, es conclou que la millor alternativa és la nº 2, atès que desenvolupa el Pla especial,
garantint el compliment urbanístic. El Pla especial també esdevé l’eina clau per poder legalitzar les
instal·lacions existents i possibilitar un creixement futur. A més a més, l’alternativa 2 és la que proposa
un menor nombre d’unitats d’acampada, inclús inferior al nombre d’unitats d’acampada actuals,
incorpora una major superfície d’espais lliures i incrementa el nombre de places d’aparcament per tal
de donar compliment a l’article 38 del PEU del Llac de Sant Antoni.
2.- PLÀNOLS
A continuació s’adjunten els plànols de zonificació corresponents a cadascuna de les alternatives
analitzades.
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CÀMPING GASET
ESPAIS D'ÚS COMUNITARI
Equipaments col·lectius (E1)
Serveis tècnics (E2)
Porxo esportiu (E3)
Porxo barbacoa (E4)
Vials (V1)
Aparcaments (V2)
Espais lliures i zones d'esbarjo (LL)
Parcs infantils (LL1)
Esportives i de lleure (LL2)
Sense ús específic (LL3)
SUB-TOTAL ÚS COMUNITARI
ESPAIS D'ÚS PRIVATIU
Unitats d'Acampada Fixes
Unitats d'Acampada Semimòbils
Unitats d'Acampada Mòbils
totat Unitats d'Acampada
SUB-TOTAL ÚS PRIVAT
TOTAL

ZONIFICACIÓ ACTUAL - ALTERNATIVA 0
Superfície
987
326
48
26
7.896
1.338
9.039

Percentatge

OCUPACIÓ MÀXIMA TEÒRICA
Tipus d'alberg

2,8%
0,9%
0,1%
0,1%
22,4%
3,8%
25,7%

541
1.789
6.709
19.660
Superfície
1.779
0
13.778

Unitats

U.A. Fixes
U.A. Semimòbils
U.A. Mòbils

18
0
178

TOTAL

196

Capacitat/uTotal

3
3
3

54
0
534
588

55,8%
Percentatge

Unitats percentatge Limitació

5,1%
0,0%
39,1%

11,4%
0,0%
88,6%

15.557

44,2%

100,0%

35.217

100,0%

15.557

18,00
0,00
178,00
196

9,2%
0,0%
90,8%
100,0%

màx. 98
mín. 98
màx. 196

<60m2

superfície/ut

0
0
0
0

98,83
77,40
79,37

PLA ESPECIAL Càmping Gaset
ESPAIS D'ÚS COMUNITARI
Equipaments col·lectius (E1)
Serveis tècnics (E2)
Porxo esportiu (E3)
Porxo barbacoa (E4)
Vials (V1)
Aparcaments (V2)
Zona hídrica (ZH)
Espais lliures i zones d'esbarjo (LL)
Parcs infantils (LL1)
Esportives i de lleure (LL2)
Sense ús específic (LL3)
SUB-TOTAL ÚS COMUNITARI
ESPAIS D'ÚS PRIVATIU
Unitats d'Acampada Fixes
Unitats d'Acampada Semimòbils
Unitats d'Acampada Mòbils
totat Unitats d'Acampada
Aparcaments (V3)
SUB-TOTAL ÚS PRIVAT
TOTAL

ZONIFICACIÓ PROPOSADA ALTERNATIVA 1
Superfície
1.137
326
48
26
7.896
1.287
395
11.809

Percentatge

OCUPACIÓ MÀXIMA TEÒRICA
Tipus d'alberg

2,7%
0,8%
0,1%
0,1%
18,8%
3,1%
0,9%
28,1%

U.A. Fixes
U.A. Semimòbils
U.A. Mòbils
TOTAL

Unitats
61
0
145
206

Capacitat/u Total
3
3
3

183
0
435
618

<60m2

superfície/ut

0
0
0
0

100,76

541
4.572
6.695
22.924
Superfície
6.146
0
11.039

54,6%
Unitats percentatge Limitació

Percentatge
14,6%
0,0%
26,3%

17.186
1.914

4,6%

19.100

45,4%

42.024

100,0%

32,2%
0,0%
57,8%

100,0%

61,00
0,00
145,00
206

29,6%
màx. 103
0,0%
70,4% mín. 103
100,0%
màx. 206

76,13
83,43

PLA ESPECIAL Càmping Gaset
ESPAIS D'ÚS COMUNITARI
Equipaments col·lectius (E1)
Serveis tècnics (E2)
Plataforma ús esportiu (E3)
Porxo barbacoa (E4)
Vials (V1)
Aparcaments (V2)
Zona hídrica (ZH)
Espais lliures i zones d'esbarjo (LL)
Parcs infantils (LL1)
Esportives i de lleure (LL2)
Sense ús específic (LL3)
SUB-TOTAL ÚS COMUNITARI
ESPAIS D'ÚS PRIVATIU
Unitats d'Acampada Fixes
Unitats d'Acampada Semimòbils
Unitats d'Acampada Mòbils
totat Unitats d'Acampada
Aparcaments (V3)
SUB-TOTAL ÚS PRIVAT
TOTAL

ZONIFICACIÓ PROPOSADA ALTERNATIVA 2
Superfície
987
326
78
26
8.104
2.482
395
12.659

Percentatge

OCUPACIÓ MÀXIMA TEÒRICA

2,3%
0,8%
0,2%
0,1%
19,3%
5,9%
0,9%
30,1%

Tipus d'alberg
U.A. Fixes
U.A. Semimòbils
U.A. Mòbils
TOTAL

Unitats
61
0
115
176

Capacitat/u Total
3
3
3

183
0
345
528

<60m2

superfície/ut

0
0
0
0

101,72

411
6.287
5.962
25.058
Superfície
6.205
0
8.847

59,6%
Unitats percentatge Limitació

Percentatge
14,8%
0,0%
21,1%

36,6%
0,0%
52,1%

15.052
1.914

4,6%

11,3%

16.966

40,4%

100,0%

42.024

100,0%

61,00
0,00
115,00
176

34,7%
0,0%
65,3%
100,0%

màx. 88
mín. 88

màx. 176

76,93
85,52

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'ORDENACIÓ I MILLORA DEL “CÀMPING GASET” (TM TALARN, PALLARS JUSSÀ)
ANNEX 4: COMPROMÍS TITULAR DEL CÀMPING

Annex 4:
COMPROMÍS TITULAR DEL CÀMPING
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GURRERA I ASSOCIATS, SL

Pla especial urbanístic d'ordenació i
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- document d'aprovació inicial -

B.- PLÀNOLS
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CÀMPING GASET

ZONIFICACIÓ ACTUAL

ESPAIS D'ÚS COMUNITARI

Superfície

Equipaments col·lectius (E1)
Serveis tècnics (E2)
Porxo esportiu (E3)
Porxo barbacoa (E4)
Vials (V1)
Aparcaments (V2)
Espais lliures i zones d'esbarjo (LL)
Parcs infantils (LL1)
Esportives i de lleure (LL2)
Sense ús específic (LL3)
SUB-TOTAL ÚS COMUNITARI
ESPAIS D'ÚS PRIVATIU
Unitats d'Acampada Fixes
Unitats d'Acampada Semimòbils
Unitats d'Acampada Mòbils
totat Unitats d'Acampada
SUB-TOTAL ÚS PRIVAT
TOTAL

987
326
48
26
7.896
1.338
9.039

Percentatge

OCUPACIÓ MÀXIMA TEÒRICA

2,8%
0,9%
0,1%
0,1%
22,4%
3,8%
25,7%

Tipus d'alberg

541
1.789
6.709
19.660
Superfície
1.779
0
13.778

Unitats

U.A. Fixes
U.A. Semimòbils
U.A. Mòbils

18
0
178

TOTAL

196

Capacitat/uTotal

3
3
3

54
0
534
588

55,8%
Percentatge

Unitats percentatge Limitació

5,1%
0,0%
39,1%

11,4%
0,0%
88,6%

15.557

44,2%

100,0%

35.217

100,0%

15.557

18,00
0,00
178,00
196

9,2%
0,0%
90,8%
100,0%

màx. 98
mín. 98
màx. 196

<60m2

superfície/ut

0
0
0
0

98,83
77,40
79,37

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES - totals edifici estat actual
PLANTA BAIXA

INT.

EXT.

EDIFICI SERVEIS

257,15 m2

0,00 m2

MAGATZEM EXT

20,05 m2
0,00 m2

DORMITORIS SERVEI

TOTAL

PLANTA PRIMERA

INT.

EXT.

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

82,27 m2

0,00 m2

277,20 m2

82,27 m2

TOTAL

257,15 m2
20,05 m2
82,27 m2
359,47 m2

PLA ESPECIAL Càmping Gaset
ESPAIS D'ÚS COMUNITARI

ZONIFICACIÓ PROPOSADA
Superfície

Equipaments col·lectius (E1)
Serveis tècnics (E2)
Porxo o caseta desmuntable ús esportiu (E3)
Porxo barbacoa (E4)
Vials (V1)
Aparcaments (V2)
Zona hídrica (ZH)
Espais lliures i zones d'esbarjo (LL)
Parcs infantils (LL1)
411
Esportives i de lleure (LL2)
6.287
Sense ús específic (LL3)
5.962
SUB-TOTAL ÚS COMUNITARI
ESPAIS D'ÚS PRIVATIU
Unitats d'Acampada Fixes
Unitats d'Acampada Semimòbils
Unitats d'Acampada Mòbils
totat Unitats d'Acampada
Aparcaments (V3)
SUB-TOTAL ÚS PRIVAT
TOTAL

987
326
78
26
8.104
2.482
395
12.659

25.058

Superfície
6.205
0
8.847

Percentatge

OCUPACIÓ MÀXIMA TEÒRICA

2,3%
0,8%
0,2%
0,1%
19,3%
5,9%
0,9%
30,1%

Tipus d'alberg
U.A. Fixes
U.A. Semimòbils
U.A. Mòbils
TOTAL

Unitats
61
0
115
176

Capacitat/uTotal
3
3
3

183
0
345
528

<60m2

superfície/ut

0
0
0
0

101,72

59,6%
Unitats percentatge Limitació

Percentatge
14,8%
0,0%
21,1%

36,6%
0,0%
52,1%

15.052
1.914

4,6%

11,3%

16.966

40,4%

100,0%

42.024

100,0%

61,00
0,00
115,00
176

34,7%
0,0%
65,3%
100,0%

màx. 88
mín. 88

màx. 176

76,93
85,52

SUPERFÍCIES ÚTILS - proj.
PLANTA BAIXA - EDIFICI SERVEIS

Sup. Útil

ACCÉS SERVEI

6,08 m2

ZONA TÈCNICA

4,24 m2

FUTURA CUINA - ZONA 1

4,92 m2

FUTURA CUINA - ZONA 2

5,16 m2

FUTURA CUINA - ZONA 3

20,09 m2

FUTURA CUINA - ZONA 4

3,62 m2

FUTURA CUINA - ZONA 5

17,03 m2

ESPAI SOTAESCALA

1,51 m2

BAR-ZONA SERVEI

22,09 m2

BAR- ZONA USUARIS

13,11 m2

DISTRIBUIDOR BANYS

6,23 m2

BANY ADAPTAT

4,58 m2

BANY HOMES

7,07 m2
8,65 m2

BANY DONES
ZONA USUARIS - RESTAURANT 1
ZONA USUARIS - RESTAURANT 2

TOTAL INTERIOR

36,34 m2
63,88 m2

224,60 m2

PLANTA BAIXA - EDIFICI ANNEX

Sup. Útil

SALA DE JOCS

18,20 m2

TOTAL INTERIOR

18,20 m2

PLANTA PRIMERA - EDIFICI SERVEIS

Sup. Útil

PD PASSADÍS DISTRIBUIDOR

10,10 m2

H1

HABITACIÓ 1

9,00 m2

H2

HABITACIÓ 2

9,05 m2

H3

HABITACIÓ 3

H4

HABITACIÓ 4

8,76 m2

H5

HABITACIÓ 5

11,69 m2

H6

HABITACIÓ 6

6,51 m2

Ch1 Cambra Higiènica 1

5,20 m2

8,80 m2

Ch2 Cambra Higiènica 2

TOTAL INTERIOR

3,84 m2

72,95 m2

PLANTA PRIMERA - EXTERIORS

Sup. Útil

TERRASSES-COBERTA EXTERIOR P1

96,47 m2

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES - objecte de reforma
PLANTA BAIXA

SUP. ÚTIL INT.

315,75 m2

INT.
EDIFICI BAR/RESTAURANT
ZONA DE JOCS

SUP. ÚTIL EXT.

96,47 m2

DORMITORIS SERVEI

TOTAL

EXT.

180,15 m2

SUPERFÍCIES TOTALS EXTERIORS OBJECTE REFORMA

96,47 m2

EXT.

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

20,05 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

204,60 m2

SUPERFÍCIE COMPUTABLE A EFECTES DE SOSTRE
SUPERFÍCIES TOTALS INTERIORS OBJECTE REFORMA

PLANTA PRIMERA

INT.

184,55 m2

204,60 m2

0,00 m2

TOTAL

184,55 m2
20,05 m2
0,00 m2
204,60 m2

SUPERFÍCIES ÚTILS - proj.
Sup. Útil

PLANTA BAIXA - EDIFICI SERVEIS

ACCÉS SERVEI

6,08 m2

ZONA TÈCNICA

4,24 m2

FUTURA CUINA - ZONA 1

4,92 m2

FUTURA CUINA - ZONA 2

5,16 m2

FUTURA CUINA - ZONA 3

20,09 m2

FUTURA CUINA - ZONA 4

3,62 m2

FUTURA CUINA - ZONA 5

17,03 m2
1,51 m2

ESPAI SOTAESCALA
BAR-ZONA SERVEI

22,09 m2

BAR- ZONA USUARIS

13,11 m2

DISTRIBUIDOR BANYS

6,23 m2

BANY ADAPTAT

4,58 m2

BANY HOMES

7,07 m2
8,65 m2

BANY DONES

36,34 m2

ZONA USUARIS - RESTAURANT 1

63,88 m2

ZONA USUARIS - RESTAURANT 2

TOTAL INTERIOR

224,60 m2

PLANTA BAIXA - EDIFICI ANNEX

Sup. Útil

SALA DE JOCS

18,20 m2

TOTAL INTERIOR

18,20 m2

PLANTA PRIMERA - EDIFICI SERVEIS

Sup. Útil

PD PASSADÍS DISTRIBUIDOR

10,10 m2

H1

HABITACIÓ 1

9,00 m2

H2

HABITACIÓ 2

9,05 m2

H3

HABITACIÓ 3

8,80 m2

H4

HABITACIÓ 4

8,76 m2

H5

HABITACIÓ 5

11,69 m2

H6

HABITACIÓ 6

6,51 m2

Ch1 Cambra Higiènica 1

5,20 m2
3,84 m2

Ch2 Cambra Higiènica 2

TOTAL INTERIOR

72,95 m2

PLANTA PRIMERA - EXTERIORS

Sup. Útil

TERRASSES-COBERTA EXTERIOR P1

96,47 m2

SUP. ÚTIL INT.

315,75 m2

SUP. ÚTIL EXT.

96,47 m2

SUPERFÍCIES TOTALS INTERIORS OBJECTE REFORMA

180,15 m2

SUPERFÍCIES TOTALS EXTERIORS OBJECTE REFORMA

96,47 m2

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES - objecte de reforma
PLANTA BAIXA

INT.
EDIFICI BAR/RESTAURANT
ZONA DE JOCS
DORMITORIS SERVEI

TOTAL

EXT.

PLANTA PRIMERA

INT.

EXT.

184,55 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

20,05 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

204,60 m2

SUPERFÍCIE COMPUTABLE A EFECTES DE SOSTRE
204,60 m2

0,00 m2

TOTAL

184,55 m2
20,05 m2
0,00 m2
204,60 m2

URBANISME I ENGINYERIA
GURRERA I ASSOCIATS, SL

Pla especial urbanístic d'ordenació i
millora del “càmping GASET”
(TM Talarn, Pallars Jussà)
- document d'aprovació inicial -

C.- VALORACIÓ DE LES ACTUACIONS
I LA SEVA PROGRAMACIÓ

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'ORDENACIÓ I MILLORA DEL “CÀMPING GASET” (TM TALARN, PALLARS JUSSÀ)

- DOCUMENT D'APROVACIÓ INICIAL -

ÍNDEX:

C.- VALORACIÓ DE LES ACTUACIONS I LA SEVA PROGRAMACIÓ

1.- Pressupost de les actuacions.
1.1.- Infraestructures de vialitat.
1.2.- Actuacions en l’àmbit d’ampliació.
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1.- PRESSUPOST DE LES ACTUACIONS.
Amb la finalitat de poder millorar els serveis del càmping, així com les actuacions a realitzar en
l’àmbit d’ampliació, caldrà assumir una inversió econòmica que s’ha estudiat tenint en compte els
següents blocs:
-

Creació de noves places d’aparcament públic
Actuacions en l’àmbit d’ampliació
Incorporació de mesures ambientals i d’integració paisatgística
Noves unitats d’acampada fixes en substitució d’unitats d’acampada mòbils
Reforma de l’edifici bar-restaurant

1.1.- Infraestructures de vialitat.
En la proposta d’ordenació no es preveu la modificació de la vialitat actual però sí es preveu la
creació de noves places d’aparcament:
-

Ampliació de l’aparcament situat al límit sud del càmping. De les 38 places actuals,
amb l’ampliació es passa a 84 places.

-

Nova zona d’aparcament situada a continuació dels serveis propers a l’entrada al
càmping, en substitució de 5 unitats d’acampada mòbil i una zona de barbacoes.

La valoració estimada d’aquestes actuacions és:

1.2.- Actuacions en l’àmbit d’ampliació.
L’àmbit d’ampliació del càmping està situat entre la línia de ferrocarril i la carretera C-13 i s’hi
arriba pel camí que dóna accés a la casa “Gaset”, també propietat del titular del càmping.
Actualment una part d’aquesta superfície s’utilitza per ús privat per aparcament de caravanes,
però és una superfície que no forma part del càmping actual. De manera que l’ampliació
proposada incorpora aquest ús privat ja existent. Una de les actuacions proposades en l’àmbit
d’ampliació de 6.807 m2 és la col·locació d’un tancament perimetral (fora de la zona de servitud de
la línia del ferrocarril) d’uns 435 metres de longitud, així com el condicionament de dues portes
d’accés, una en la zona privada de l’aparcament de caravanes i l’altra en la zona reservada a
l’espai per ús públic.
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A mig o llarg termini la superfície ocupada per espais de lleure de 4.500 m2 es proposa destinar-la
a ús esportiu.

1.3.- Mesures ambientals i d’integració paisatgística.
La proposta d’ordenació no contempla noves edificacions de serveis, ni noves unitats d’acampada
en la zona d’ampliació, únicament preveu la substitució perllongada en el temps d’unitats
d’acampada mòbils per unitats d’acampada fixes en una zona propera a l’entrada. Així, com a
mesura ambiental i d’integració paisatgística es preveu un reforç de la vegetació ja existent al
voltant de les noves unitats fixes per reduir-ne l’impacte.

1.4.- Noves unitats d’acampada fixes.
En la zona central del càmping es proposa la transformació de 58 unitats d’acampada mòbils (clau
“C”) en 43 u.a. tipus fixes (clau “A”). No es fixa un termini màxim per a aquesta transformació,
podent seguir U.A. mòbils mentre no hi hagi aquesta transformació. Així, en el present document
es proposa la seva execució de manera progressiva a mig-llarg termini. La seva superfície
màxima es fixa en 35 m2 i no podrà ocupar més d’un 30% de la superfície total de la unitats
d’acampada. La valoració es realitza per m2 construït, estimant un preu per m2 de 1.100.- euros.
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1.5.- Reforma de l’edifici del bar-restaurant.
Per tal de poder reobrir l’edifici del bar-restaurant és necessària una reforma integral del seu
interior, tant a nivell d’obra civil com dels equipaments i mobiliari del seu interior, atès que en
l’estat que es troba actualment no és possible l’aprofitament de cap instal·lació.
Des de ja fa un temps aquest servei es dóna amb la instal·lació provisional d’una caseta tipus
“contenidor” situada al costat de la piscina que fa les funcions de bar, però per la demanda
existent aquesta instal·lació es fa del tot insuficient.
Segons ha manifestat el titular del càmping, l’actuació prioritària de l’establiment és la reforma de
l’edifici nº 8 per poder continuar donant el servei de restauració als usuaris del càmping de manera
adequada, i més tenint en compte que la població més propera està a més de 3 quilòmetres del
càmping.
La reforma proposada es centra únicament en la planta baixa de l’edifici ocupada pel barrestaurant i serveis annexes (cuina, magatzems privats, zona de refrigeració, sala de jocs,
lavabos, etc) i no implica cap increment ni de superfície ni de volumetria actuals, no obstant és
tracta d’una reforma integral amb un pressupost considerable.
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2.- PLA D'ETAPES.
Per tal de poder assumir aquesta inversió per part de l'empresa propietària del càmping
s'estableix un pla d'etapes que permeti periodificar-la en deu anys. Aquest pla prioritza les
actuacions en funció de la seva urgència i procura una inversió sostinguda i lineal al llarg dels
propers anys. En el pla s'hi inclouen totes les valoracions detallades en els anteriors apartats que
ascendeixen a un import total de 2.011.677 euros.
A continuació es proposa el pla d'etapes en forma de quadre temporal valorat.

Maig de 2020

5

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'ORDENACIÓ I MILLORA DEL “CÀMPING GASET” (TM TALARN, PALLARS JUSSÀ)

Maig de 2020

- DOCUMENT D'APROVACIÓ INICIAL -

6

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'ORDENACIÓ I MILLORA DEL “CÀMPING GASET” (TM TALARN, PALLARS JUSSÀ)

- DOCUMENT D'APROVACIÓ INICIAL -

3.- VIABILITAT ECONÒMICA.
Tal i com s’indica en l’article 102.1 del TRLUC els Plans urbanístics derivats d’iniciativa privada
hauran de contenir documentació específica referida a la viabilitat econòmica de la promoció.
A partir de la valoració obtinguda de les diferents actuacions a realitzar, s’estudiarà el temps
necessari per amortitzar la inversió tenint en compte les següents hipòtesis:
-

L’ocupació de les noves unitats d’acampada fixes s’estima que serà similar a la
que tenen les unitats actuals i que han estat facilitades pel titular del càmping:


: 55 dies /any

-

Els preus que s’aplicaran seran similars als aplicats en l’actualitat per als
bungalous de 4 places: 100 €/dia

-

Les despeses de subministrament de serveis, així com el manteniment de les
unitats d’acampada s’ha estimat de:


-
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VIABILITAT ECONÒMICA NOVES U.A. FIXES CÀMPING GASET
EMPLAÇAMENT

TIPOLOGIA U.A.

Entre l'entrada i les u.a.
fixes actuals

U.a. fixa 4 places

TOTAL

NOMBRE U.A.

OCUPACIÓ

TARIFA

INGRÉS BRUT
ANUAL

DESPESA
ANUAL

INGRÉS NET ANUAL

unitats

dies/any

€/dia

€/any

€/any

€/any

43

55

100

236.500

-23.650

212.850

236.500

-23.650

212.850

TOTAL INVERSIÓ

2.011.677

Nº ANYS PER AMORTITZAR LA INVERSIÓ

9,45

En el supòsit que estiguin executades totes les unitats fixes, s’estima que el temps que tardaria en amortitzar-se la inversió seria de 9,45 anys.
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Document D. NORMES URBANÍSTIQUES
ÍNDEX:
Capítol I.- DISPOSICIONS GENERALS
1.- Objecte
2.- Marc jurídic
3.- Vigència
4.- Modificacions del Pla especial
5.- Contingut i interpretació dels documents que l'integren
6.- Classificació del sòl
7.- Qualificació del sòl
8.- Servituds
Capítol II.- ORDENACIÓ
9.- Àmbit territorial
10.- Tipologies d'àrees
11.- Àrees d'acampada
12.- Serveis generals d'ús comunitari
13.- Usos prohibits als edificis
14.- Vials i aparcaments
Capítol III.- CONDICIONS D'EDIFICACIÓ
15.- Ordenances generals d'edificació (excepte bungalous)
16.- Condicions d'edificació per als edificis de serveis
17.- Condicions d'edificació per a les noves unitats d’acampada fixes
Capítol IV.- ORDENACIÓ DELS ESPAIS COMUNS
18.- Tanca perimetral i accessos
19.- Integració paisatgística
20.- Protecció de la massa arbrada
21.- Prevenció de la contaminació lumínica
22.- Prevenció de la contaminació acústica
23.- Abastament d'aigua potable i de reg
24.- Tractament d'aigües residuals
25.- Gestió dels residus sòlids urbans
26.- Consums d'aigua i electricitat
27.- Prevenció dels riscs d'incendi i d’inundació
Capítol V.- EXECUCIÓ I GESTIÓ
28.- Llicències i autoritzacions
29.- Obres d'urbanització i instal·lacions
30.- Obres d'edificació
31.- Programa de vigilància ambiental
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CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1: OBJECTE.
Aquest Pla especial urbanístic té per objecte la regular l'activitat del càmping Gaset, ja existent i en funcionament
al terme municipal de Talarn (Pallars Jussà) que actualment disposa de 196 unitats d'acampada, amb una
capacitat per a 588 usuaris.
L'objectiu principal del Pla especial és el de remodelar i adequar les infraestructures, els equipaments, les
instal·lacions i les unitats d'acampada del càmping existent de manera que es doni acompliment a la normativa
sectorial vigent, especialment a la urbanística, a la normativa sectorial turística i a la de protecció civil. A més es
pretén que aquesta adequació pugui adaptar-se a la demanda en condicions òptimes per a poder satisfer-la,
amb criteris d'eficiència i de sostenibilitat ambiental.
ARTICLE 2: MARC JURÍDIC.
2.1.- L’article 47.6. e) del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, disposa que en sòl no urbanitzable, ultra les actuacions d’interès
públic a què es refereix l’apartat 4, només es poden admetre com a noves construccions, respectant sempre les
incompatibilitats i les determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable, entre d’altres, les
construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda
autoritzades pel pla d’ordenació urbanística municipal, que exigeixen en tots els casos la tramitació prèvia d’un
pla especial.
2.2.- D’acord amb l’article 67.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme esmentat, en el desenvolupament de les
previsions del planejament territorial o del planejament urbanístic general, es poden aprovar plans especials
urbanístics si són necessaris per a assolir les finalitats següents:
i) La implantació d’obres i usos relacionats amb l’activitat de càmping i amb l’aparcament de caravanes,
autocaravanes i remolcs tenda previstos expressament en el pla d’ordenació urbanística municipal.
2.3.- Les determinacions i la documentació dels plans especials urbanístics es concreten a I‘article 69 del Text
refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22
de febrer.
2.4.- La normativa sectorial en matèria de turisme està continguda en el Decret 159/2012, de 23 de novembre,
d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic i en la Resolució MAH/4161/2010 de 20 de
desembre de 2010, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de
qualitat ambiental del càmping.
2.5.- La normativa en matèria d’aigües és la prevista en el Reglament del Domini Públic Hidràulic.
Complementàriament, l'Agència Catalana de l'Aigua ha editat una sèrie de guies sobre les que es basa en
l'elaboració dels seus informes: “Criteris d'intervenció en espais fluvials. ACA, gener de 2002", "Recomanacions
tècniques per als estudis d'inundabilitat en l'àmbit local. ACA, març de 2003", "Recomanacions tècniques per al
disseny d'infraestructures que interfereixen amb l'espai fluvial. ACA, juny de 2006", les "Directrius de planificació i
gestió de l'espai fluvial. ACA 2007".

Maig de 2020

3

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'ORDENACIÓ I MILLORA DEL “CÀMPING GASET” (TM TALARN, PALLARS JUSSÀ)

- DOCUMENT D'APROVACIÓ INICIAL -

2.6.- La normativa en matèria de protecció civil, concretament el previst al Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut
d’aquestes mesures. També la Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema Nacional de Protección Civil, amb especial
atenció a l’art. 7 bis on es regula el “deber de colaboración”.
2.7.- La resta de normativa sectorial aplicable.
ARTICLE 3: VIGÈNCIA
Aquest Pla entrarà en vigor I‘endemà de la publicació de I‘edicte de la seva aprovació definitiva i de la
corresponent normativa urbanística en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i tindrà vigència indefinida.
ARTICLE 4: MODIFICACIONS DEL PLA ESPECIAL
4.1.- L'alteració del contingut del Pla es farà a través de la modificació d'alguns dels elements que el
constitueixen, d'acord amb la legislació vigent.
4.2. Suposen modificació puntual d’aquest Pla Especial Urbanístic:
a) Les modificacions de l’àmbit de l’actuació o dels accessos a l’activitat.
b) Les modificacions d’ordenació de les que en resultin moviments de terres superiors als 3 metres
d’alçada no previstos en l’actual document.
c) Aquelles modificacions de posició de les àrees de serveis generals.
d) Totes aquelles modificacions que no respectin els criteris i determinacions generals del document.
4.3. No suposen la modificació del Pla especial:
a) Les modificacions de la situació i/o la forma de les edificacions proposades sempre que es mantinguin
dins l’àmbit de serveis corresponent.
b) Les modificacions de les xarxes o instal·lacions de serveis que no suposin grans alteracions del terreny.
ARTICLE 5: CONTINGUT I INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS QUE L'INTEGREN
5.1.- Aquest Pla està integrat pels següents documents:
DOCUMENTACIÓ ESCRITA
Memòria d'informació i de l'ordenació. Annexos a la Memòria.
Plànols d’informació i d’ordenació.
Valoració de les actuacions i la seva programació.
Pla d’etapes.
Normativa urbanística.
Documents justificatius:
Informe d'inundabilitat
Estudi d’impacte i integració paisatgística
Documentació ambiental (Estudi Ambiental Estratègic)
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5.2.- Aquesta Normativa Urbanística s'interpretarà sempre atenent el seu contingut i d'acord amb els objectius i
finalitats expressades en la memòria del Pla. En cas de contradicció entre documents o d'imprecisions no
interpretables fàcilment pels serveis tècnics, prevaldrà sempre la interpretació més favorable al respecte
mediambiental i a Ia integració paisatgística.
5.3.- La delimitació de les diferents zones es farà tenint en compte les toleràncies necessàries en tot aixecament
topogràfic d'aquestes especials característiques i podrà ser precisada i/o ajustada en els projectes executius que
la desenvolupin.
ARTICLE 6: CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
El territori ordenat per aquest Pla especial té la classificació de sòl no urbanitzable a l’efecte del règim jurídic del
sòl.
ARTICLE 7: QUALlFICACIÓ DEL SÒL
D'acord amb el planejament municipal de Talarn, els sòls inclosos dins l'àmbit del Pla especial estan classificats
com a sòl no urbanitzable i qualificats com a:




sòl no urbanitzable FC1 (càmping existent)
sòl no urbanitzable FC2 (càmping existent zona de protecció del pantà)
sòl no urbanitzable FA (zona agrícola)

ARTICLE 8: SERVITUDS
8.1.- Zona de protecció viària. En el cas de proximitat a una carretera de titularitat estatal, autonòmica o
provincial, s'han de determinar els límits de la zona de servitud, zona d'afectació i límit d'edificació. L'execució
d'obres d'edificació i/o d'instal·lacions requereix l'autorització preceptiva de l'administració corresponent.
8.2.- Zona de protecció de les línies elèctriques. En el cas d'existència de línies elèctriques, deixar una distància
mínima de seguretat de 5 m a cada costat de la línia elèctrica de mitja tensió, amidada des dels conductors
externs, segons normativa sectorial vigent. En el cas de línies d'alta o molt alta tensió, definir la zona d'afectació
d'acord amb la normativa sectorial vigent.
8.3.- Regulació del sistema hidrològic.
8.3.1. En cas de derivar-se actuacions sobre I‘espai fluvial, aquestes hauran de fer-se d'acord amb les guies
redactades per I'Agència Catalana de l'Aigua (veure article 2.5) i publicades a la seva pàgina web.
8.3.2. Els marges de les lIeres públiques estan subjectes, d'acord amb el Reglament del Domini Públic Hidràulic,
en tota la seva extensió longitudinal a una zona de servitud de 5 m d'amplada per a ús públic lliure d'obstacles i
una zona de policia de 100 m d'amplada a comptar des del cap dels marges del torrent, que té la finalitat de
protegir el domini públic hidràulic i el règim de corrents. La zona de servitud ha de ser zona verda (o espai lliure)
o bé una franja de vialitat i una altra de zona verda. Es col·locarà una barana de protecció de 110 cm d'alçada a
tot el llarg dels caps de talussos del curs fluvial quan la caiguda d'una persona des de la zona de servitud pugui
comportar un risc elevat; en cas que es posi, haurà de ser permeable, a ser possible de materials naturals (fusta)
per evitar afeccions ambientals si és arrossegada i respectar la franja de vegetació de ribera.
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8.3.3. A la zona de policia resten sotmesos al disposat al RDPH les següents activitats i usos del sòl: alteracions
substancials del relleu natural del terreny; les extraccions d’àrids; qualsevol altre ús o activitat que suposi un
obstacle per al corrent en règim d'avingudes o que pugui ser causa de degradació o deteriorament del domini
públic hidràulic. Per poder realitzar obres en zona de policia de lIeres cal disposar de la corresponent autorització
expressa i prèvia de la Confederación Hidrográfica del Ebro amb informe previ de I'ACA, i s’estarà al previst als
articles 52 al 54, 78 i 79 del RDPH.
8.3.4. En referència a les obres en zona de domini públic hidràulic com són les obres de pas (ponts, viaductes,
obres de drenatge menors, obres de fàbrica en camins rurals, i les seves modificacions, guals, etc.), els
encreuaments de conduccions o serveis sota lIeres o obres de defensa, caldrà tenir en compte el document
tècnic redactat per l'ACA: "Guia tècnica. Recomanacions tècniques per al disseny d'infraestructures que
interfereixen amb I‘espai fluvial. ACA juny 2006" i, per a poder realitzar les obres, cal disposar de la corresponent
autorització expressa i prèvia de la Confederación Hidrográfica del Ebro amb informe previ de I'ACA. En el cas
d'existir obres de pas en zona de domini públic hidràulic i que no estiguin autoritzades per la Confederación, cal
legalitzar-les amb la pertinent autorització, remodelant-les, si cal, de manera que es millorin les condicions de
desguàs actuals.
8.3.5.- En l’article 4 del Reglament del Domini Públic Hidràulic (RD638/2016) es defineix la zona de flux
preferent, com aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra preferentemente el
flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 años de periodo
de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite
exterior mediante la envolvente de ambas zonas.
8.4.- Zona de protecció contra incendis. L‘article 8 del Decret 64/1995, de 7 de març (modificat pel Decret
206/2005), de mesures de prevenció dels incendis forestals, obliga a assegurar l'existència d'una zona de
protecció de exterior de 25 m d'amplada a tot el voltant del càmping que contingui massa forestal. En l'article
27.1 d'aquestes Normes es regula la seva gestió.

CAPÍTOL II: ORDENACIÓ
ARTICLE 9: ÀMBIT TERRITORIAL
Aquest Pla especial urbanístic afecta a un àmbit de 35.217 m² de sòl en la seva configuració actual, més 6.807
m² de sòl en ampliacions d’àmbit, delimitat als plànols d'informació i ordenació.
L’àmbit de la instal·lació està format per vàries finques cadastrals, però que conformen una sola unitat de gestió
i que, alhora és indivisible.
ARTICLE 10: TIPOLOGIES D'ÀREES
10.1 Per a l’ordenació interna de l’activitat de càmping, tot mantenint la qualificació vigent, l’àmbit del Pla es
divideix en diverses àrees en funció dels usos previstos:
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a) Àrees d'acampada. Espais d’ús privatiu dividits en unitats d'acampada, diferenciant entre:
 Unitats fixes (amb bungalous i altres albergs fixes propietat del càmping). Clau A.
 Unitats mòbils (tendes de campanya, caravanes i autocaravanes). Clau C.
b) Serveis generals d’ús comunitari a tots els usuaris de la instal·lació (edifici de recepció, serveis generals,
blocs de serveis d’higiene i bugaderia, bar-restaurant, etc). Clau E1.
c) Serveis tècnics i instal·lacions (dipòsit d’aigua, de gas, instal·lacions de sanejament, etc). Clau E2.
d) Espai porxat o caseta desmuntable de temporada per ús esportiu. Clau E3.
e) Cobert barbacoes. Clau E4.
f) Vials d’accés als diferents punts de la instal·lació i zones d’aparcament ús públic. Claus V1 i V2,
respectivament.
g) Zona d’aparcament ús privat. Clau V3.
h) Zona hidràulica, que es correspon amb la zona de domini públic hidràulic que es situa dins l’àmbit de
l’actuació. Clau ZH.
i) Espais lliures, es diferencien tres tipus d’espais lliures en funció del seu ús principal:
 Parcs infantils i zones de jocs. Clau LL1.
 Zones d’ús esportiu o de lleure. Clau LL2.
 Espais lliures sense ús específic (marges, etc). Clau LL3.
10.2 El Pla especial delimita gràficament en el plànol d’informació I.7 la zonificació actual del càmping i en el
d’ordenació O.2 i amb caràcter normatiu les diferents àrees en que es divideix l'àmbit en l’ordenació futura, les
quals comporten una possible edificació i uns usos vinculats.
ARTICLE 11: ÀREES D'ACAMPADA
11.1.- Les àrees d'acampada són espais destinats a les unitats d'acampada. Una unitat d'acampada permet la
ubicació d'un únic alberg (fix, semimòbil o mòbil) i d'un vehicle (a no ser que tingui una plaça assignada i
numerada en un espai a part destinat a aparcament de vehicles). Són aptes per a totes les modalitats, les quals
poden agrupar-se en les tres tipologies bàsiques, que segons el Decret 159/2012 es limiten en número segons:
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Unitats d'acampada per a albergs fixes: bungalous i altres tipus d’albergs fixes propietat del
càmping amb capacitat màxima per a 6 persones (clau A). Màxim número d'unitats: 40% del total
de l'establiment.
Unitats d'acampada per a albergs semimòbils: habitatges mòbils o “mòbil-home” amb capacitat
màxima per a 6 persones (clau B). Màxim número d'unitats: 50% del total de l'establiment entre
tipus A i B.
Unitats d'acampada per a albergs mòbils: tendes, caravanes i autocaravanes (clau C). Mínim
número d'unitats: 50% del total de l'establiment. Poden tenir l’aparcament integrat en la parcel·la o
tenir-lo a part. Pot haver un màxim del 10% de parcel·les per a dos usuaris, amb mides molt
reduïdes.
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11.2.- Cada unitat tindrà convenientment senyalitzats els seus límits i el número que li correspon, a excepció de
les zones d'acampada si compleixen el previst en l'article 39.3 del Decret 159/2012. Totes les unitats
d'acampada han de tenir un bon accés rodat a través del vial corresponent. En les unitats d'acampada, la
Direcció General de Turisme podrà també atorgar autorització d’instal·lació de construccions fixes destinades a
allotjament, sempre que siguin de planta baixa de tipus bungalou i siguin explotades pel titular del càmping.
ARTICLE 12: SERVEIS GENERALS D’ÚS COMUNITARI
Els serveis generals d’ús comunitari són els sectors o àrees que tenen la funció de donar servei a l’activitat
principal de l'acampada. Han d’estar dimensionats com a serveis complementaris de l’ús principal de la
instal·lació d’allotjament temporal de càmping i no poden tenir com a finalitat atendre demandes externes a la
instal·lació. Aquests serveis se situen en:
-

Edifici identificat amb el nº 1 en el plànol d’informació I.7 i en el plànol d’ordenació O.2:
correspon a l’edifici de recepció i bugaderia situat a l’entrada del càmping. (Veure fitxa nº 1 de
l’article 16).

-

Edifici identificat amb el nº 3 en el plànol d’informació I.7 i en el plànol d’ordenació O.2:
correspon a l’edifici social situat a l’entrada del càmping. (Veure fitxa nº 3 de l’article 16).

-

Edifici identificat amb el nº 8 en el plànol en el plànol d’informació I.7 i en el plànol d’ordenació
O.2: correspon a l’edifici bar-restaurant situat al sud del càmping. (Veure fitxa nº 8 de l’article
16).

ARTICLE 13: SERVEIS A LES UNITATS D’ACAMPADA
Els serveis a les unitats d’acampada estan constituïts pels edificis situats principalment amb proximitat a les
àrees per albergs mòbils, repartits per tota la instal·lació. També poden acollir els magatzems d’eines de
jardineria i manteniment. Aquests serveis se situen en:
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-

Edifici identificat amb el nº 2 en el plànol d’informació I.7 i en el plànol d’ordenació O.2:
correspon als serveis existents situats a l’entrada del càmping, annexos a l’edifici de recepció i
bugaderia. (Veure fitxa nº 2 de l’article 16).

-

Edifici identificat amb el nº 4 en el plànol d’informació I.7 i en el plànol d’ordenació O.2:
correspon a l’edifici de serveis existent situat al nord del càmping. (Veure fitxa nº 4 de l’article
16).

-

Edifici identificat amb el nº 5 en el plànol d’informació I.7 i en el plànol d’ordenació O.2:
correspon a l’edifici de serveis existent situat a la zona oest del càmping. (Veure fitxa nº 5 de
l’article 16).

-

Edifici identificat amb el nº 6 en el plànol d’informació I.7 i en el plànol d’ordenació O.2:
correspon a l’edifici de serveis existent situat al sud del càmping. (Veure fitxa nº 6 de l’article
16).

-

Edifici identificat amb el nº 7 en el plànol d’informació I.7 i en el plànol d’ordenació O.2:
correspon a l’edifici de serveis de minusvàlids existent situat al costat de l’edifici de serveis sud
zona oest del càmping. (Veure fitxa nº 7 de l’article 16).
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ARTICLE 14: USOS PROHIBITS DELS EDIFICIS
Queden prohibits tols els usos que no siguin els propis de l’activitat i especialment els habitatges (tret de
l’habitatge per a guàrdia i custòdia de la instal·lació i residència temporal dels treballadors del càmping) i els usos
comercials i de serveis oberts al públic en general (excepte per als usuaris del càmping).
La residència dels treballadors del càmping únicament es permetrà mentre les instal·lacions del càmping estiguin
obertes i serà en les habitacions situades a la planta primera de l’edifici nº 8.
ARTICLE 15: VIALS I APARCAMENTS
15.1.- El plànol d'ordenació O.4 estableix els espais d’ús comú que actualment ja són vialitat (clau V1). Es
diferencien dos tipus de vials: els aptes per a la circulació rodada i els vials exclusivament per a vianants.
15.2.- Dins del viari també s'hi inclouen les places d'aparcament (clau V2) que no són interiors a la mateixa unitat
d'acampada.
15.3.- El càmping també disposa d’una zona per aparcament de caravanes (clau V3), que és d’ús privat.

CAPÍTOL III: CONDICIONS D’EDIFICACIÓ
ARTICLE 16: CONDICIONS D’EDIFICACIÓ PER ALS EDIFICIS DE SERVEIS
Corresponen als edificis relacionats en els articles 12 i 13, els quals estaran regulats per les condicions
d’edificació indicades en les fitxes que s’adjunten a continuació:
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ARTICLE 17: CONDICIONS D’EDIFICACIÓ PER A LES NOVES UNITATS D’ACAMPADA FIXES
17.1.- Es permeten nous bungalous quan el número total d'albergs fixes no superi el 40% del total d'unitat
d'acampada (entre existents i nous). Només es permeten bungalous de planta baixa amb alçada reguladora
màxima de 3,2 metres des de la cota del terreny definitiu fins l’arrancada del pla inferior de coberta.
17.2.- Les edificacions noves per a bungalous seran aïllades, plantejant-se amb la màxima simplicitat, tant pel
que fa als volums, les estructures, la distribució i la composició de façanes. El tractament de façanes tindrà una
composició el més neutra possible i es basarà en materials, acabats i colors terrosos que garanteixin una
adequada integració cromàtica en les condicions naturals de I’entorn. No es tracta de reproduir literalment a
escala petita tipologies d’habitatge tradicional sinó d’optar preferentment per volums simples, austers i funcionals
d’acord amb una imatge moderna adequada a l’ús turístic d’aquestes construccions.
17.3.- Les cobertes d'aquestes noves edificacions seran preferentment a dues aigües. Si l'edifici té una fondària
inferior a 5 m (entenent com a fondària la dimensió perpendicular a les corbes de nivell), la coberta podrà tenir
una sola vessant.
17.4.- Per assimilar l’ocupació de les unitats d’acampada a l’entorn en sòl no urbanitzable, aquesta s’ajustarà al
màxim del 30% d la superfície de la unitat d’acampada.
17.5.- Per garantir la integració, la separació entre els diferents bungalous haurà de ser de com a mínim 6
metres.
17.6.- La superfície no assolirà la superfície mínima d’habitatge de 36 m2.
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CAPÍTOL IV: ORDENACIÓ DELS ESPAIS COMUNS
ARTICLE 18: TANCA PERIMETRAL I ACCESSOS
18.1.- Tot el perímetre del càmping estarà degudament tancat, de manera que es pugui tenir un control total de
les persones que accedeixin al seu interior. Aquesta tanca perimetral es realitzarà amb materials que no
destaquin en la fisonomia natural del paisatge i que doni prou garanties de resistència.
18.2 Les tanques es faran amb materials calats, tipus filferro recobert amb material plàstic o similar, amb una
alçada mínima 1,50 m i màxima 1,80 m. En els espais protegits catalogats com a corredors biològics, les tanques
permetran la circulació de la fauna autòctona. No hi haurà cap tipus de muret de base, tret del cas que aquest
sigui necessari com a mesura estructural d’autoprotecció enfront les avingudes, cas en el qual podria tenir una
alçada màxima de 1,50 m i sempre que fos preexistent. Per garantir la integració amb l’entorn, pot servir de tutor
a la plantació de varietats aptes per la formació de tanques.
18.3 En els punts indicats en el plànol d'ordenació O.2, s'habilitaran unes portes que permetin la sortida directa
de les persones de dins el càmping cap a l'exterior, de manera que no es pugui entrar des de fora, en cas de
produir-se una situació de risc.
ARTlCLE 19: INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
19.1.- El Pla especial incorpora un estudi d'impacte i Integració paisatgística, d'acord amb I‘article 51 de la Llei
d'urbanisme. Les actuacions que s’efectuïn dins I‘àmbit del Pla especial s'adequaran a les mesures d'integració
proposades per l’estudi d'impacte i integració paisatgística.
19.2.- Els talussos de desmunt i els talussos de terraplè que es creïn dins de l’àmbit del Pla Especial hauran de
tenir un pendent màxim de 3:2 (base/alçada), per tal de garantir una morfologia final més natural i permetre o
facilitar la restauració vegetal d'aquestes noves superfícies.
19.3.- La plantació d'arbres i d'arbustos, tant en el límit de les parcel·les com en les àrees intersticials i de
revegetació, es farà amb especies vegetals pròpies de l'entorn geogràfic i climàtic de l'àmbit del Pla Especial,
seguint els criteris (tipus d’espècie, característiques deis exemplars, densitats de plantació) establerts en
l’informe Ambiental i l’Estudi d’integració paisatgística. Una vegada realitzades les plantacions previstes i
establertes en aquest, el promotor del càmping haurà de mantenir les noves cobertes vegetals creades, per tal
de permetre la seva consolidació i el seu desenvolupament.
19.4.- El projecte d'urbanització i els projectes dels edificis de serveis que puguin redactar-se estan subjectes,
des del punt de vista ambiental, al compliment de les mesures preventives i correctores establertes en l'informe
Ambiental i l'Estudi d'impacte Ambiental, sense perjudici, en qualsevol cas, del compliment de la legislació
ambiental i urbanística vigent.
19.5.- A fi de garantir la integració cromàtica de noves edificacions i altres instal·lacions fixes del càmping (noves
i existents), és tindrà en compte la regulació específica que faci al respecte de les construccions en sòl no
urbanitzable el planejament de rang superior i/o les del Catàleg de Paisatge de l’Alt Pirineu i Aran.
19.6.- El promotor del càmping es compromet a garantir el compliment de les mesures preventives i correctores
establertes en l'Informe Ambiental i en l'Estudi Ambiental Estratègic, i també a la normativa ambiental del Pla
Especial.
Maig de 2020
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19.7.- L’execució de les mesures preventives i correctores previstes estarà condicionada a l'execució de les
diferents fases en què es distribuirà la remodelació del càmping.
ARTlCLE 20: PROTECCIÓ DE LA MASSA ARBRADA
20.1.- Es preservaran i potenciaran, segons el casos, els espais lliures que actualment ja disposen d'una massa
arbòria. En els talussos entre unitats d'acampada o entre aquestes i el viari on actualment no hi ha vegetació,
s'enjardinaran i/o es plantaran arbres per tal de crear zones d'ombra i estabilitzar els talussos.
20.2.- En la zona de ribera del desguàs del barranc de Susterris al Llac de Sant Antoni, es preservaran també els
arbres existents. Tanmateix, quan siguin perillosos per poder ser arrossegats per un aiguat, es talaran (sempre
que s'hagi obtingut el permís necessari) i es reposaran plantant-ne en altres indrets de l'interior del càmping.
ARTICLE 21: PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA
21.1.- L'enllumenat exterior dels vials, parcel·les, edificacions i altres instal·lacions del càmping haurà de complir
les directrius de minimització de la contaminació lumínica que fixa la Llei 8/2001, de 31 de maig, d'ordenació
ambiental de I‘enllumenament per protecció del medi nocturn. Entre altres mesures, es reduirà l'enllumenat
exterior de la instal·lació entre les 23 i les 7 h per tal de garantir la mínima pertorbació del medi nocturn,
mantenint-se només a la zona d'accés, sanitaris i vials interiors, al mínim que permeti la circulació de vianants.
21.2.- Els accessos, els vials i les instal·lacions d'ús general i obligatòries estaran degudament il·luminades, i la
xarxa de distribució d'enllumenat estarà totalment soterrada. Les lluminàries que s'instal·lin, d'uns 3-4 m d'alçada
aproximadament, hauran d'evitar totalment l'emissió de flux lluminós cap a l'hemisferi superior i seran
anticontaminants.
21.3.- A les torretes elèctriques amb endolls i caixa de protecció i fusible i a tots els endolls d'ús públic s'hi
indicarà el voltatge i I‘amperatge. El nombre definitiu de torretes es determinarà al projecte d'urbanització
corresponent. A partir de les 23 hores es reduirà la il·luminació i es mantindrà, solament, a I‘àrea d'accés,
sanitaris i voltants de piscines, així com als vials interiors, la mínima que permeti la circulació de vianants. Als
vials de vianants s'hi instal·laran preferentment balises amb làmpades de vapor de sodi a mitjana alçada, màxim
de 80 cm d'alt, inclinades i sempre dirigides cap al terra.
21.4.- El càmping es troba en zona de protecció elevada, tipus "E2" i és recomanable l’ús de làmpades de vapor
de sodi o del tipus LED ample. En el cas que les exigències funcionals de la instal·lació recomanin l’ús de
làmpades diferents, s’han de tenir en compte les millors tecnologies disponibles en eficiència energètica i les
làmpades han d’emetre preferentment radiació de l’espectre visible de longitud d’ona llarga (l’emissió de
radiacions en longitud d’ona inferiors a 440 nm ha de ser mínima).
ARTICLE 22: PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
S’haurà de complir amb I ‘establert al Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i se n'adapten els seus annexos.
Complir amb els objectius de qualitat acústica corresponents a la zona de sensibilitat acústica alta, tipus "A3",
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que correspon a habitatges situats al medi rural, amb els següents valors límit d’immissió en dB(A): per al dia Ld
(7h-21h)=57; per al vespre Le (21h-23h)= 57 i per a la nit Ln(23h-7h)= 47.
ARTICLE 23: ABASTASTAMENT D'AIGUA POTABLE I DE REG
23.1.- El càmping haurà de disposar d'un abastament d'aigua potable amb unes dotacions d’abastament d’aigua
que seran:

-

Treballadors fixes
Treballadors temporals
Places càmping
Restaurant

: 180 litres/persona dia*
: 180 litres/persona dia*
: 120 litres/plaça dia*
: 75 litres/plaça dia*

*Valor de referència indicat en l’apèndix 8 (Dotacions i necessitats hídriques) del Reial Decret 1/2016

Per reg:
- Zones verdes comunitàries : 1.510 m3/Ha any**
**Necessitats hídriques màximes de reg per la comarca del Pallars Jussà i tipus de cultiu de veça ferratge segons el
Reial Decret 1/2016.

23.2.- Atès que no hi ha cap nucli de població proper, el subministrament prové de l'abastament propi del
càmping. Cal acreditar la concessió de la Confederación Hidrográfica del Ebro o bé, si no es té o es preveu en
l'ordenació un creixement significatiu d'unitats d'acampada, manifestar el compromís per part del promotor que la
sol·licitarà una vegada aprovat definitivament el Pla especial.
23.3.- La xarxa de distribució de l’aigua potable està grafiada al plànol corresponent (l'actual al d'informació I.9 i
la futura al plànol d'ordenació O.5). S’haurà d'acreditar periòdicament la potabilitat de I‘aigua mitjançant un
certificat lliurat pel Departament de Salut. En el cas d'utilització d'aigües no potables, els punts de captació
d'aquestes aigües seran degudament senyalitzats amb la indicació "No potable" en els idiomes català, castellà,
alemany, angles i francès com a mínim.
23.4.- El promotor haurà d'assumir íntegrament els costos econòmics de les despeses relatives a l'execució de
les noves infraestructures d’abastament o l‘ampliació de les existents. També, una vegada aprovat definitivament
el Pla Especial Urbanístic, haurà de fer els tràmits necessaris davant l’organisme de conca competent per a
obtenir la concessió d’aigua, per als cabals justificats en l’Informe de Sostenibilitat Ambiental.
23.5.- Caldrà evitar la connexió de la xarxa d’aigües netes amb la xarxa d’aigües residuals. Els subministraments
d’aigua disposaran de comptadors homologats que mesurin tota l’aigua utilitzada. El sistema de gestió i
evacuació d’aigües netes no podrà originar cap afecció a terrenys externs a l’àmbit, infraestructures i/o
instal·lacions.
ARTlCLE 24: TRACTAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS.
24.1.- El sistema de sanejament complirà amb el Pla de Sanejament de les Aigües Residuals Urbanes de l'ACA
aprovat el 2005 i el Reglament de serveis públics de sanejament (RSPS) segons el Decret 130/2003, de 13 de
maig.
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24.2.- El tractament d'aigües residuals pot efectuar-se en una instal·lació pública existent o bé tenir una
instal·lació pròpia de tractament de les aigües residuals generades en el càmping. En el primer cas, s'haurà de
justificar el permís de connexió a la xarxa de col·lectors públics o bé un compromís del promotor que el
demanarà una vegada obtinguda l'aprovació definitiva del Pla especial. En el segon, cal descriure les
característiques de la instal·lació existent (o projectada) i justificar la seva suficiència per a complir la normativa
sectorial vigent per a l'abocament d'aigües tractades a la llera pública; igualment, el promotor del càmping
garantirà el control i el manteniment permanent de l'estació de depuració d'aigües residuals i realitzarà de
manera periòdica els controls analítics que determini I'ACA i efectuarà la retirada periòdica dels fangs que es
generen a càrrec d'un gestor autoritzat; i, per últim, una vegada aprovat definitivament el Pla especial, haurà de
fer els tràmits necessaris per a obtenir el permís d'abocament a llera pública davant l’organisme de conca
competent, per als cabals justificats en l’Informe de Sostenibilitat Ambiental.
24.3.- La xarxa de d'intercepció i conducció de les aigües residuals és separativa i està grafiada al plànol
corresponent indicant-se els punts de connexió/vessament (l'actual al d'informació I.9 i la futura al plànol
d'ordenació O.5). També queda reflectit l'emplaçament i les característiques del sistema de sanejament de les
aigües residuals.
24.4.- El promotor haurà d'assumir integrament els costos econòmics de les despeses relatives l'execució i/o
millora de les obres de sanejament, i el seu manteniment, necessàries pel funcionament de l’activitat: col·lectors
en alta, estacions de bombament i estació de tractament d'aigües residuals.

ARTICLE 25: GESTIÓ DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS
25.1.- Com a activitat generadora de deixalles, el promotor del càmping ha de garantir la recollida, la gestió i el
tractament autoritzat de tots els residus que generi la instal·lació, d'acord amb el Decret Legislatiu 1/2009, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de residus.
25.2.- Es dotarà el càmping dels contenidors necessaris per permetre la recollida selectiva de les diferents
tipologies de residus sòlids que es generen, tant les deixalles generades en les unitats d'acampada del càmping
com les generades en els edificis de serveis. De manera especial, cal garantir la dotació de contenidors
suficients per a la segregació de les següents tipologies: matèria orgànica, vidre, paper i cartró, envasos en
general, piles i rebuig.
25.3.- Els contenidors que centralitzaran la totalitat de les deixalles generades per l’activitat de càmping es
localitzaran a I‘entrada del càmping. La recollida, transport i tractament autoritzat de les deixalles anirà a càrrec
dels serveis municipals o comarcals. Si això no fos possible, especialment en determinades fraccions més
específiques, el promotor del càmping contactarà a un o més gestors autoritzats de residus per a cadascuna de
les tipologies de deixalles generades, d'acord amb les directrius de l'Agència Catalana de Residus de la
Generalitat de Catalunya. Cal que els contenidors no siguin visibles al públic. La integració paisatgística es podrà
fer mitjançant tanques de fusta, de color fosc.
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ARTICLE 26: CONSUMS D'AIGUA I ELECTRICITAT
26.1.- Per a optimitzar el consum d'aigua, s'incorporaran sistemes d'estalvi d'aigua en els equipaments de bany
de les edificacions previstes, com ara aixetes, dutxes o cisternes de wàter, així com en els sistemes de reg o de
la piscina.
26.2.- Per a optimitzar els consums energètics i promoure I‘ús deis recursos energètics renovables, s'instal·laran
elements d'elevada eficiència energètica en les diverses edificacions previstes i en I‘enllumenat exterior. A més,
el disseny de les edificacions hauria de garantir el màxim aprofitament possible de la llum natural, i les
estructures hauran d'estar convenientment aïllades per a reduir les pèrdues energètiques. L'edificació haurà de
complir amb I‘establert al Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d'ecoeficiència en els edificis. Les noves xarxes de distribució d'energia elèctrica en BT aniran completament
soterrades. Malgrat això, les línies aèries de mitja tensió que creuen el càmping es podran mantenir aèries,
d'acord amb la companyia subministradora.
ARTICLE 27: PREVENCIÓ DELS RISCS D'INCENDI I D’INUNDACIÓ
27.1.- D'acord amb el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció deis incendis forestals
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana i amb l'art. 8 del Decret 64/1995, de 7 de
maig, modificat pel Decret 206/2005, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis
forestals, el promotor del càmping ha d'adoptar, de manera permanent, les següents mesures amb caràcter
obligatori dins del que es I ‘àmbit del Pla especial:


Assegurar l‘existència d'una franja exterior de protecció de vint-i-cinc metres al voltant de la
instal·lació, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida, que compleixi les
característiques que s’estableixen per reglament. Al plànol d’ordenació corresponent es delimita
l‘àmbit d'aquesta franja de protecció, que en part resta fora del domini del Pla especial.



Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com els d'accés, i
les cunetes.



Retirar les restes vegetals generades durant la poda i les tasques de manteniment de les zones
verdes i portar-les a un gestor autoritzat de tractament de residus vegetals.

27.2.- En el cas del manteniment de la franja de protecció de 25 metres a l’entorn del càmping, es podrà optar
també per la trituració de les restes vegetals obtingudes i la seva distribució homogènia, en forma de petits
fragments, arreu de la franja esmentada.

Maig de 2020

18

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'ORDENACIÓ I MILLORA DEL “CÀMPING GASET” (TM TALARN, PALLARS JUSSÀ)

- DOCUMENT D'APROVACIÓ INICIAL -

CAPÍTOL V: EXECUCIÓ I GESTIÓ
ARTICLE 28: LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS
28.1.- Un cop aprovat definitivament el Pla especial urbanístic, serà preceptiva l'obtenció de la llicència municipal
d'obres per part de l'ajuntament prèvia a la construcció de les diferents fases definides en la memòria
d'ordenació. Serà necessària la llicència d’obres tant per a les obres d’urbanització com per a les d’edificacions,
inclosos els bungalous.
28.2.- El contingut i la documentació necessària per a la sol·licitud de la llicència d'obres es regula a la normativa
del planejament general del municipi.
28.3.- Caldrà també la tramitació de la corresponent llicència ambiental, tramitació del Pla d'autoprotecció (cas
que hi hagi risc d'inundació o d'incendi) davant la Direcció General de Protecció Civil i l'autorització del
Departament de Turisme de la Generalitat.

ARTICLE 29: OBRES D'URBANITZACIÓ
29.1.- Les obres d’urbanització i de millora/ampliació de les instal·lacions que han de realitzar-se en execució
d'aquest Pla especial, referents a les àrees d'acampada, el viari i les mesures de seguretat, adoptaran el criteri
que defineixin aquestes ordenances i que es grafien en els plànols d’ordenació, així com l’esperit del present Pla
especial descrit en la memòria.
29.2.- En I‘interior del càmping, no s'admeten murs de contenció de terres d'alçada mitjana superior als dos (2)
metres i en tot punt no podran ultrapassar, per la part vista, una alçada de tres (3) m. Per damunt d'aquesta
alçada es podran disposar talussos de pendent màxima 3H:2V. Malgrat això, llevat d'aquells existents, que no es
pretenen modificar, les proporcions recomanables seran 2H:1V. Quan els murs es projectin en la zona de policia
d’aigües, d’acord al Reglament de Domini Públic Hidràulic (article 126bis), si s’emplacen dins de la zona de flux
preferent d’inundació (per a període de retorn de 100 anys) els murs o motes no podran sobresortir del terreny
natural.
29.3.- Si es projecta alguna actuació estructural per a reduir la perillositat d'inundació que consisteixi en
proteccions laterals, no podran ser sobreelevades (murs i motes) en la zona de flux preferent. Dins d'aquesta
zona tampoc es pot alterar la topografia natural del terreny, a no ser que siguin excavacions que millorin la
capacitat hidràulica o permetin una laminació del cabal i que no suposin afeccions negatives a tercers o al medi.
Fora d'aquesta zona es poden plantejar preferentment moviments de terres o defenses per a canviar la
perillositat de la zona inundable, però no poden suposar afeccions negatives a tercers o al medi.
29.4.- Es consideren obres de manteniment aquelles actuacions que no suposin nous serveis urbans o
infraestructura d'urbanització, quedant limitades a operacions de conservació de les existents i aquelles petites
instal·lacions complementàries que no requereixen executar obra civil. Aquest tipus d'obra no requereixen
llicència municipal d'obres.
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ARTICLE 30: OBRES D'EDIFICACIÓ
Els projectes d'obres d’edificació que poden de redactar-se en l'àmbit d'aquest Pla especial, referents a les
dotacions i serveis en les finques que formin part del càmping en cada moment, adoptaran els criteris que
defineixen aquestes normes i que es recullen de forma orientativa, no vinculant, gràficament en els plànols
d'ordenació. El criteri bàsic a emprar en tota construcció de nou bungalou o ampliació dels edificis existents és la
de màxima integració amb I’entorn.
ARTICLE 31: PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL
31.1.- D'acord amb el que preveu la normativa ambiental i urbanística vigent, el promotor del càmping haurà
d'executar el Programa de Vigilància Ambiental (PVA) Integral en l’informe Ambiental i en l'Estudi d’impacte
paisatgístic.
31.2.- EI programa de vigilància Ambiental haurà de ser executat pel promotor del càmping, ja sigui directament
o a través d'empreses especialitzades, tot informant periòdicament deis resultats obtinguts a I‘administració
competent.
31.3.- EI control es realitzarà tant en fase de construcció com en la d’explotació de l’obra, de tal manera que llur
evolució en l‘espai i en el temps haurà de ser concretada, pel promotor de I ‘obra, en un cronograma de mesures
correctores en el qual hi quedarà palès en cada moment l'estat i el grau d'aplicació de les mateixes.
31.4.- Es fomentarà, mitjançant plafons o fulletons informatius, el coneixement i el respecte per part deis usuaris
deis valors naturals de la zona on s’instal·la el càmping. En concret aquesta iniciativa del promotor del càmping
tindrà per finalitat:


Divulgar les principals especies vegetals que es pot trobar en aquest àmbit i també recordar
determinades conductes personals que cal seguir en relació amb la conservació d'aquestes
especies.



Divulgar les principals especies de fauna típiques de la zona i sobre comportaments personals
responsables amb la conservació d'aquests poblaments.



Difondre el potencial risc d'incendi forestal de la zona i les conductes personals que caldria seguir
per minimitzar aquest perill, així com la informació bàsica per als casos d’emergència.

31.5.- Es comunicarà als usuaris del càmping, a partir dels mitjans més escaients en cada cas, diverses mesures
d’interès per fomentar un ús eficient de I ‘aigua i de I’ energia, i per incentivar la minimització de les deixalles i la
segregació selectiva de les deixalles.
31.6.- El director ambiental del Pla haurà de trametre a l’òrgan ambiental informes de seguiment a mesura que
es vagin executant les diferents actuacions previstes en el pla d’etapes.
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1.- INTRODUCCIÓ
El present estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP) s’emmarca en el procediment d’avaluació
del document anomenat “Pla especial d’ordenació i millora del càmping Gaset” i pretén donar
compliment a les prescripcions de la Llei 8/2005, de protecció, gestió i ordenació del paisatge que té
per objecte el reconeixement del paisatge a fi de preservar els seus valors naturals, patrimonials,
científics, econòmics i socials. També és l’instrument que ha de garantir la consideració dels
impactes en el paisatge causats per diferents projectes d’obres, actuacions o activitats que s’hi
desenvolupen.
Al seu torn, el Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de
juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i
integració paisatgística, té per objecte el desenvolupament dels instruments que crea la Llei i regular
els Estudis d’impacte paisatgístic establerts en la legislació urbanística, de forma que es garanteix el
desenvolupament harmonitzat d’ambdues normatives.
El Capítol 3 d'aquest Decret regula els Estudis i informes d'impacte i integració paisatgística,
definint-los i regulant la seva obligatorietat i contingut.
L'article 19 els defineix com
"un document tècnic destinat a considerar les conseqüències que té sobre el paisatge l’execució
d’actuacions, projectes d’obres o activitats i a exposar els criteris adoptats per a la seva integració".
L’article 20 en determina la obligatorietat en varis supòsits. En aquest cas
"a) en aquelles actuacions, usos, activitats i noves construccions en sòl no urbanitzable que s’han
d’autoritzar pel procediment previst a l’article 48 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme".
L'article 21 estableix el seu contingut:
21.1.1. La descripció de l’estat del paisatge: principals components, valors paisatgístics, visibilitat i
fragilitat del paisatge.
21.1.2. Les característiques del projecte: emplaçament i inserció, documents que defineixen el
projecte tals com alçats, seccions, plantes, volumetria, colors, materials i altres aspectes rellevants.
21.1.3. Els criteris i mesures d’integració paisatgística: impactes potencials, anàlisi de les
alternatives, justificació de la solució adoptada, descripció de les mesures adoptades per a la
prevenció, correcció i compensació dels impactes.
21.2. L’estudi ha d’anar acompanyat dels documents gràfics necessaris que permetin visualitzar els
impactes i les propostes d’integració del projecte en el paisatge, així com de la informació referida a
l’estat del planejament en el qual s’insereix l’actuació.
D'acord amb el que s'ha exposat en aquest apartat, referent a les regulacions de la Llei 8/2005, el
Decret 343/2006, així com el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós
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de la Llei d’urbanisme, s'ha elaborat el present Estudi d'Impacte i Integració Paisatgística, la finalitat
del qual és diagnosticar i minimitzar el potencial impacte de les diferents actuacions així com
proposar un seguit de mesures correctores i d’integració previstes en el pla especial.
L’objecte del present document és preveure les conseqüències sobre el paisatge de l’execució de la
proposta de modificació del càmping Gaset al municipi de Talarn, que pertany a la comarca del
Pallars Jussà, així com a desenvolupar i explicar els diferents criteris i propostes d’integració
paisatgística i servir de base perquè l’administració pugui determinar-ne la seva compatibilitat legal i
avaluar-ne la seva idoneïtat i suficiència des del punt de vista d’integració paisatgística.

2.- DELIMITACIÓ GEOGRÀFICA
El càmping Gaset està situat al municipi de Talarn, en la comarca del Pallars Jussà, i, concretament,
en el punt quilomètric 91,5 de la carretera C-13, al costat del pantà de Sant Antoni.
El Pallars Jussà és una comarca pirinenca que comprèn gran part de la plana de la conca del
Riu Noguera Pallaresa, Flamisell i la plana de la Conca Dellà. Limita amb les comarques de
la Noguera, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell i Ribagorça a l'Aragó. És un dels dos
fragments en què quedà subdividit el territori històric del Pallars. El Pallars Jussà està format per
quatre unitats geogràfiques ben marcades com són la Conca Deçà o de Tremp, la Conca Dellà, la
Conca de Dalt i el conjunt format per la Vall Fosca amb la Torre de Cabdella com a centre. El
Pallars Jussà és una comarca de grans contrastos i bellesa: la Vall Fosca, Aigüestortes i l'Estany de
Sant Maurici, Tremp, la Pobla de Segur, el Montsec, els pantans de Sant Antoni i Terradets, etc.
Situada a la vall mitjana de la Noguera Pallaresa, el Pallars Jussà ens ofereix uns paisatges
sorprenents i canviants. El clima, la vegetació, la fauna, l’agricultura, etc. es troben condicionats per
la seva topografia irregular: Al nord hi trobem la Vall Fosca, banyada per la Noguera Pallaresa i uns
cims que sobrepassen els 2.500 metres, damunt la conca hi ha les serres prepirinenques de
Boumort, Sant Gervàs i Gurp, al sud hi podem trobar la gran conca de Tremp amb els pantans de
Terradets i Sant Antoni i al sud-oest el massís del Montsec. La zona septentrional, fronterera amb el
Pallars Sobirà té un relleu accidentat i presenta valls profundes. La zona meridional és ocupada per
la depressió de la Conca de Tremp, on s’hi ubica la vila de Tremp, capital de la comarca i punt de
confluència dels camins que comuniquen el pla amb la muntanya.
La superfície del Pallars Jussà és de 1343,09 km2 i la seva població a l’any 2019 és de 13.080
habitants amb una densitat de 9,7 hab/km2.
El clima del Pallars Jussà està condicionat per la seva topografia. A gran part de la comarca és
Mediterrani Prepirinenc Occidental, però al terç nord, que comprèn les parts més elevades, és
Mediterrani Pirinenc Occidental. La distribució de la precipitació és irregular, amb un total anual
escàs i un règim pluviomètric que varia segons la zona. Pel que fa al règim tèrmic, els hiverns són
freds i fora dels indrets d’alta muntanya els estius són calorosos. El període lliure de glaçades
comprèn els mesos de maig a octubre.
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El municipi de Tremp s'estén entre la zona del Prepirineu català, a l'oest de la conca del riu Noguera
Ribagorçana, i a l'est de la Noguera Pallaresa. Ocupa una superfície de 302,82 km2 amb una
població de 5.844 habitants (IDESCAT 2019). La Conca de Tremp, o Conca Deçà, constitueix una
comarca natural, delimitada per les serres i muntanyes de Montllobar (1.125 m), Lleràs (1.678 m),
Comiols (1.356 m), Sant Gervàs (1.834 m), Boumort (2.070 m) i Montsec d'Ares (1.678 m).
Font: ICC

Ubicació càmping en l’àmbit de Catalunya. (Font ICGC).
El poble de Talarn, situat en el municipi amb el mateix nom, és l’antiga capital de la comarca del
Pallars Jussà tot i que la perdé a favor de Tremp a finals de l’edat mitjana. Es troba al centre de la
comarca i al costat de Tremp. El municipi de Talarn compren, a més del poble de Talarn, la casa
dels Nerets, el despoblat de Castelló d’Encús i l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials.
Dins del terme de Talarn, no hi ha cap alçada rellevant tot i que la vila es troba en un acinglerat
damunt del riu Noguera Pallaresa, fet que justifica la importància militar que sempre ha tingut Talarn.
Destaquen les vistes cap a la vila de Susterris (a prop del càmping) i al pantà de Sant Antoni.
A l’alçada del paratge de Susterris, entre la carretera C-13 i el pantà de Sant Antoni, hi trobem el
càmping Gaset. La finca està dividida per la línia ferroviària que va de Lleida a la Pobla de Segur i
les instal·lacions actuals del càmping se situen en la part de la finca que queda a llevant de línia de
tren. En l’altra part de la finca, situada a ponent de la línia de tren i limitada al nord i oest per la
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carretera C-13 hi ha la casa Gaset, també propietat del titular del càmping i una zona d’aparcament
de caravanes d’ús privat que no forma part del càmping actual.

Foto: Edifici de recepció del càmping

3.- DESCRIPCIÓ DEL CÀMPING
Aquest apartat té com a objectiu la descripció de l’àmbit territorial, paisatgístic del Pla especial, així
com una breu exposició de les instal·lacions ja existents al càmping i les característiques
ambientals.

3.1 Àmbit territorial
El càmping Gaset s’ubica al terme municipal de Talarn, en la comarca del Pallars Jussà i el seu
accés es realitza des del punt quilomètric 91,5 de la carretera C-13.
Coordenades UTM (ETRS89) de l’interior del càmping:
XUTM: 328.345
YUTM: 4.672.680
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Foto: Ortofoto del càmping
Instal·lacions situades al nord de l’entrada principal al càmping:
 Edifici social, situat al costat mateix de l’entrada del càmping i proper a la zona de
les piscines.
 Pista de tennis, piscines i zona de jocs infantils
 Edifici de serveis per a la zona nord del càmping: serveis higiènics separats per
homes i dones i part exterior porxada de safarejos i aigüeres.
 Unitats d’acampada mòbils
Instal·lacions situades al sud de l’entrada principal al càmping:
 Edifici de recepció i habitatge del vigilant, situat al costat mateix de l’entrada del
càmping.
 Serveis situats al costat de l’edifici de recepció.
 Edifici de serveis oest: serveis higiènics separats per homes i dones, recinte
instal·lacions tractament d’aigua i part exterior porxada de safarejos i aigüeres.
 Edifici de serveis sud: serveis higiènics separats per homes i dones.
 Edifici de bar-restaurant ubicada al sud-est del càmping a prop del pantà amb una
zona de jocs infantils.
 Serveis de minusvàlids i magatzems privats.
 Unitats d’acampada fixes i mòbils.
 Zona d’aparcament en el límit sud del càmping.
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CARACTERÍSTIQUES DE L'ÀMBIT DEL P.E.U. (estat actual d'ordenació)

- Superfície: 35.217 m2
- 44,2% de superfície en unitats d'acampada, 25,7% en espais lliures i 22,4% en viari
intern i 7,7% altres (espais col·lectius, zones d’aparcament)
- Alçada s.n.m.: 501 a 519 m
- Usos: càmping
- Cobertura vegetal: lledoners (Celtis Australis), moreres (Morus Alba), alguna olivera (Olea
Europaea), algun pollancre (Populus sp.) algun freixe (Fraxinus Excelsior) i algun roure
(Quercus sp.)
- Elements antròpics negatius (no naturals): unitats d’acampada fixes (bungalous), edificis de
serveis i carretera C-13 propera.
- Accés al càmping: camí que s’inicia al marge dret de la carretera C-13 (km 91,5)

- 196 unitats d’acampada
- 18 bungalous i 178 unitats mòbils.
- Edificis de serveis: edifici de recepció i habitatge del vigilant, edifici social amb sala de jocs,
supermercat i magatzems d’ús privat, tres edificis de serveis higiènics, edifici del barrestaurant.
- Zona esportiva amb piscines, pista de tennis i zones lúdiques i d’esbarjo
- Altres instal·lacions privades com magatzems, dipòsit d’aigua, dipòsits de gas
propà,instal·lacions de sanejament, etc.

4.- PLANS, PROGRAMES I NORMATIVES

4.1.- Planejament urbanístic.
La figura de planejament vigent del municipi de Talarn són Normes Subsidiàries aprovades per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida el 25 de setembre de 1985 (nº expedient 1985/000497/L)
i publicades al DOGC en data 6 de novembre de 1985.
El càmping Gaset està situat en sòl no urbanitzable, amb qualificació principal clau Fc definida a
l’article 55 (proximitat a l’embassament de Sant Antoni i zones de desguàs del riu Noguera Pallaresa
considerades d’interès esportiu).
En sessió de 2 de juny de 2004 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida aprova el Pla Especial
del llac de Sant Antoni (núm. expedient 2002/005743/L) (publicació al DOGC 22/07/2004). Aquest
pla especial es desenvolupa arran de la voluntat del Consell Comarcal del Pallars Jussà de la
realització d’un estudi per determinar les possibilitats d’explotació del pantà de Sant Antoni. Al juliol

Maig 2020

7

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CÀMPING GASET

de 1996 l’equip redactor del Pla Especial va presentar el document Orientacions per la valorització
del Pantà de Sant Antoni com a node territorial de caràcter plurimunicipal, que va suposar la base
per a la redacció del Pla.

4.2.- Planejament territorial.
D’acord amb la Llei de política territorial de 1983 (modificada per la llei 31/2002), els instruments de
planejament territorial són:




Pla Territorial General, que comprèn l’àmbit de Catalunya.
Plans Territorials Parcials, que comprenen com a mínim una comarca.
Plans Territorials Sectorials, que han de tenir l’àmbit de Catalunya, però específicament
destinats a ordenar un aspecte de la realitat territorial: carreteres, ferrocarrils, espais d’interès
natural i d’altres.

El Pla territorial general va establir l’any 1995 sis àmbits funcionals per a la formulació dels plans
territorials parcials, els quals van ser modificats per la Llei 24/2001, de 31 de desembre, motivada
pel reconeixement de l’Alt Pirineu i Aran com un nou àmbit funcional diferenciat del de Ponent. Com
a resultat d’aquesta modificació, en l’actualitat els àmbits de referència per a la formulació dels plans
territorials parcials són els set següents, amb detall de les comarques que inclouen, respectivament:


Alt Pirineu i Aran: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i
la Val d’Aran.



Comarques Centrals: l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès



Comarques Gironines: l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de
l’Estany, el Ripollès i la Selva.



Camp de Tarragona: l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat
i el Tarragonès.



Metropolità de Barcelona: l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme,
el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.



Ponent: les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell.



Terres de l’Ebre: el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.
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Mapa d'Àmbits Territorials definits pel Pla Territorial General

Font: Generalitat de Catalunya
L’àrea de l’estudi es troba inclosa a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran de les quals en formen part
l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran i estan
regulades pel "Pla territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran" que es va aprovar definitivament pel
Govern de Catalunya el 25 de juliol de 2006 i es va publicar al DOGC núm. 7864 de data 7 de
novembre de 2006.

4.3.- Planejament sectorial.
El pla especial urbanístic del càmping Gaset no afectarà cap espai inclòs al Pla d'Espais d'Interès
Natural, però si que hi ha varis espais catalogats com a PEIN a un radi de menys de 20 km del
càmping a tenir en consideració: Vall Alta de Serradell-Terreta-Serra de Sant Gervàs, Serra del
Montsec, Serra de Carreu-Sant Corneli, Serra Mitjana, Estany de Montcortès, Collegats-Queralt,
Serra de Boumort, Alt Pirineu i Estanys de Basturs.
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Mapa d’Espais PEIN del voltant del càmping. (Font: Elaboració pròpia).

Segons la cartografia dels hàbitats d’interès comunitari en el territori català basada en la
interpretació i adaptació de la classificació d’hàbitats de la Unió Europea que proposa el document
“CORINE biotopes manual”, els diferents HIC existents en un radi d’1 Km del càmping són:
-

Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant
(Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) o Rius mediterranis amb vegetació del
Glaucion flavi (Número 1).

-

Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i de roure africà (Quercus
canariensis). (Número 2).

-

Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos. (Número 3).

-

Pinedes mediterrànies. (Número 4)

-

Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola. (Número 5)

-

Alzinars i carrascars. (Número 6).
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Mapa d’Hàbitats d’Interès Comunitari del voltant del càmping. (Font: Elaboració pròpia).

5.- ANÀLISIS DE VISIBILITAT
Les conques visuals es defineixen com a superfícies que engloben tots els punts mútuament visibles
entre ells. Normalment s’utilitzen criteris topogràfics i divisòries de conques hidrogràfiques ja que
constitueixen alineacions del terreny de major elevació i suposen barreres netament definides. En
aquest sentit la conca principal correspon a la zona al voltant del Pantà de Sant Antoni i molt a prop
del barranc de Susterris.

Foto: Vista del càmping
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Qualsevol de les fotografies mostrades al llarg d'aquest document, mostren la visual existent
condicionada pel fet de trobar-se en la zona del Pantà de Sant Antoni, al voltant de la Serra de
Costa Ampla i sota el nucli de Talarn. Cal remarcar que el càmping té un pendent ascendent com es
podrà veure en els següents mapes que es mostraran.

5.1.- Orografia i principals observadors de la zona.
La visibilitat de la zona es troba condicionada a l'orografia i les distàncies existents i en tot cas
sempre en espais oberts degut a la proximitat del pantà de Sant Antoni.
La figura de la pàgina següent mostra els pendents que hi ha a la zona de l’àmbit del pla especial
del càmping Gaset. La imatge permet prendre una ràpida referència de l’orografia de la zona on
queda clar que els pendents més suaus són en la zona central i sud més propera a la llera del pantà
de Sant Antoni. A la part nord del càmping, els pendents són més pronunciats, sobretot la zona que
va de l’estret de Susterris fins als Ensulciats, amb pendents que en el mapa es mostren en color
vermell fort. Exteriorment al càmping, i sobretot al marge dret, hi trobem pendents més pronunciats
que corresponen a la zona de les Roques Pelades i del pic de la Tossa.

Figura: Mapa de pendents de la zona d’estudi
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El següent mapa es mostren les alçades tant de l’àmbit del càmping com els voltants. Efectivament,
tal i com s’ha indicat en apartats anteriors, la zona amb alçades més baixes correspon a la part sudest, més propera als marges del pantà, augmentant les alçades a la part nord del càmping. Les
alçades més grans properes al càmping trobem a les muntanyes situades a ambdós marges del
pantà, a la zona de Serra de Costa Ampla al Nord del càmping i a la zona de Roc de Neret al sud.

Figura: Mapa d’alçades de la zona

5.2.- Visibilitat de l’emplaçament.
En la pàgina següent s’adjunta la imatge de visibilitat del càmping des de l’àmbit exterior més proper
a les instal·lacions. El color verd indica aquelles zones des d’on és visible el càmping i el color rosa
són aquelles zones des d’on no es pot veure. Aquest estudi de visibilitat s’ha calculat des de l’edifici
de recepció, situat al costat de l’entrada de càmping que, juntament amb l’edifici social, és un dels
punts més alts de les instal·lacions actuals del càmping. Cal remarcar que la vegetació existent és
molt possible que dificulti la visibilització del càmping des d’algun dels punts que en teoria es marca
com a visible, en qualsevol cas aquest mapa serveix per donar una idea aproximada de l’impacte
visual que té el càmping. Realment, encara que en el plànol es marqui de color verd, es fa difícil
veure les instal·lacions del càmping des de l’interior del pantà de Sant Antoni (a cota de la làmina
d’aigua), atès que aquestes queden amagades pels arbres que hi ha tant a l’interior com la pineda
situada entre el límit sud del càmping i la llera del pantà tota la zona ocupada pel pantà de Sant
Antoni. Des d’algunes zones més elevades de la Serra de Costa Ampla o de Roc de Neret, sí que
es poden veure algunes de les edificacions.
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Figura: Mapa de visibilitat del càmping.

6.- VALORS DEL PAISATGE
El principal actiu paisatgístic de la zona on s’emplaça el càmping és el pantà de Sant Antoni i els
seus voltants. Al pantà s’hi poden practicar diferents activitats aquàtiques, pel que en temporada
d’estiu resulta un indret molt concorregut tant pels habitants locals, com per un turisme estranger de
temporada molt fidel. A més del pantà, al costat hi ha diferents boscos i serres d’un alt valor
paisatgístic, molts d’ells inclosos a la figura de protecció d’HIC. Relativament propers a la ubicació
del càmping es troben espais naturals de gran bellesa, com l’estany de Montcortés, la Vall de
Bellera, Serra del Montsec, el Parc Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici, el que dona
un major valor a la zona ja que es tracta d’un espai natural protegit amb un elevat interès ecològic,
ambiental i alhora turístic. En les zones boscoses del costat del càmping a banda i banda del pantà,
és on trobem una vegetació més important i alhora més protegida ja que estan incloses i
catalogades com a ZEC (Zones d'Especial Conservació).
En aquest sentit a l’estiu destaca la frondositat dels boscos, sobretot del marge esquerre en direcció
al flux de l’aigua, on hi ha la presència de pinedes, rouredes, alzinars i carrascars. Així, a la
primavera el predomini és dels colors verds i a la tardor trobem una gran varietat cromàtica,
principalment en el marge esquerre degut a la diversitat d’espècies vegetals.
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Per una altra banda, l'activitat econòmica tradicional del municipi de Talarn era pràcticament tota
lligada a l'agricultura d'autoconsum i la ramaderia. En el terme es produïa molt de vi, oli, gra,
llegums, verdures i fruites, i hi havia pastures per a bestiar menut. Els boscos hi eren força extensos
(l’any 1900 hi compten els de les Costes, Feixans i les Obagues). Actualment hi ha activitat agrícola
aigües avall del pantà de Sant Antoni i també en el sector est, però en l’àmbit de la zona del
càmping la pràctica agrícola està abandonada. Actualment trobem zones amb més densitat de
vegetació, tal i com es pot observar en la foto aèria que s’adjunta de l’any 1946.

Foto: Ortofoto del vol de l’any 1946
La valoració de la qualitat paisatgística de l’indret és elevada pels següents valors:
-

Escènicament per la proximitat dels espais naturals propers.

-

Des del punt de vista ecològic es tracta d’una zona propera al pantà de Sant Antoni amb
una gran varietat d’hàbitats d’interès comunitari. Tot i que els hàbitats més propers al
càmping no formen part d’un PEIN ni de la Xarxa Natura són d’un elevat valor paisatgístic i
ambiental. Indicar que a menys de 20 km del càmping ja hi trobem espais inclosos dins d’un
PEIN com es el cas de la zona de l’Estany de Montcortés, Serra de Boumort, Collegats,
Costoja o la Vall alta de Serradell, Terreta i Serra o la Serra del Montsec.
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-

L'activitat econòmica tradicional de Talarn era pràcticament tota lligada a l'agricultura
d'autoconsum i la ramaderia. Així mateix cal tenir en compte l’activitat turística present a la
zona, sobretot relacionada amb l'excursionisme, tant de caràcter familiar ja sigui per visitar
el diferent patrimoni històric i arqueològic de la zona com el patrimoni ecològic com per
practicar les diferents activitats aquàtiques que es poden realitzar dins del pantà de Sant
Antoni. La vila històrica de Talarn és una antiga plaça forta medieval, amb muralles, torres
als portals i als angles principals i portals d'accés a la vila closa. Una bona part de les
muralles ja no existeix, en part perquè van ser aprofitades com a elements constructius.
També és interessant visitar l’ermita del Calvari o del castell de Casals. També destaquen
les vinyes de la muntanya d’Encús o diferents restes de masies i molins de la zona.

D’acord amb l’esmentat anteriorment es considera que els valors paisatgístics de l’indret són elevats
i que per tant cal protegir en qualsevol actuació modificadora com ara la reordenació.

7.- ANÀLISI DE LA FRAGILITAT I CAPACITAT D’ABSORCIÓ DEL PAISATGE AFECTAT
La fragilitat és la susceptibilitat d'un paisatge al canvi quan es desenvolupa un ús sobre ell o en la
seva proximitat. La capacitat d'absorció visual és l'aptitud que té un paisatge per a assumir les
modificacions o alteracions sense detriment de la seva qualitat escènica. Per a l'avaluació d'ambdós
paràmetres, ha de tenir-se en compte que la visibilitat condiciona la manera que el paisatge pot
assumir una alteració.
Tant la qualitat visual d'un paisatge com la seva visibilitat, influeixen significativament en la valoració
de la seva fragilitat, i per tant el grau que el paisatge pot assumir una alteració. Així, la fragilitat d'un
paisatge augmenta a mesura que augmenta el nombre d'observadors amb contacte visual sobre ell.
Per altra banda, al contrari que la qualitat del paisatge, que és una propietat absolutament intrínseca
del mateix, l'anàlisi de la seva fragilitat ha de tenir en compte també l'activitat que es pretén integrar.
En síntesi, per a fer una valoració de l'impacte que la projectada instal·lació pot tenir en el paisatge,
cal prendre en consideració el punt de partida anterior a la implantació i en tot cas per les possibles
modificacions derivades de la reordenació proposada, atenent tant a factors biofísics del paisatge
(vegetació, usos del sòl i característiques geomorfològiques), com a factors de visibilitat, posant tot
això en contrast amb la instal·lació existent a reordenar.
La instal·lació existent del càmping va suposar en el seu moment un certs impactes paisatgístics
bàsicament en quan a la conversió d’antics prats de conreu a l’actual càmping.
La major part dels terrenys del pla especial es troben ocupats ja per les instal·lacions actuals del
càmping, mentre que l’ampliació prevista afecta uns terrenys de baix valor ecològic per trobar-se
ubicats entre la carretera i la via del ferrocarril.
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8.- IDENTIFICACIÓ DELS IMPACTES PAISATGÍSTICS VISUALS
L'avaluació de la qualitat del paisatge depèn directament del seu grau de conservació i de la major o
menor presència d'elements naturals. La visualització d'un paisatge inclou tres elements de
percepció: les característiques intrínseques del punt en el qual es troba l'observador, les vistes
directes de l'entorn immediat i l'horitzó visual o fons escènic, pel que la valoració de la qualitat visual
es realitza ponderant qualitativament, principalment, la qualitat visual intrínseca i la qualitat de
l'entorn immediat. La integració d'un nou volum en el paisatge pot afectar significativament la seva
qualitat visual, de manera que la valoració de la seva afectació haurà de tenir en compte la
susceptibilitat d'un paisatge al canvi.
La reordenació i ampliació del càmping pot suposar una afectació paisatgística pels impactes que es
deriven, principalment del període de construcció i un augment de la pressió antròpica sobre el
medi. En aquest cas la possible ampliació de la superfície del càmping i la seva reordenació podria
tenir cert impacte paisatgístic és per això que es recomanen un seguit de mesures correctores per a
que aquesta reordenació sigui fins i tot positiva, ambientalment parlant. A més, tot i incrementar el
nombre d’unitats d’acampada fixes, es reduirà el nombre total d’unitats d’acampada.
Atès que l’ordenació del pla especial preveu l'aprofitament de la xarxa existent de camins, l’impacte
paisatgístic derivat de l’adaptació, creació o modificació de la xarxa de comunicacions serà nul.
Els patrons de distribució del paisatge es veuran poc alterats ja que no hi ha planificades noves
edificacions ni hi haurà afectació significativa a la vegetació existent atès que les actuacions
bàsicament s’efectuen dins del propi càmping i, pràcticament no suposaran alteració en la vegetació
existent.
Tampoc es preveu il·luminació addicional més enllà de l’existent actualment. De manera que no es
produirà impacte sobre l'escenari lumínic de la zona.
L’impacte paisatgístic visual del càmping queda bastant mitigat per la vegetació existent, fet que es
pot comprovar en vàries fotos de l’apartat 11. L’inici del camí d’accés al càmping (vora la cruïlla amb
la carretera C-13) resulta el punt més elevat des del qual es pot veure una panoràmica propera de
les instal·lacions del càmping, resultant que les més visibles són les situades en la part nord (edifici
social i instal·lacions esportives) (veure fotos 2, 3 i 4). Les unitats d’acampada i edificis de serveis
són escassament visibles degut a la vegetació de l’interior. Si anem a punts més exteriors del
càmping on aquest pugui ser visible, com la vista panoràmica des de la zona del “Quiosc”, situat al
costat de la carretera C-13 (foto 13) sí que es pot veure la casa “Gaset”, molt propera a la carretera,
però les instal·lacions del càmping queden molt amagades per la vegetació, quedant en un primer
pla el “Club Minerva”. En la vista des d’un altre punt encara més elevat, situat al marge esquerre del
pantà (foto 14) sí que s’intueixen algunes de les edificacions del càmping, però tot i així la massa
vegetal continua jugant un paper important.
En conclusió, la proposta d’ordenació del pla especial del càmping Gaset provocarà una certa
afectació paisatgística en la construcció de l’ampliació de les zones d’aparcament i en el procés de
transformació d’unitats d’acampada mòbils en unitats d’acampada fixes. No obstant, si s’adopten les
mesures oportunes, pot considerar-se l'impacte paisatgístic com a compatible-baix.
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9.-

ÀMBIT DE LES ACTUACIONS DE REOORDENACIÓ CAUSANT DE L’IMPACTE
PAISATGÍSTIC

Les accions proposades en l’ordenació del pla especial susceptibles de causar impactes
paisatgístics son:
 En l’àmbit del càmping actual:


Noves unitats fixes en substitució d’unitats d’acampada mòbils existents.
La ubicació seria en les diferents superfícies que hi ha entre l’edifici de recepció i els
actuals bungalous situats en la part central del càmping. Es proposa la transformació de
58 unitats d’acampada mòbils (clau “C”) en 43 u.a. tipus fixes (clau “A”). No es fixa un
termini màxim per a aquesta transformació, podent seguir U.A. mòbils mentre no es
realitzi el canvi.



Creació d’una nova zona d’aparcament situada en el límit oest del càmping.
Transformació de 5 unitats d’acampada mòbils (clau “C”) en 19 places d’aparcament.
L’accés a l’aparcament no suposarà la formació de nous vials, atès que es podrà
realitzar des del vial existent molt proper a l’entrada del càmping i situat en el costat
oest.



Ampliació de la zona d’aparcament situada al sud del càmping.
Es proposa passar de 1.149 m2 de superfície actual a 2.124 m2, el que permet una
redistribució de les places, passant de 38 aparcaments a 84, que suposa un increment
de 46 places.



Reforma de l’edifici bar-restaurant.
Per poder tornar a donar el servei de restauració es proposa a curt termini la realització
d’una reforma integral de la planta baixa ocupada pel bar-restaurant i els seus serveis
annexos (cuina, magatzems, sala de jocs, etc), sense modificar l’actual volumetria de
l’edifici.

 En l’àmbit d’ampliació del càmping:
L’ampliació que s’ordena en el pla especial del càmping Gaset es realitza en un àmbit
de 6.807 m2, situat entre la carretera C-13 i la línia ferroviària de Lleida a La Pobla de
Segur, que es dedicarà bàsicament a espais lliures (zona esportiva) i a aparcament de
caravanes d’ús privat del càmping, excepte una part central ocupada pel barranc de
Susterris, on no s’hi preveu cap actuació.


Ampliació de la zona d’aparcament situada al sud del càmping.
Al costat nord d’aquest àmbit, es proposa incloure una superfície de 1.914 m2 com a
zona d’ús privat reservada per aparcament de caravanes. En l’actualitat és una
superfície ja ocupada per aquest ús però no forma part del càmping.
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La resta de superfície no ocupada per la zona d’aparcament ni pel barranc de Susterris,
de superfície 4.498 m2 i actualment ocupada per alguns ametllers, es destinarà a zones
esportives i de lleure a desenvolupar a mig o llarg termini.

Foto: Zona d’ampliació del càmping (aparcament de caravanes)

Foto: Zona d’ampliació del càmping (zona esportiva i de lleure)
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10.- MESURES D’INTEGRACIÓ MITIGACIÓ D’IMPACTES
A efectes de mitigar els impactes de les actuacions proposades, cercar la màxima integració
paisatgística i no afectar els valors de l’indret descrits en aquest document, es proposen les
següents mesures:
-

En l’execució de les noves actuacions descrites en l’apartat anterior, es tindrà cura en
conservar la vegetació existent, i, si això no fos possible es realitzarà la plantació d’algunes
unitats arbòries tipus (Fraxinus excelsior) o pollancres (Populus alba o nigra) o inclús alguna
unitat de roure (Quercus sp.) en indrets com:


Al voltant de les noves unitats d’acampada fixes, si els arbres existents fossin
insuficients.



En la nova zona d’aparcament situada al límit oest del càmping.



En la zona d’aparcament de caravanes situada en l’àmbit d’ampliació, de manera
que es redueixi l’impacte visual des de la carretera C-13.



En la zona esportiva de l’àmbit d’ampliació quan aquesta es desenvolupi, però
mentre no es dugui a terme cap actuació és mantindrà la vegetació existent.

-

Caldria evitar la plantació d'aquestes unitats defugint d'excessives regularitats i linealitats.

-

Es desaconsella la implantació d’unitats semi-mòbils pel major impacte paisatgístc que
generen respecte les unitats fixes, si aquestes estan ben integrades en l’entorn. Tot i que la
normativa turística permet aquest tipus d’unitats, en la proposta d’ordenació del pla especial
del càmping Gaset no s’inclou aquesta tipologia.
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11.- ANNEX I REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Foto 1: Accés al càmping des del marge dret de la carretera C-13.

Foto 2: Vista general de la zona de pisicines i edifici social des de l’inici del camí d’accés al càmping.
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Foto 3: Vista de la zona esportiva des de l’inici del camí d’accés al càmping.

Foto 4: Vista de la zona esportiva des de l’inici del camí d’accés al càmping.
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Foto 5: Zona d’aparcament de caravanes des del camí d’accés al càmping.

Foto 6: Vista de la zona d’acampada mòbil.
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Foto 7: Edifici social situat a l’entrada del càmping.

Foto 8: Zona d’unitats d’acampada mòbil, entre l’entrada del càmping i els bungalous de la part central.
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Foto 9: Edifici de serveis sud.

Foto 10: Pantà de Sant Antoni en la zona de desguàs del barranc de Susterris.
Al fons presa de l’abastament d’aigua.
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Foto 11: Vista de l’edifici de serveis nord des de la zona d’unitats d’acampada mòbil.

Foto 12: Vista de l’edifici del bar-restaurant des del límit sud-est del càmping.
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Foto 13: Vista general del càmping des d’un punt alt de la carretera C-13 (paratge Susterris).
Fletxes vermelles a l’esquerra vista de la casa “Gaset” i al centre vista del càmping actual.
Fletxa morada vista del Club Minerva.
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Foto 14: Vista general del càmping des de Galliner (marge esquerre del pantà de Sant Antoni).
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1.- ANTECEDENTS
El present document que acompanya el Pla Especial Urbanístic del càmping Gaset emplaçat al
municipi de Talarn, analitza els diferents aspectes socioambientals de les previsions que conté.
L’objectiu principal és analitzar si el desenvolupament urbanístic que es descriu és sostenible, des del
punt de vista de la utilització racional del territori i del medi ambient, i determinar si l’avaluació d’impacte
ambiental del planejament urbanístic és preceptiva.
El Pla Especial Urbanístic d'ordenació i millora del càmping Gaset ha estat redactat per l'enginyer de
camins en Joan Gurrera Lluch i l'enginyera tècnica d’obres públiques Sívia Capdevila Torrodà.
El present Document Inicial Estratègic, ha estat redactat per Marçal Godé Navau, Llicenciat en Ciències
Ambientals del despatx URBEG SL, domiciliat a la Seu d’Urgell, CP 25700 a la Plaça del Carme nº 12
3r 2ª; télf 973 360 582 i email urbeg@urbeg.cat.
El promotor de la seva redacció ha estat el titular i propietari del càmping, Sr. Josep Gaset Puigarnau,
actuant en nom i representació de la mercantil.
Josep Gaset Puigarnau
NIF: 40891322-J
Càmping Gaset
C13- Crta Tremp – La Pobla de Segur Km. 91,5
25514 – Talarn (Pallars Jussà)
Telèfon: 973.650.737
e-mail: info@campinggaset.com
El Pla ha estat redactat d’acord amb el que disposa el la Modificació del Text Refós de la Llei
d'Urbanisme (Llei 3/2012) i el seu Reglament (Decret 305/2006) vigents, Llei que es pronuncia
clarament a favor d’un desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base de la utilització racional
del territori, per a compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmics necessaris amb la cohesió
social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions actuals i futures. També s'ha
respectat el previst en la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.
Així mateix també s’ha redactat l’”Estudi d’impacte i Integració paisatgística del pla especial urbanístic
del càmping Gaset”, que també forma part del PEU (Document justificatiu E2).

2.- OBJECTE I CONTEXT DEL DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC
2.1.- Generalitats.
En el marc de la Llei estatal 21/2013 relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i
programes sobre el medi ambient s’estableix l’elaboració d’un Informe de Sostenibilitat Ambiental,
actualment anomenat Estudi Ambiental Estratègic,que ha d’acompanyar la documentació d’aquests
plans i recollir els efectes sobre el medi ambient. La Llei catalana 6/2009 regula els plans i programes
que perceptivament s’han de sotmetre a avaluació ambiental.
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Mentre no es produeixi l'adaptació a la llei bàsica estatal cal adoptar les novetats introduïdes per la Llei
21/2013, de 9 de desembre, en tots aquells plans i programes que els seus tràmits s'hagin iniciat a
partir del 12 de desembre de 2013 i seguir les regles fixades per la disposició adicional 8a de la Llei
16/2015, de 21 de juliol.
L'avaluació ambiental estratègica, coneguda també com avaluació ambiental de plans i programes, és
un instrument de prevenció ambiental, el qual s'aplica sobre tots aquells plans i programes que poden
causar algun efecte significatiu sobre el medi ambient. Es caracteritza pel seu caràcter continuat ja que
dura tot el cicle de vida del pla o programa, estratègic ja que es centra en els aspectes rellevants del
medi ambient, d'avaluació en cascada per evitar duplicitats així com integrat ja que cal tenir en compte
els efectes sobre els diversos components ambientals i les seves combinacions.
El document incial estratègic és el document que presenta el promotor al Departament de Territori i
Sostenibilitat amb el qual s'inicia el procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària
(anteriorment ISA preliminar). La seva estructura ha de definir les característiqus bàsiques del futur
programa o pla així com els instruments que el desenvolupen, ha de diagnosticar els aspectes
ambientals que siguin rellevants i proposar criteris i objectius ambientals per a que aquest pla o
programa sigui viable. A més si és viable ha de descriure i avaluar les alternatives considerades i
justificar l'elecció de l'aternativa proposada.
2.2.- Objectius i contingut del pla especial urbanístic.
Segons disposa l’article 67 de la Llei catalana 3/2012 per la que s'aprova la modificació del text refós
de la Llei d'Urbanisme, disposa que "en desenvolupament de les previsions del planejament territorial o
del planejament urbanístic general, es poden aprovar plans especials urbanístics si són necessaris per
a assolir les finalitats següents..." d'entre elles per a:
 i) La implantació d’obres i usos relacionats amb l’activitat de càmping i amb l’aparcament de
caravanes, autocaravanes i remolcs tenda previstos expressament en el pla d’ordenació
urbanística municipal.
Els plans especials urbanístics estan integrats per la documentació escrita i gràfica adequada a llur
naturalesa i finalitat. En qualsevol cas, hauran de contenir el que disposa l'article 69 de l'esmentada
Llei:
a) Memòria descriptiva i justificativa de la necessitat o conveniència del pla i de l’ordenació que
aquest preveu.
b) Els plànols d’informació i d’ordenació
2.3.- Objectius i contingut del document inicial estratègic
El document inicial estratègic del PEU del càmping Gaset ve fixat en l'article 17 de la Llei 6/2009 tenint
present l'aspecte introduit per la Llei 21/2013 i té per objecte l’anàlisi dels aspectes ambientals que
puguin ser rellevants en l’establiment de l’ordenació detallada pròpia d’aquest instrument, i ha de
contenir les següents previsions en tot allò que sigui necessari d’acord amb l’abast de les
determinacions del pla derivat. Així, ha de contenir:
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La identificació dels requeriments ambientals significatius en el sector de planejament, el
que inclou:
 la descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants del sector
 la descripció dels objectius i les altres mesures de protecció ambiental previstes pel pla
d’ordenació urbanística municipal o per altres plans o programes aplicables
 la definició dels objectius i criteris ambientals adoptats per a la redacció del pla i
l’especificació de si el projecte d’urbanització s’ha de sotmetre, per les característiques
de l’actuació, al procediment d’avaluació d’impacte ambiental segons la legislació
sectorial aplicable.
 En la identificació dels requeriments ambientals significatius s’han de tenir en compte,
entre d’altres els relatius a:
 la qualitat de l’ambient atmosfèric
 la contaminació acústica i lluminosa
 el tractament, si s’escau, dels sòls contaminats.

-

La descripció i justificació ambiental de l’ordenació proposada, que comprèn:
 la descripció, si s’escau, de les alternatives d’ordenació detallada considerades i la
justificació de l’alternativa adoptada
 la descripció de l’ordenació proposada amb expressió de les seves determinacions
amb repercussions significatives sobre el medi ambient
 la determinació de les mesures adoptades per al foment de l’eficiència energètica,
l’estalvi de recursos i la millora del medi ambient en general

-

La identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l’ordenació detallada
proposada sobre els diferents aspectes ambientals.

-

L’avaluació global del pla i la justificació del compliment dels objectius ambientals establerts.

-

Si s’escau, la descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes.
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3.- DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN EL SECTOR DE
PLANEJAMENT. MARC LEGAL. OBJECTIUS DE PROTECCIÓ QUE GUARDEN RELACIÓ AMB EL
PLA.
La legislació que estableix objectius de protecció aplicables al terme municipal de Talarn
independentment del seu àmbit geogràfic (internacional, comunitari, estatal o català), queda recollida
en la Taula 1, en la qual també s’indiquen els elements a protegir en cada cas. Aquests requisits han de
ser recopilats i integrats pel Pla Especial Urbanístic.
TAULA 1. Legislació que estableix objectius de protecció aplicables al municipi de Talarn

Internacional

Àmbit

Àmbit

Normativa

Objectius de protecció

Conveni de Berna relatiu a la conservació de la vida Les espècies llistades als annexos de Flora i de Fauna
silvestre i del medi natural a Europa (Berna, 1979)
de l’esmentat conveni presents al municipi
Convenció Europea del Paisatge (Florència, 20 Tipus de paisatges rellevants de cada regió i estat
d’octubre de 2000)
(pendents de definició)

Normativa

Objectius de protecció

Directiva 79/409/CEE, de 2 d’abril, relativa a la
conservació dels ocells silvestres.

Comunitari

Directiva 94/24/CEE del Consell, de 8 de juny, per la Espècies llistades a l’annex corresponent.
qual es modifica l’annex II de la Directiva 79/409/CEE,
relativa a la conservació de les aus silvestres.
Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la
Hàbitats d’interès comunitari, i espècies llistades a
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora
l’annex corresponent.
silvestres
Directiva 85/337/CEE del Consell, de 27 de juny, relativa
a la avaluació de les repercussions de determinats Regula les afeccions medi ambientals dels projectes tant
projectes públics i privats sobre el medi ambient, públics com privats.
modificada per la Directiva 97/11/CE.
Directiva 2000/60, de 23 d’octubre, per la qual
s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la Aigües continentals
política d’aigües
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Objectius de protecció

Ley 10/2004, de 24 de diciembre, de modificación de la Foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat
Ley 2/2002, del 14 de marzo, de urbanismo,
territorial i de l'autonomia local
Real Decreto Ley 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley de suelo
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de protección de los Regula els espais naturals protegits i les espècies
espacios naturales y la flora y fauna silvestres
amenaçades
Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se Espècies incloses al Catàleg, especialment les que
regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
tenen un grau d’amenaça més elevat

Estatal

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que
se establecen medidas para contribuir a garantizar la Transposa la Directiva d’Hàbitats a l’ordenament jurídic
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats de l’Estat
naturales y de la fauna y flora silvestres
Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos

Aplicable a tot tipus de residus, amb excepció de les
emissions a l’atmòsfera, residus radiactius I abocaments
a les aigües

Mesures destinades a la prevenció de residus
Ley 11/1997, del 24 de abril, de envases y residuos de
d’envasos, a la seva reutilització, al reciclat i altres
envases.
formes de valoritzar-los.
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico
Regula la definició de RDPH i el seu ús i protecció.
(RDPH), que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V,
VI i VII de la Ley 29/1985.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Aprova el text refós de la Llei d'Aigües

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo y RD 1290/2012, Defineix els usos del sòl permesos en funció de la seva
de 7 de septiembre, que modifican el RDPH
inundabilitat
Real Decreto Legislativo 1302/1986, del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental.
Ley 6/2001, de 8 de mayo, de Impacto Ambiental.

Modifica el RDL1302/1986 d’EIA

Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de octubre, que modifica
Determina els projectes que requereixen d’EIA.
el RD Legislativo 1302/1986 de EIA.
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Decret 305/2006, de 18 de juliol
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Objectius de protecció
Pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme

Determina l’adopció de criteris d’ecoeficiència en els
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula edificis, per tal de continuar el procés de canvi social
l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els endegat pels municipis, en la manera de concebre,
edificis.
dissenyar, construir i utilitzar els edificis, des de la
perspectiva de la sostenibilitat ambiental.
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
Estableix el procediment per a l’autorització d’activitats
l’administració ambiental, i normes que la modifiquen i
amb efectes ambientals negatius
desenvolupen.
Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte Regula les activitats que s’han de sotmetre al
ambiental.
procediment d’avaluació d’impacte ambiental
Llei 13/2001, de 13 de juliol, de modificació de la Llei
3/1998.
Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de
l’ambient atmosfèric, i normes que la desenvolupen. Llei
7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei Protecció de la qualitat de l’aire
22/1983. Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la
Llei 22/1983.

Autonòmic

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de Protecció del medi nocturn enfront de l’enllumenat
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
excessiu
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
Protecció dels ciutadans contra la contaminació acústica
contaminació acústica
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus

Regula el model de gestió de residus català

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la llei
6/93, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
Decret 92/1999, de 6 d’abril de modificació del Decret
34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Catàleg de residus.
residus de Catalunya.
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de Adequa l'activitat empresarial i/o industrial, pel que fa a
gestió de residus
la gestió dels residus
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de les runes i Regula runes i residus de la construcció
altres residus de la construcció.
Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es
Regula els nitrats provinents de l’agriclutura i la
designen noves zones vulnerables en relació amb la
ramaderia
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries
Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals

Regula la conservació dels espais naturals

Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals

Llista d’espècies protegides

Ordre de 6 de juliol de 2000, de declaració d’arbres
monumentals i d’actualització de l’inventari dels arbres i Actualment no hi ha cap arbre o arbreda catalogat/da al
les arbredes declarats d’interès comarcal i local de municipi
modificació del decret 12/89 de 17 d’abril.
Ordre 5/11/1984 sobre protecció de plantes de la flora
Llista espècies de flora protegides
autòctona amenaçada de Catalunya.
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Objectius de protecció

Ordre de 16 de març de 1993, per la qual s’amplia la
Llista d’espècies protegides.
relació d’espècies protegides a Catalunya.
Llei 9/1995 de 27 de juliol de regulació de l’accés Normes generals i pecífiques per a la circulació
motoritzat al medi natural
motoritzada en grup en els espais naturals.

Autonòmic

Es designen com a zones d'especial protecció per a les
Resolució MAH/534/2005, d'1 de març, per la qual es fa
aus (ZEPA) alguns dels espais proposats a la Xarxa
públic l'Acord del Govern de 8 de febrer de 2005.
Natura 2000 com a llocs d'importància comunitària (LIC).
Llei 6/1999 de 12 de juliol d’ordenació, gestió i tributació Directrius de Planificació dels Espais Fluvials
Públic Hidràulic i Zona de Policia de rieres )
de l’aigua.

(Domini

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual Ordenar les competències en matèria d'aigües i obres
s'aprova el Text refós de la legislació en matèria hidràuliques. Establir un nou règim de planificació del
d'aigües de Catalunya.
cicle hidrològic
Llei 9/1993, de 30 de setembre, Patrimoni Cultural
Català.
Decret 78/2002, de 5 de març, de Reglament de
protecció del patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
Pla Director Urbanístic de la Val d’Aran (aproval el 28 de
juny de 2010, el Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques)

Municipal

Àmbit

Normativa

Objectius de protecció

Normes Subsidiàries del municipi de Talarn aprovades
el 25 de setembre de 1985 i publicades al DOGC en
data 6 de novembre de 1985.
En sessió de 2 de juny de 2004 la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida aprova el Pla Especial del llac de
Sant Antoni (publicació al DOGC 22/07/2004).
Normes Subsidiàries tipus a i tipus b de la Vall de
Cardós, aprovades definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Lleida el 25 de setembre de 2002 i Planejament urbanístic actualment vigent al municipi
acordada la seva publicació a efectes d’executivitat el 27
d’abril del 2004

L’existència de les diferents normatives descrites a la Taula 1, així com dels elements d’especial interès
que defineixen, s’ha tingut en compte al llarg del procés d’elaboració del pla especial urbanístic
d’ordenació del càmping Gaset.
La regulació ambiental en la Normativa urbanística es contempla amb l’aplicació de la Llei 3/1998, de
27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, i del seu reglament, aprovat pel
Decret 136/1999, de 18 de maig, quant a la intervenció en l’edificació i ús del sòl, regulació d’usos i
activitats i regulació i desenvolupament de sistemes.
Quant a la regulació dels efectes del desenvolupament del pla sobre la xarxa hidrogràfica, es regula
amb la Llei 6/1999 de 12 de juliol d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua, i la Directiva 2000/60, de 23
d’octubre, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.
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4.- RELACIÓ AMB ALTRES PLANS O PROGRAMES
4.1.- Plans i programes de competència territorial i urbanística.
4.1.1.- Pla Territorial General de Catalunya
El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) planteja com a objectius principals el desenvolupament,
l’equilibri del territori i la promoció de l’ordenació en el creixement amb l’aplicació del model territorial
global per a cada un dels àmbits funcionals territorials (AFT), que defineix com a àmbits de planificació i
d’aplicació dels plans territorials parcials (PTP), que desenvolupen i concreten la planificació integral
d’una part del territori de Catalunya.
El PTGC estableix que cal dissenyar i aplicar polítiques i mesures sòcioeconomiques concretes pels
territoris de muntanya, derivades del reconeixement de la seva especificitat geomorfològica i territorial.
4.1.2.- Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran
El Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran (en endavant, el Pla) comprèn el territori delimitat pel Pla
territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, modificat per la Llei 24/2001,
de 31 de desembre, de reconeixement de l’Alt Pirineu i Aran com a àrea funcional de planificació.
Aquest àmbit conté les comarques de l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà, l’Alt Urgell, la
Vall d’Aran i la Cerdanya. El Pla va ser aprovat definitivament per acord de Govern en GOV/78/2006 del
26 de juliol.
Per a aquest àmbit el Pla estableix determinacions que han de ser respectades i desenvolupades per
les actuacions territorials, en especial les urbanístiques, les d’infraestructures de mobilitat, i les
derivades de les polítiques de protecció del patrimoni ambiental, cultural, social i econòmic. Estableix
les pautes espacials per a un desenvolupament del territori que compleixi les següents condicions:
a) Que doni cabuda a les previsions de necessitats d’habitatge i llocs de treball adoptades com a
hipòtesis de futur per a l’àmbit del Pla.
b) Que contribueixi a la generació de riquesa a partir de l’aprofitament ordenat i sostenible dels
recursos del territori i del desvetllament del seu potencial endogen.
c) Que la distribució d’usos i la disposició de les xarxes d’infraestructures en el territori afavoreixin
una eficiència econòmica creixent considerada en el conjunt de l’àmbit i en el conjunt de
Catalunya.
d) Que els ciutadans, amb independència del seu lloc de residència, disposin d’unes condicions
raonablement equiparables en l’accés a la renda i els serveis.
e) Que el desenvolupament sigui sostenible i que respongui als criteris del Programa de
Planejament Territorial de Catalunya explicitats en la memòria del Pla i que tenen el següent
enunciat:
1. Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la seva matriu biofísica.
2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de
l’ordenació del territori.
3. Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori.
4. Moderar el consum de sòl.
5. Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes.
6. Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.
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7. Facilitar un política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.
8. Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la
implantació de polígons industrials o terciaris.
9. Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència.
10. Vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements.
11. Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà.
12. Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.
13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i compacitat dels sistemes
d’assentaments.
14. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments urbans.
15. Integrar els espais del transport i de la logística en la matriu territorial.
El Pla Territorial defineix i delimita sistemes i subsistemes dins de l’àrea considerada pel PTP. El Pla
caracteritza tots i cadascun dels sistemes i subsistemes que identifica i delimita, com també els
municipis que els integren, i ho fa a partir dels valors disponibles més recents de diferents variables
bàsiques, lligades a les seves respectives dimensió, evolució demogràfica, capacitat de renovació
generacional, parc d’habitatge, dinàmica de formació de llars, ocupació i activitat i especialització
econòmica sectorial.
Pel que fa als assentaments, a partir de la seva realitat física actual –i no la planejada–, el Pla
n’assenyala per a tots i cadascun dins de cada sistema o subsistema la seva respectiva estratègia de
desenvolupament urbanístic d’acord amb el paper territorial que els reconeix i a partir de la
caracterització feta a través de l’anàlisi de les mateixes variables emprades per als sistemes,
subsistemes i municipis quan aquestes es troben desagregades, a les quals s’hi afegeix el grau
d’accessibilitat a les xarxes ferroviària i viària estructurant primària i la disponibilitat de sòl amb aptitud
per a ésser urbanitzat.
4.1.3.- Planejament urbanístic d'àmbit municipal.
La figura de planejament vigent del municipi de Talarn són Normes Subsidiàries aprovades per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida el 25 de setembre de 1985 (nº expedient 1985/000497/L) i
publicades al DOGC en data 6 de novembre de 1985.
El càmping Gaset està situat en sòl no urbanitzable, amb qualificació clau Fc definida a l’article 55
(proximitat a l’embassament de Sant Antoni i zones de desguàs del riu Noguera Pallaresa considerades
d’interès esportiu).
En sessió de 2 de juny de 2004 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida aprova el Pla Especial del
llac de Sant Antoni (núm. expedient 2002/005743/L) (publicació al DOGC 22/07/2004).
Aquest pla especial es desenvolupa arran de la voluntat del Consell Comarcal del Pallars Jussà de la
realització d’un estudi per determinar les possibilitats d’explotació del pantà de Sant Antoni. Al juliol de
1996 l’equip redactor del Pla Especial va presentar el document Orientacions per la valorització del
Pantà de Sant Antoni com a node territorial de caràcter plurimunicipal, que va suposar la base per a la
redacció del Pla.
Atenent que aquet planejament és del tot vigent, el present Pla especial s’ajustarà a les seves
determinacions (veure plànol dins del PEU), així com a la normativa sectorial vigent, especialment el
que disposa el Decret 159/2012, de 23 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges
d'ús turístic.
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La categoria de l'establiment de càmping és "segona", amb el que les condicions de les seves
instal·lacions han d'acomplir el "requisits tècnics mínims dels establiments de càmping" fixats en l'annex
II d'aquest Decret.
4.2.- Plans i programes territorials sectorials.
4.2.1.- Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE)
La llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de la Llei
12/1985, d'espais naturals, té la finalitat de dotar a certs espais d’un major grau de protecció, i estableix
diferents figures de protecció entre la que en destaca el Parc Nacional.
El Projecte pla especial urbanístic del càmping Gaset no afectarà cap espai inclòs al Pla d'Espais
d'Interès Natural, però si que tal i com es pot veure en la figura següent hi ha uns quants espais
catalogats com a PEIN situats a un radi de menys de 20 km del càmping que cal tenir en compte: Vall
Alta de Serradell-Terreta-Serra de Sant Gervàs, Serra del Montsec, Serra de Carreu-Sant Corneli,
Serra Mitjana, Estany de Montcortès, Collegats-Queralt, Serra de Boumort, Alt Pirineu i Estanys de
Basturs.
A l'alçada de Talarn hi trobem un hàbitat d'interès comunitari del tipus "Rius de terra baixa i de la
muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant", “Boixedes xerotermòfiles
permanents dels vessants rocosos”, “Pinedes mediterrànies”, “Rouredes ibèriques de roure valencià” i
“Alzinars i Carrascars”essent doncs molt important la preservació de la biodiversitat d'espècies
existents.

Mapa d’Espais PEIN del voltant del càmping. (Font: elaboració pròpia).
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4.2.2.- Pla de l’Energia a Catalunya (2006-2015)
El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el dia 11 d’octubre de 2005, el Pla de l’energia de
Catalunya 2006-2015.
El Pla pretén donar solucions a les necessitats energètiques catalanes a través de la millora de les
infraestructures, el foment de l’eficiència energètica i les energies renovables, i la protecció del
consumidor i té com a objectius:






Desenvolupar fonts pròpies i renovables
Acostar les infraestructures als llocs de consum
Fer una definció de les línies de transport i distribució de l’electricitat
Invertir en recerca i desenvolupament
Estalviar energia

En Acord de GOV/190/2009, de 24 de novembre de 2009 el Govern de la Generalitat de Catalunya
aprova la revisió del Pla de l'Energia de Catalunya 2006-2015. L’Institut Català d’Energia ha abordat la
revisió del Pla de l’Energia, que s’ha centrat fonamentalment en la revisió de la Prospectiva Energètica
catalana a l’horitzó 2030 (PROENCAT-2030) i la seva estratègia associada, i que porta com a
conseqüència l’adaptació de les estratègies planificades en els àmbits de l’estalvi i l’eficiència
energètica i de les energies renovables. Igualment, s’han ampliat les estratègies del Pla de l’energia en
determinats aspectes no suficientment desenvolupats en la seva versió original aprovada l’any 2005.
A continuació es mostra l’enllaç amb l’esmentat Pla d’estalvi energètic.
http://icaen.gencat.cat/ca/pice_l_institut/pice_funcions_i_memoria/pice_pla_de_l_energia_a_cat
alunya_2006-2015
4.2.3.- Programa general de prevenció i de gestió de residus de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20)
A través de la normativa bàsica en matèria de residus: la Directiva 2008/981 (del Parlament Europeu i
del Consell, de 19 de novembre, sobre els residus i per la que es desenvolupen determinades
Directives), la Llei estatal 22/2011 (de 28 de juliol, de residuos y suelos contaminados) i el Decret
legislatiu 1/20093 (de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus)
d’àmbit català, es fixa quina és la jerarquia d’operacions que han de regir la gestió dels residus, així
com els principals objectius associats a aquesta gestió, i la distribució de responsabilitats vers la
mateixa, essent el productor del residu responsable de garantir la seva correcta gestió d’acord amb la
jerarquia.
El programa PRECAT20 fusiona en un sol document la gestió dels residus municipals, industrials i de la
construcció. Des del punt de vista conceptual, el PRECAT20, d’una banda, pretén contribuir a superar
l’actual divisió dels residus per origen, buscant una visió enfocada als materials que composen els
residus; d’altra banda, avança cap a una perspectiva menys finalista de la gestió, donant un èmfasi
important a la prevenció de residus en un sentit ampli i situant-la, juntament amb la gestió, com un dels
factors clau per tal que l’economia catalana evolucioni cap a un model circular. Des del punt de vista
econòmic, el PRECAT20 aborda reptes importants en un moment en què l’evolució de l’economia
catalana presenta incerteses. La pròpia redacció del programa ha hagut d’adaptar-se a aquest context,
limitant l’elaboració d’estudis previs per a la definició d’objectius o per a la detecció de condicionants a
un mínim tècnic i, consegüentment, assumint l’obtenció de coneixements i d’informacions
complementàries com una de les tasques importants del programa.
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Paral·lelament al disseny del PRECAT20 s’ha elaborat el Pla territorial sectorial d’infraestructures de
gestió de residus municipals de Catalunya 2013-2020 (PINFRECAT20). Les bases i actuacions del
PINFRECAT20 s’han definit en paral·lel en el marc del seu propi procés d’elaboració i s’han coordinat
amb les estratègies sorgides durant la formulació del PRECAT20.
El Pla va ser aprovat definitivament el 8 d’abril de 2014 i actualment està en tramitació legislativa.
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/planificacio/
4.2.4.- Pla de Sanejament
El Pla de sanejament, aprovat per la Resolució de 21 de juny de 1996, marca les directrius per al
sanejament d’aigües residuals orientades a:
 Preveure la contaminació d’aigües superficials, subterrànies i marines posant especial èmfasi a
la prevenció en origen.
 Restituir el caràcter potable i natural de les aigües subterrànies i superficials.
L’objectiu principal era aconseguir un nivell de qualitat de l’aigua que asseguri els usos definits al Pla,
abans del 31/12/2005.
4.2.5.- Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU 2005)
El Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005) és un instrument de la
planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de Catalunya aprovat pel Govern de la
Generalitat, en data 7 de novembre de 1995, que té com a objecte la definició de totes les actuacions
destinades a la reducció de la contaminació originada per l'ús domèstic de l'aigua, que permetin
l'assoliment dels objectius de qualitat de l'aigua.
Té per objecte definir totes les actuacions destinades a reduir la contaminació originada per l'ús
domèstic de l'aigua, que permetin assolir els objectius de qualitat de l'aigua en el context del Pla de
sanejament de Catalunya.
En aquest sentit, el PSARU 2005 estableix en termes generals un doble escenari d'actuació: un primer
escenari per a la programació dels sistemes de sanejament per a poblacions o nuclis de més de 2.000
habitants (2006-2008) i un segon escenari per a la programació dels sistemes de sanejament per a
nuclis o poblacions de menys de 2.000 habitants (2009-2014), d'acord amb les directives europees
91/271/CEE i 2000/60/CE.
4.2.6.- Setè Programa general d’acció en matèria de medi ambient de la UE
Programa General d’Acció de la Unió europea en matèria de Medi Ambient “Viure be, respectant els
límits del nostre planeta”, regulat per la Decisió nº 1386/2013/UE del Parlament Europeu i del Consell,
de 20 de novembre de 2013, relativa al Programa General d’Acció de la Unió en matèria de Medi
Ambient fins l’any 2020.
Els principals objectius del Programa són:
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protegir als ciutadans de la Unió de les pressions i riscos medioambientals per a la salud i el
benestar
maximitzar els beneficis de la legislació de medi ambient de la Unió millorant la seva aplicació
millorar la base de coneixements i informació de la política de la Unió de medi ambient
assegurar inversions per a la política en matèria de clima i medi ambient i abordar les
externalitats mediambientals
intensificar la integració mediambiental i la coherència entre polítiques
Respondre a desafiaments locals, regionals i mundials: augmentant la sostenibilitat de les
ciutats de la Unió i reforçar l’eficàcia de la Unió a l’hora d’afrontar els desafiaments
mediambientals i climàtics a nivell internacional.
http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm

4.2.7.- Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre
Els plans hidrològics de conca tenen com a objectiu aconseguir el bon estat i l’adequada protecció del
domini públic hidràulic i de les aigües, satisfer les demandes d’aigua, l’equilibri i harmonització del
desenvolupament regional i sectorial, incrementant les disponibilitats del recurs, protegint la seva
qualitat, economitzant la seva utilització i racionalitzant els seus usos en harmonia amb el medi ambient
i el demés recursos naturals.
El Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre va ser aprovat en Consell de Ministres el 28 de febrer de 2014 i
publicat al BOE nº 52 de l’1 de març de 2014 i va ser modificat pel Real Decreto 1/2016, de 8 de gener,
por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. Es tracta
de la revisió del pla anterior o Plan Hidrológico de segon cicle (2015-2021) publicat al BOE nº 16 del 19
de gener de 2016, conforme el calendari establert per la pròpia Directiva.
http://www.chebro.es:81/Plan%20Hidrologico%20Ebro%202010-2015/
4.2.8.- Pla d’infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026 (PITC)
El Departament ha elaborat el Pla d'infraestructures de transport de Catalunya (PITC) amb l'objectiu de
definir de manera integrada la xarxa d'infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques necessàries per
a Catalunya amb l'horitzó temporal de l'any 2026, i té el propòsit d'ampliar-lo amb la resta
d'infraestructures, portuàries i aeroportuàries a curt termini, per tal de constituir un pla complert
d'infraestructures de Catalunya.
Aquest Pla continua la tradició interrompuda de la planificació d'infraestructures a Catalunya. Els dos
primers plans d'infraestructures, el de la Mancomunitat de Catalunya (1922) i el Pla general d'obres
públiques (1935), no arribaren a poder-se implementar per circumstàncies polítiques alienes als plans.
El Pla de carreteres de 1985 (revisat el 1995) ha estat, així, el primer i l'únic pla d'infraestructures
terrestres que arriba a esgotar el seu termini normalment.
El PITC té caràcter de pla territorial sectorial, d'acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de
política territorial, i de pla específic a l'efecte d'allò que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la
mobilitat.
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http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0c0e1a0/?v
gnextoid=7dbaba043b9b7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7dbaba043b9b
7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
4.2.9.- Programa de desenvolupament rural (PDR)
El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el nou Programa de desenvolupament rural (PDR)
per al període 2007-2013 el dia 22 de maig de 2007, que s'ha elaborat des del Departament
d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) i que té com a objectius centrals la modernització del
camp i la incorporació de joves al sector.
El 23 de maig de 2007 es va trametre el text proposat a la Comissió, el 19 de desembre de 2007 va
rebre el vistiplau del Comitè de Desenvolupament Rural i el 15 de febrer de 2008 finalment la Comissió
Europea va aprovar formalment el Programa mitjançant la Decisió C(2008) 702, essent equivalent a
una decisió de finançament per part de la UE i per tant un compromís jurídic a tal efecte. El pressupost
total del Programa és 1.016,72 milions d'euros.
Les prioritats establertes són les següents:




Millora de la competitivitat dels sectors agrari i silvícola
Millora del medi ambient i l’entorn rural
Millora de la calitat de vida en les zones rurals i foment de l’economia rural

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va presentar el 22 de juliol
de 2014 a la Comissió Europea el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al
període 2014 -2020, en el termini previst dins la negociació de la nova Política Agrària Comuna (PAC).
El nou PDR per al període 2014-2020, s’estructura a partir de 4 grans eixos d’acció:


Economia i ocupació: Fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, amb especial
atenció als sectors agrari, alimentació, forestal i les zones rurals.
Joves: Establir polítiques específiques per als joves del món rural, que fomentin el seu
arrelament i desenvolupament econòmic i social.
Canvi climàtic: Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la
protecció dels recursos naturals.
Innovació: Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector
agroalimentari.





Després de la presentació formal del programa, s’inicia la fase de negociació amb la Comissió, la qual
ha d’emetre la seva primera valoració del PDR català 2014-2020.
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/?vgn
extoid=4a711e47b6bb4110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4a711e47b6bb411
0VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Maig 2020

16

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'ORDENACIÓ I MILLORA DEL “GASET” (TM TALARN)

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

4.3.- Elements del patrimoni natural i cultural inclosos en catàlegs i inventaris territorials.
4.3.1.- Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya
Es considera Patrimoni Geològic el conjunt de recursos naturals no renovables de valor científic,
cultural o educatiu que permeten reconèixer, estudiar i interpretar l’evolució de la història de la Terra i
els processos que l’han modelada.
L’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya (IEIGC) és una selecció d’afloraments i llocs
d’interès geològic que en conjunt testimonien l’evolució geològica del territori català, i que cal preservar
com a patrimoni geològic.
El pla especial del càmping Gaset no es troba inclòs cap Espai d’Interès Geològic (EIG) o geozona, tot i
que si que hi ha molt a prop els següents EIG mostrats d’oest a est:
-

Formació Castissent a Mas de Faro
Estratotip de l'Ilerdià (Claret - coll de Montllobar)
Esllavisada de Puigcercòs
Hortoneda - Roc de Santa - Barranc de l'Infern – Montsor
La plataforma carbonatada de Sant Martí de Vilanoveta
Collades de Basturs
Congost de Collegats
Barranc de la Posa – Isona

Imatge: Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya
Maig 2020
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http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid
=b0698ed9a972b310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b0698ed9a972b310VgnVCM10
00008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
4.3.2.- Inventari de les Zones Humides a Catalunya
Les zones humides són uns dels ecosistemes més diversos i rics biològicament però, alhora,
particularment fràgils i vulnerables. Cal, doncs, conèixer la seva localització, extensió i característiques i
particularitats per tal de fomentar-ne una gestió adequada.
En aquest context i en aplicació de les funcions que té encomanades, la Direcció General de Medi
Natural ha elaborat l’Inventari de les zones humides de Catalunya.
Amb aquest inventari es pretén:


Facilitar l'aplicació i el compliment del que disposa l'article 11.1 de la Llei 12/1985, d'espais
naturals, en relació amb la protecció de les zones humides.
Constituir la base per a la redacció dels futurs plans sectorials de zones humides
corresponents a les conques internes de Catalunya, a la conca de l'Ebre i a la del Xúquer.



Aprop del càmping Gaset trobem els següents elements inclosos en aquest inventari, tots ells a menys
de 10 km de la zona d’estudi:
Codi zona humida: 16002501 Nom zona humida: Cua del Pantà de Terradets
Codi zona humida: 16002502 Nom zona humida: Estanys de Basturs

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.ed7565466ea15a74eaf88613d8c0e1a0/?vg
nextoid=314360245112a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=314360245112a
310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Mapa de zones humides a menys de 10km de radi del càmping. (Font: elaboració pròpia).
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4.3.3.- Catàleg d’Elements d’Interès Local
És convenient d’inventariar els exemplars individuals i les agrupacions d’arbres de més rellevància per
a facilitar la protecció d’aquesta part del patrimoni natural tan associada a la identitat local. Pot ser a
més un recurs turístic que promogui els valors naturals del municipi. Existeix l’opció de catalogar els
arbres a nivell local o comarcal.
En l’àmbit d’actuació del pla especial urbanístic trobem el següent element d’arbre d’interès local.
-

Espècie: Quercus ilex subsp. Ballota Nom declaració: Alzina de Pelleu Codi INE: 25115 Terme
municipal: Isona i Conca Dellà

4.4.- Planejament en matèria de riscos.
4.4.1.- Plans de Protecció Civil de Catalunya
Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i l'organització
dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d'emergències o risc greu. Els plans de
protecció civil poden ser territorials, especials i d'autoprotecció.
Els plans territorials preveuen, amb caràcter general, les emergències que es poden produir en el seu
àmbit. Els nivells bàsics de planificació són el conjunt de Catalunya i els municipis. No obstant això,
poden haver-hi plans d'àmbit territorial supramunicipal.
El Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) es va aprovar el 16 de maig de 1995 pel
Consell Executiu, que en aquell moment va esdevenir no només el pla territorial de protecció civil de
Catalunya sinó també el pla director que va establir el marc organitzatiu i els principis que posteriorment
recollí la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Els canvis en el panorama legal
vigent i en l’organització dels diferents agents implicats en les emergències, ha fet necessàries
actualitzacions realitzades una el 30 d’abril de 2009 i la més recent el 14 de setembre de 2016.
Els altres plans territorials de Catalunya són:
-

Pla d’actuació del PROCICAT: emergències per episodis de contaminació a l’Ebre aigües avall
de l’embassament de Flix
Pla d’actuació del PROCICAT: emergències per risc de subsidències en el barri de l’Estació de
Sallent.
Pla d’actuació del PROCICAT: emergències en el transport de viatgers per ferrocarril
Pla d’actuació del PROCICAT per pandèmies

Els plans especials es refereixen a riscos concrets, la naturalesa dels quals requereix d'uns mètodes
tècnics i científics per avaluar-los i tractar-los. L'article 18.1 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de
protecció civil de Catalunya, preveu que els plans especials estableixen les emergències generades per
riscos concrets la naturalesa dels quals requereix uns mètodes tècnics i científics adequats per avaluarlos i tractar-los; l'apartat 2 d'aquest precepte afegeix que són objecte de plans especials, en els àmbits
territorials que ho requereixin, les emergències produïdes per riscs d'inundacions, sísmics, químics, de
transport de mercaderies perilloses, d'incendis forestals i volcànics i els altres que determini el Govern.
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A Catalunya els riscos per als quals s'ha planificat són els següents:
-

Pla especial d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT)
Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT)
Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT)
Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per
carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT)
Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT)
Pla especial d'emergències per allaus a Catalunya (ALLAUCAT)
Pla especial per a emergències aeronàutiques a Catalunya (AEROCAT)
Pla especial d'emergències per contaminació de les aigües marines de Catalunya
(CAMCAT)
Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT)
Pla especial d'emergències per a emergències radiològiques de Catalunya (RADCAT)

Els plans d'autoprotecció preveuen per a empreses, centres i instal·lacions determinades, les
actuacions en cas d'emergència que es puguin produir com a resultat de la seva pròpia activitat i
les mesures de resposta en cas de situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques que els
puguin afectar.
Segons informació extreta de la pàgina web de Protecció Civil (informació actualitzada a data de 5
de març de 2020), els Plans en el municipi de Talarn són:
MUNICIPI DE TALARN
RISC
PROCICAT
INFOCAT
NEUCAT
INUNCAT
SISMICAT
FERROCAT
VENTCAT
PLANS
ESPECÍFICS
MUNICIPALS

NIVELL
--Obligat
Obligat
Recomanat
Obligat
Obligat
Obligat

PLA MUNICIPAL
PBEM Talarn
PAM INFOCAT Talarn
PAM NEUCAT Talarn

HOMOLOGACIÓ
20/10/2011
9/7/2009
9/7/2009

PAM SISMICAT Talarn

20/10/2011

PEM Concerts i espectacles a l’aire
lliure Talarn

3/10/2013

5.- ANÀLISI AMBIENTAL
5.1.- Àmbit d’estudi del Document Inicial Estratègic
5.1.1.- Encaix territorial
El càmping Gaset es troba al terme municipal de Talarn (Comarca Pallars Jussà) i el seu accés situat al
km 91,5 de la C-13.
Les instal·lacions situades al nord de l’entrada principal al càmping són:
 Edifici social, situat al costat mateix de l’entrada del càmping i proper a la zona de les
piscines.
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 Pista de tennis, piscines i zona de jocs infantils
 Edifici de serveis per a la zona nord del càmping: serveis higiènics separats per homes
i dones i part exterior porxada de safarejos i aigüeres.
 Unitats d’acampada mòbils
Les instal·lacions situades al sud de l’entrada principal al càmping són:
 Edifici de recepció i habitatge del vigilant, situat al costat mateix de l’entrada del
càmping.
 Serveis situats al costat de l’edifici de recepció.
 Edifici de serveis oest: serveis higiènics separats per homes i dones, recinte
instal·lacions tractament d’aigua i part exterior porxada de safarejos i aigüeres.
 Edifici de serveis sud: serveis higiènics separats per homes i dones.
 Edifici de bar-restaurant ubicada al sud-est del càmping a prop del pantà amb una zona
de jocs infantils.
 Serveis de minusvàlids i magatzems privats.
 Unitats d’acampada fixes i mòbils.
 Zona d’aparcament en el límit sud del càmping.

CARACTERÍSTIQUES DE L'ÀMBIT DEL P.E.U. (estat actual d'ordenació)

- Superfície: 35.217 m2
- 44,2% de superfície en unitats d'acampada, 25,7% en espais lliures i 22,4% en viari
intern i 7,7% altres (espais col·lectius, zones d’aparcament)
- Alçada s.n.m.: 501 a 519 m
- Usos: càmping
- Cobertura vegetal: lledoners (Celtis Australis), moreres (Morus Alba), alguna olivera (Olea
Europaea), algun pollancre (Populus sp.) algun freixe (Fraxinus Excelsior) i algun roure
(Quercus sp.)
- Elements antròpics negatius (no naturals): unitats d’acampada fixes (bungalous), edificis de
serveis i carretera C-13 propera.
- Accés al càmping: camí que s’inicia al marge dret de la carretera C-13 (km 91,5)

- 196 unitats d’acampada
- 18 bungalous i 178 unitats mòbils.
- Edificis de serveis: edifici de recepció i habitatge del vigilant, edifici social amb sala de jocs,
supermercat i magatzems d’ús privat, tres edificis de serveis higiènics, edifici del barrestaurant.
- Zona esportiva amb piscines, pista de tennis i zones lúdiques i d’esbarjo
- Altres instal·lacions privades com magatzems, dipòsit d’aigua, dipòsits de gas
propà,instal·lacions de sanejament, etc.
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5.1.2.- Xarxa hidrogràfica
El càmping Gaset està situat al marge dret de l’embassament de Sant Antoni, dins de la conca
hidrogràfica del riu Noguera Pallaresa, en el terme municipal de Talarn, essent el propi riu Noguera
Pallaresa el curs fluvial més important que hi ha a la zona.
A l’entorn del càmping Gaset es troben els cursos fluvials amb les característiques següents:


La Noguera Pallaresa és un riu pirinenc d'orientació nord-sud, afluent del Segre per la dreta.
Neix al Pla de Beret, a la Vall d'Aran, a pocs metres del naixement de la Garona que s’en va
cap a l’Atlàntic, la Noguera Pallaresa es dirigeix cap al sud i travessa els dos Pallars, dels quals
n'és històricament l'eix de comunicació principal, on esdevé l'articulador de la vida d'aquestes
comarques. Després de travessar el congost de Collegats, entra a la comarca del Pallars
Jussà, passant pels termes de la Pobla de Segur, Conca de Dalt, Salàs de
Pallars, Talarn, Isona i Conca Dellà, Tremp, Castell de Mur, Gavet de la Conca i Llimiana. El riu
Flamisell n’és tributari, desguassant al marge dret pocs metres després de passar la vila vella
de la Pobla de Segur, a la cua del pantà de Sant Antoni.



El torrent de Susterris, amb una longitud total de 1,7 quilòmetres i una conca de 0,50 km2
desemboca al marge dret del pantà de Sant Antoni (Talarn).

 El pantà de Sant Antoni, és un embassament que pertany al riu Noguera Pallaresa. El forma
una presa situada a l'estret de Susterris, al municipi de Talarn, i s'estén pels termes de la Pobla
de Segur, Salàs de Pallars, Conca de Dalt, Talarn i Isona i Conca Dellà, a
la comarca del Pallars Jussà. L'embassament comença a la vall antigament coneguda com
a Susterris, des d'on s'estén cap al nord; la cua arriba a la Pobla de Segur i al Pont de Claverol.
Va negar l'església de Sant Antoni de Susterris i bona part de les terres de la Comanda de
Susterris.
5.1.3.- Vegetació
L'home ha transformat les condicions del medi amb diferents activitats, com l'explotació forestal i
pastoral o la implantació agrícola fet que condiciona la vegetació formada per comunitats secundàries o
transitòries resultants de l'alteració o la destrucció de les comunitats climàtiques permanents.
La vegetació és típica del vessant meridional dels Pirineus, i té caràcter principalment submediterrani,
bé que a l’alta muntanya passi a ésser la corresponent als estatges subalpí i alpí i que a la conca de
Tremp les influències mediterrànies continentals siguin molt considerables, encara que en general no
arribin a dominar. La vegetació forestal i de pastura submediterrània humida (domini del BuxoQuercetum pubescentis ) o d’alta muntanya que vesteix la vall Fosca s’oposa a una Conca
desforestada en benefici de l’agricultura. Malgrat tot, el roure valencià i la carrasca són força estesos a
les terres baixes, i clapes de pi roig apareixen en alguns indrets del Montsec i abunden a la Serra del
Boumort. En lloc de roures i alzines, arbres perseguits pels carboners, hom troba sovint pinassa,
boixedes residuals o, més rarament, pi blanc i l’explotació forestal és poc important. El Pallars Jussà viu
bàsicament de l’agricultura: en les valls pirinenques (vall Fosca i vall de Manyanet) predominen els
prats i el farratge; a la conca de Tremp els conreus i les pastures, a parts iguals. Els conreus amb més
vitalitat són els cereals (especialment l’ordi), que ocupen el 58% de la superfície conreada, i el farratge,
que n’ocupa el 22%. La superfície agrícola censada el 1996 era de 23.445 Ha. La vocació ramadera del
Pallars Jussà no és comparable a la del Pallars Sobirà per la migradesa de les
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pastures d’estiu tot i que és una activitat econòmica fonamental, com ho demostra l’augment del conreu
d’ordi i de farratge, els quals hom utilitza per a fer pinsos. Així, quan la transhumància no s’havia
esllanguit hi havia un intercanvi curiós de bestiar: a l’estiu, els ramats d’ambdós Pallars pujaven a les
valls altes, a l’hivern, tots baixaven a la Conca. El de la vall Fosca tenia, també en aquest aspecte, un
paper de transició, mentre que a l’estiu transterminava, és a dir, pujava a les muntanyes dels seus
termes mateixos, eixivernava a la Conca amb els altres
En l’àmbit del càmping, les instal·lacions estan situades en antics camps de conreus. La vegetació que
trobem al càmping procedeix pràcticament en la seva totalitat a replantació. Hi són presents diferents
espècies autòctones com són els lledoners (Celtis Australis), moreres (Morus Alba), alguna olivera
(Olea Europaea), algun pollancre (Populus sp.), algun freixe (Fraxinus Excelsior) i algun roure (Quercus
sp.).
Els terrenys que constitueixen l’àmbit d’ampliació tenen un baix valor ecològic per trobar-se ubicats
entre la línia del ferrocarril i la carretera. La vegetació en aquest indret està consituïda per alguns
matolls i ametllers.
5.1.4.- Fauna
La zona d’estudi és una zona amb una gran diversitat d'espècies i amb un interès ecològic elevat doncs
està envoltada de diferents espais naturals que formen part de la figura de protecció de la Xarxa
Natura, de PEIN i dins de l’àrea de recuperació del trencalòs.
A Catalunya, es van crear diferents figures de protecció (reserves naturals parcials i reserves naturals
de fauna salvatge) amb la funció de preservar les espècies protegides. A més, la Directiva d’Aus
(Directiva 79/409/CEE), relaciona tot un seguit d’espècies per a les quals els Estats de la Unió Europea
han de designar uns espais que permetin la protecció dels seus hàbitats. Aquests espais són els que
s’anomenen Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).
Gran part dels ambients protegits, on es troben aquestes espècies, se situen en espais fluvials i zones
de muntanya escarpardes que contribueixen a protegir aquestes espècies, aquest nivell de protecció
resulta insuficient. Les més significatives són:
Trencalòs (Gypaetus barbatus)
És una espècie de voltor gran i robusta d'entre 102 i 114 cm, de vol àgil, que pesa fins a 7 kg que
presenta moltes diferències amb altres ocells carronyaires semblants. El seu cap és blanc amb una
màscara i unes barbes negres que li pengen del bec. Els ulls tenen bandes concèntriques de color
groc, vermell i negre. Llueix unes ales llargues i estretes i la seva cua té forma de sageta. Rep el seu
nom del costum que té de remuntar ossos i closques fins a grans alçades per deixar-los caure sobre les
roques i menjar-se'n la medul·la del seu interior una vegada han esclatat. Es tracta d'una espècie força
amenaçada en amples zones de distribució.
Aufrany (Neophron percnopterus)
Au de la família dels accipítrids (com d'altres voltors), de la que és el representant amb menor
envergadura (sobre 150 cm). Es tracta de l'única espècie viva del gènere Neophron. Els joves són
terrosos, mentre que els adults es tenen el seu cap i potes grogues, cos blanc, ales blanques d'extrems
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grisos i negres i cua blanca i ampla. Fan 85 cm des de la punta del bec a la de la cua, i un pes mitjà de
poc més de 2 kg.
Cranc riu (Austropotanobius pallipes)
Espècie de cranc de riu en estat de conservació vulnerable, està en declivi des de fa bastants anys,
sobretot per l'arribada de crancs foranis, ja que són atacats per una malaltia fúngica (l'afanomicosi pel
fong Aphanomyces astaci) que transmeten aquests. A Catalunya nomès hi viuen a les capçaleres dels
rius ja que necessiten aigües molt netes i calcàries i en llacs amb temperatures entre 8,5 - i 22ºC i
medeixen uns 12 cm de llarg.
Truita autòctona (Salmo trutta fario)
La varietat de truita autòctona és la truita comuna, Salmo trutta fario, un peix esvelt de color verdós
puntejat de roig i negre al qual agrada pondre en la grava de la part neta dels rius. Aquesta espècie va
en augment, probablement per la repoblació involuntària que estan duent a terme les piscifactories de
les quals s’escapen tot sovint exemplars. Però l'espècie de truita majoritària és la truita arc
iris, Oncorhynchus mikiss, que és d’origen americà i fou importada a Europa cap a 1880.
El càmping s’ubica a la vora del pantà de Sant Antoni, en qual s’inclou en la categoria de sòl de
protecció especial, de valor natural i de connexió del Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran, per
presència de diverses espècies com la llúdriga (Lutra lutra), el gat fer (Felis silvestris),el tritó pirinenc
(Calotriton asper), la madrilla (Chondrostoma miegii) i diverses espècies protegides de quiròpters.
5.1.5.- Usos del sòl
Els usos del sòl a més del propi càmping i de l’espai ocupat per la C-13 són:
-
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Usos del sòl a l’àmbit del càmping. (Mapa d’eleboració pròpia)
5.2.- Espais d’Interès Natural
El Projecte pla especial urbanístic del càmping Gaset no afectarà cap espai inclòs al Pla d'Espais
d'Interès Natural ni a cap planejament urbanístic, però si que tal i com es pot veure en la figura següent
hi ha uns quants espais catalogats com a PEIN a un radi de menys de 20 km del càmping que per tant
s’han de tenir en compte com ara la Vall Alta de Serradell-Terreta-Serra de Sant Gervàs, Serra de
Boumort, Collegats, Estany de Montcortès, Costoja, Serra del Montsec, Serra Mitjana, Estanys de
Basturs.
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Mapa d’Espais PEIN del voltant del càmping. (Elaboració pròpia)
Aquestes zones són d’elevada importància ecològicia i ambiental a destacar sobretot la Serra del
Montsec. La serra del Montsec presenta la particularitat de constituir una barrera natural entre la Conca
de Tremp i les serres interiors del Prepirineu central, i els primers contraforts que s'obren a la Depressió
central. En realitat, constitueix un espai de transició entre el caràcter pirinenc i prepirinenc al nord, i el
mediterrani continental al sud.
Les diferents comunitats vegetals i faunístiques de la zona ja s’han explicat amb anterioritat i totes elles
aporten una elevada importància ambiental a la zona que cal protegir, en tot cas l’àmbit del càmping no
està afectat per cap espai natural protegit ni per cap zona catalogada com a PEIN o Xarxa Natura.
5.2.1.- Fragmentació de la connectivitat ecològica
El càmping Gaset està situat entre els espais naturals esmentats en l’apartat anterior, podent actuar de
corredor biològic entre la Serra del Montsec amb les altres zones com ara Collegats, de manera que
qualsevol actuació que s’hi dugui a terme cal fer-la respectant els criteris ambientals adients. No
obstant, les instal·lacions definides en la proposta d’ordenació del pla especial del càmping no
s’emplacen en cap zona catalogada com a hàbitat d'interès comunitari, de manera que tampoc s’afecta
a les espècies que hi puguin viure.
En tot cas per a compensar les actuacions a realitzar es proposen diferents mesures correctores que
s’han definit en l’apartat 10 de l’Estudi d’impacte i integració paisatgística, que s’incorpora en el pla
especial del càmping Gaset com a document justificatiu E2.
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5.3.- Àrees de risc
5.3.1.- Generalitats
Un dels objectius de l’anàlisi ambiental és la identificació de les àrees de risc i les àrees de protecció o
conservació. Així en Reglament vigent s’estableix que l’anàlisi ambiental ha de comportar la delimitació
de:



Les àrees de risc per a la seguretat i el benestar de les persones, prèviament identificades per les
administracions sectorials competents.



Les àrees, des del punt de vista de protecció especial, conservació, fragilitat o singularitat per la
incidència de la normativa ambiental.



Les àrees de protecció o conservació per la concurrència de valors susceptibles de preservació,
prèviament identificades per les administracions sectorials competents o directament apreciades.

5.3.2.- Riscos geològics
La delimitació de les zones afectades per riscos geològics o moviments de terreny deguts a la
inestabilitat del sòl, igual que passa amb les zones inundables, cal abordar-la a nivell de planejament
urbanístic, de major detall que la que permet el planejament territorial. El risc geològic té molt a veure
amb la topografia i les zones de muntanya amb pendents acusats, en resulten especialment afectades.
No obstant això, cal estudiar i tenir presents altres factors com la possible caiguda de blocs rocosos, el
substrat, la climatologia, la cobertura vegetal o les transformacions d’origen antròpic, especialment
l’obertura de carreteres.
En general, evitar l’ocupació dels terrenys amb major pendent (pendents superiors al 15-20%
comporten ja un cert risc) o les posicions properes al peu d’un vessant molt inclinat, redueix els perills
d’esllavissaments i despreniments, mentre que l’anàlisi de la naturalesa geològica dels substrats
permet descartar del procés urbanitzador els terrenys susceptibles d’esfondrament (subsidències o
col·lapses), de ser afectats per fenòmens d’expansivitat en terrenys argilosos o margues o de patir els
efectes derivats de l’erosió intensa per l’aigua d’escorrentiu superficial no canalitzada, que obre
xaragalls o esvorancs en terrenys tous. En qualsevol cas, els terrenys subjectes a riscos geològics que
es determinin a partir d’una anàlisi més acurada, en el moment de redactar o revisar el planejament
urbanístic, s’haurien de mantenir al marge de processos d’urbanització i edificació.
L’àmbit d’ampliació del càmping, situat entre la línia de ferrocarril i la carretera C-13, no presenta
pendents superiors al 10% ni se situa proper a vessants molt inclinades, de manera que el risc geològic
és molt baix. A més, en aquest àmbit no s’hi preveu ubicar noves unitats d’acampada ni cap edificació,
destinant els terrenys a ús privat per aparcament de caravanes i a zona per espais lliures d’ús esportiu,
de manera que en cas d’existir risc, la vulnerabilitat seria molt baixa.
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5.3.3.- Risc d'inundació
El càmping està situat al marge dret del pantà de Sant Antoni a la conca hidrogràfica del riu Noguera
Pallaresa, que es el curs fluvial més important de la zona. El nivell màxim normal de l’embassament de
Sant Antoni se situa a la cota 500,95m, quedant les instal·lacions del càmping a cota més elevada.
Per una altra banda la part central del càmping és travessada en direcció noroest - sud est per una llera
privada (torrent de Susterris), estant entubada en la seva part inicial i continua a cel obert uns metres
aigües avall d’haver travessat l’edifici social, desguassant en l’embassament. Aquest entubat disposa
de la corresponent legalització i està considerat com “zona de concentració d’escorrenties” atès que la
seva conca vessant és inferior a 1 km2 (0,4 km2).
La inundabilitat del càmping ha estat estudiada pel Departament de Planificació i Ordenació de l’espai
fluvial dels Serveis Centrals de l’Agència Catalana de l’Aigua, integrant-se el càmping Gaset dins el
contracte Redacció dels estudis d’inundabilitat de detall bàsics dels càmpings existents en la província
de Lleida amb l’objecte de determinar la situació dels establiments davant el risc d’inudació.
Obtinguts els resultats de la inundabilitat de la llera privada (concentració d’escorrenties), així com del
riu Noguera Pallaresa (estudi ACA de desembre de 2010) es conclou que:
-

El càmping Gaset no presenta perillositat significativa per inundabilitat del riu Noguera
Pallaresa (pantà de Sant Antoni).

-

En el referent a la llera privada, la perillositat és baixa. La perillositat quedaria atenuada per les
infraestructures existents aigües amunt que reduirien els pics d’avinguda i actuaran com a
trampes de sediments disminuint notablement el transport sòlid.

L’any 2016 la mateixa ACA va realitzar un nou estudi considerant una topografia més àmplia. La
remodelització ha implicat una reducció de la zona inundable definida a l’estudi de l’any 2010. En cas
de grans avingudes, la inundació relacionada amb les dues zones de concentració d’escorrentia
afectarien les vies del ferrocarril i la carretera C-13, afavorint la laminació i la no afectació del càmping,
tal i com s’ha obtingut dels resultats hidràulics.

Xarxa hidrogràfica càmping Gaset. (Font: ACA)
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5.3.4.- Risc d'incendi forestal
Des del punt de vista d’emergències es considera l’incendi com un foc no controlat per l’home, podent
estendre’s per les instal·lacions i afectar les activitats desenvolupades, als béns i sobretot a les
persones.
Hi ha múltiples factors que poden provocar un incendi: instal·lacions en mal estat o que no compleixen
la normativa de seguretat, no compliment de la normativa per part dels usuaris, etc.
Segons el Decret 64/1995, de 7 de març article 8 que explica que les àrees recreatives i les àrees
d’acampada disposaran al seu voltant d’una zona de protecció de 25 m. Aquesta zona de protecció és
una franja de terreny permanenment lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal
aclarida, les branques baixes esporgades i netes de vegetació seca i morta durant l’època de màxim
risc, així com de qualsevol mena de residu vegetal o d’altr tipus de residus que puguin afavorir la
propagació del foc. Aquesta zona de protecció ja és compleix, atès que, allà on hi ha vegetació
(principalment en la zona de la pineda) el sotabosc es manté net. El municipi de Talarn, però, està
inclòs en l’annex del present decret, per tant és obligatori disposar d’una xarxa d’hidrants d’incendis
situats al perímetre exterior del càmping, amb una distància màxima entre ells de 200 metres, o bé
disposar d’una reserva d’aigua equivalent. En aquest sentit el càmping disposa de dues reserves
d’aigua: el dipòsit regulador de 250 m3, situat en un indret proper a la pineda i l’aigua de les piscines,
situades en la zona nord del càmping. També indicar que tota la part est del càmping limita amb
l’embassament de Sant Antoni.
En el càmping Gaset hi ha risc d’incendi en les unitats d’acampada, degut a accions indegudes dels
usuaris o elements en mal estat. A més a més existeix una zona de barbacoes totes elles estan
equipades amb coberta mataguspires.
Cada equip haurà d’estar legalitzat i passar els controls i revisions que marca cada normativa
específica.
De la consulta al mapa de riscos de Catalunya, el risc d’incendi forestal en tot el municipi de Talarn es
qualifica com de perill alt i de vulnerabilitat mitja. En el municipi de Talarn el PAM INFOCAT és
obligatori i consta com a pendent de revisió.

5.3.5.- Risc sísmic
L’ICC ha elaborat un Mapa de zones sísmiques per a un sól mitjà que classifica la zona de Talarn dins
de la zona sísmica de la isoista VII-VIII; és a dir, la intensitat MSK màxima del moviment sísmic que es
pot esperar en la zona d’estudi és de VIII.
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Mapa de zones sísmiques per a un sòl mitjà; Font Gencat

5.4.- Qualitat ambiental
Emissions: A la zona d’estudi, es detecten nivells baixos d’emissions provinents de les activitats
domèstiques i del trànsit. El principal focus d’emissió de contaminants a l’atmosfera és la carretera C13, també anomenada Eix del Pallars, pertanyent a la xarxa de carreteres del Pirineu i integrada a la
Xarxa Bàsica Primària de Catalunya que uneix el Segrià amb el Pallars Sobirà. Per altra banda no s’ha
observat en la zona d’estudi cap activitat industrial amb destacables emissions a l’atmosfera.
Immissions: L’estació de la XVPCA més propera al municipi de Talarn és la de Sort (Escola de caiac),
dins de la zona de qualitat de l’aire del Pirineu Occidental (ZQA 12). Els paràmetres que mesura són de
manera automàtica són O3 i de manera manual el PM10. Com es pot veure a la gràfica següent les
dades de la qualitat de l'aire de l'estació a dia 08/03/2016 són molt bons.

Gràfica de la qualitat de l'aire; Font Gencat
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5.4.1.- Ambient atmosfèric
En el cas de la contaminació acústica, en la Normativa del Pla especial s'exigeix que es prenguin les
mesures necessàries per tal de poder garantir la qualitat acústica de l'entorn en zona de sensibilitat
acústica alta tipus A3 (article 22 del Document D).
S’haurà de complir amb I‘establert al Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i se
n'adapten els seus annexos. Complir amb els objectius de qualitat acústica corresponents a la zona de
sensibilitat acústica alta, tipus "A3".
Per altra banda en la mateixa Normativa s'exigeix que es prenguin les mesures necessàries per tal de
poder garantir la limitació de la contaminació lumínica per a un entorn de "zona de protecció elevada"
E2 segons està definida en el Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions
tècniques complementàries EA-01 a EA-07, especialment en allò que estableix la instrucció tècnica EA03 i el "Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya" aprovat pel Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya el 19 de desembre de 2007 (article 21).
ARTICLE 21: PREVENCIÓ DE LA contaminació lumínica
21.1.- L'enllumenat exterior dels vials, parcel·les, edificacions i altres instal·lacions del càmping haurà de complir les directrius de
minimització de la contaminació lumínica que fixa la Llei 8/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de I‘enllumenament per protecció
del medi nocturn. Entre altres mesures, es reduirà l'enllumenat exterior de la instal·lació entre les 23 i les 7 h per tal de garantir la mínima
pertorbació del medi nocturn, mantenint-se només a la zona d'accés, sanitaris i vials interiors, al mínim que permeti la circulació de
vianants.
21.2.- Els accessos, els vials i les instal·lacions d'ús general i obligatòries estaran degudament il·luminades, i la xarxa de distribució
d'enllumenat estarà totalment soterrada. Les lluminàries que s'instal·lin, d'uns 3-4 m d'alçada aproximadament, hauran d'evitar totalment
l'emissió de flux lluminós cap a l'hemisferi superior i seran anticontaminants.
21.3.- A les torretes elèctriques amb endolls i caixa de protecció i fusible i a tots els endolls d'ús públic s'hi indicarà el voltatge i
I‘amperatge. El nombre definitiu de torretes es determinarà al projecte d'urbanització corresponent. A partir de les 23 hores es reduirà la
il·luminació i es mantindrà, solament, a I‘àrea d'accés, sanitaris i voltants de piscines, així com als vials interiors, la mínima que permeti la
circulació de vianants. Als vials de vianants s'hi instal·laran preferentment balises amb làmpades de vapor de sodi a mitjana alçada,
màxim de 80 cm d'alt, inclinades i sempre dirigides cap al terra.
21.4.- El càmping es troba en zona de protecció elevada, tipus "E2" i és recomanable l’ús de làmpades de vapor de sodi o del tipus LED
ample. En el cas que les exigències funcionals de la instal·lació recomanin l’ús de làmpades diferents, s’han de tenir en compte les millors
tecnologies disponibles en eficiència energètica i les làmpades han d’emetre preferentment radiació de l’espectre visible de longitud d’ona
llarga (l’emissió de radiacions en longitud d’ona inferiors a 440 nm ha de ser mínima).

5.4.2.- Sostenibilitat
En el cas de les mesures previstes en les instal.lacions del càmping per a minimitzar el consum d'aigua
i energia tal i com diu la Normativa del Pla especial en els ARTICLES 25: GESTIÓ DELS RESIDUS
SÒLIDS URBANS i ARTICLE 26: CONSUMS D'AIGUA I ELECTRICITAT es realitzaran les següents tasques.

ARTICLE 25: GESTIÓ DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS
25.1.- Com a activitat generadora de deixalles, el promotor del càmping ha de garantir la recollida, la gestió i el tractament autoritzat de
tots els residus que generi la instal·lació, d'acord amb el Decret Legislatiu 1/2009, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de residus.
25.2.- Es dotarà el càmping dels contenidors necessaris per permetre la recollida selectiva de les diferents tipologies de residus sòlids que
es generen, tant les deixalles generades en les unitats d'acampada del càmping com les generades en els edificis de serveis. De manera
especial, cal garantir la dotació de contenidors suficients per a la segregació de les següents tipologies: matèria orgànica, vidre, paper i
cartró, envasos en general, piles i rebuig.
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25.3.- Els contenidors que centralitzaran la totalitat de les deixalles generades per l’activitat de càmping es localitzaran a I‘entrada del
càmping. La recollida, transport i tractament autoritzat de les deixalles anirà a càrrec dels serveis municipals o comarcals. Si això no fos
possible, especialment en determinades fraccions més específiques, el promotor del càmping contactarà a un o més gestors autoritzats
de residus per a cadascuna de les tipologies de deixalles generades, d'acord amb les directrius de l'Agència Catalana de Residus de la
Generalitat de Catalunya. Cal que els contenidors no siguin visibles al públic. La integració paisatgística es podrà fer mitjançant tanques
de fusta, de color fosc.
ARTICLE 26: CONSUMS D'AIGUA I ELECTRICITAT
26.1.- Per a optimitzar el consum d'aigua, s'incorporaran sistemes d'estalvi d'aigua en els equipaments de bany de les edificacions
previstes, com ara aixetes, dutxes o cisternes de wàter, així com en els sistemes de reg o de la piscina.
26.2.- Per a optimitzar els consums energètics i promoure I‘ús deis recursos energètics renovables, s'instal·laran elements d'elevada
eficiència energètica en les diverses edificacions previstes i en I‘enllumenat exterior. A més, el disseny de les edificacions hauria de
garantir el màxim aprofitament possible de la llum natural, i les estructures hauran d'estar convenientment aïllades per a reduir les pèrdues
energètiques. L'edificació haurà de complir amb I‘establert al Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris
ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Les noves xarxes de distribució d'energia elèctrica en BT aniran completament soterrades.
Malgrat això, les línies aèries de mitja tensió que creuen el càmping es podran mantenir aèries, d'acord amb la companyia
subministradora.

5.5.- Cicle de l'aigua: abastament
5.5.1.- Demanda d'aigua
5.5.1.1.- Personal laboral del càmping que hi pernocta
Durant la temporada en que el càmping està obert, els treballadors del càmping disposen d’allotjament,
consistent en habitacions situades en la primera planta de l’edifici del bar-restaurant.
L'ocupació d'aquests allotjaments, segons manifesta la propietat del càmping, és la següent:
TIPUS HABITATGE
Habitacions
TOTAL

PERSONAL
FIXE

TEMPORAL

2

3

2

3

5.5.1.2.- Unitats d’acampada
En l’actualitat el càmping Gaset disposa de 196 unitats d’acampada reals, de les quals 18 corresponen
a places fixes (bungalous) dels quals 12 són de 4 persones i 6 són de 6 persones, no hi ha cap u.a.
semi-mòbil (mòbil-home) i 178 són unitats d’acampada mòbils. Per al càlcul de la capacitat màxima cal
considerar una ocupació de 3 persones per plaça (Decret Decret 159/2012, de 23 de novembre,
d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic), amb el que s’obté un total de 588
persones.
Per a l’ordenació en situació futura contemplada en el present Pla Especial el càmping el Gaset es
proposa total de 176 unitats d’acampada, de les quals 61 seran fixes, 0 semi-mòbils i 115 mòbils,
obtenint una capacitat màxima de 528 persones.
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L’ocupació, expressada com a percentatge d'aquesta capacitat màxima, és estacional. Les dades
aportades per la propietat, pel que fa a l'ocupació en els darrers anys, diferencien tres nivells
d'ocupació en funció de és temporada alta, mitjana o baixa. Els percentatges mitjans segons la
temporada són:

Temporada Alta
Temporada Mitja
Temporada Baixa

Fixes
20%
10%
10%

Semi-mòbils
0%
0%
0%

Mòbils
30%
10%
10%

El càmping està obert per Setmana Santa i des del mes de juny fins al mes d’octubre. El mesos de
setembre i octubre, es consideren temporada baixa i només funcionen els caps de setmana i altres
festius. La primera quinzena de juny està obert els caps de setmana i des de la segona quinzena de
juny, els mesos de juliol i agost està obert tots els dies. Es consideren temporada alta els mesos de
juliol i agost, temporada mitjana el mes de juny i temporada baixa Setmana Santa i els mesos de
setembre i octubre. En la pàgina següent s’indiquen els percentatges d’ocupació per cada temporada i
segons la tipologia d’unitat d’acampada.
5.5.1.3.- Places restaurant
El restaurant del càmping Gaset té una capacitat per a 80 comensals, i només està obert en
temporada alta (mesos de juliol i agost). Tot i que en l’actualitat el bar-restaurant està tancat pendent
d’una reforma, per al càlcul de cabals es considera que està en funcionament.
5.5.1.4.- Superfície a regar
De la zonificació actual per usos de sòl del càmping (plànol inclòs dins del PEU) hom pot observar que:
 Superfície de parcel·les mòbils : 13.778 m2
 Superfície de zones d’esbarjo : 9.071 m2
No obstant, el titular del càmping, ha indicat que no s’utilitza cap sistema de reg.
A continuació s’adjunten les taules d’ocupació de les unitats d’acampada i comensals del restaurant del
càmping, tant per la situació actual com per la situació futura prevista en el pla especial sempre i quan
es mantingui el mateix percentatge d’ocupació.
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5.5.2.- Dotacions aplicades
Per al càlcul de les necessitats de consum d’aigua potable al càmping s’utilitzen les dotacions d’aigua
indicades en l’annex inclòs al Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de
los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir,
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del
Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. En el apèndix 8.- Dotaciones y
necesidades hídricas del Anexo XII.- Plan Hidrológico de la parte española de la DH del Ebro (20152021) s’indiquen les dotacions màximes admissibles d’abastament referides al punt de captació (8.1),
les dotacions màximes admissibles per a consum humà referides al punt de captació (8.2), les
dotacions màximes per establiments de caràcter estacional referides al punt de captació (8.3) i les
necessitats hídriques màximes de reg per comarques i cultius (8.4), entre altres.
 Dotacions d’abastament:
 Població permanent < 50.000 hab
 Població estacional
Plaça càmping
Hotel
Apartament
Xalet

: 180 litres/persona dia
: 120 litres/plaça dia
: 240 litres/plaça dia
: 150 litres/plaça dia
: 350 litres/plaça dia

 Dotacions de reg:
Les necessitats hídriques màximes de reg per la comarca del Pallars Jussà i tipus de cultiu de
veça ferratge són de 1.510 m3 Ha/any. El reg és per aspersió i únicament es reguen les zones
amb gespa i els arbres dels espais comunitaris.
Així les dotacions finalment adoptades al càmping són:
Per abastament
- Treballadors fixes
: 180 litres/persona dia*
- Treballadors temporals
: 180 litres/persona dia*
- Places càmping
: 120 litres/plaça dia*
- Restaurant
: 75 litres/plaça dia*
*S’adopta el valor de referència indicat en l’apèndix 8 (Dotacions i necessitats hídriques) del Reial Decret 1/2016 referit
anteriorment Per reg:

- Zones verdes comunitàries : 1.510 m3/Ha any**

*S’adopta el consum real indicat per la proprietat del càmping, lleugerament inferior al màxim considerat en el Pla
Hidrològic de la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre.

Cal comentar que a banda del consum d’abastament, també es consumeix aigua per omplir la piscina
una vegada cada dos anys, fet que suposa un consum de 237,7 m3/any.
S’han considerat les mateixes dotacions tant pel consum actual com pel consum previst en un futur.
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5.5.3.- Estimació de la demanda segons dotacions
5.5.3.1.- Aigua per al consum humà
Tenint en compte els dies, percentatges d’ocupació i les dotacions esmentades anteriorment, es calcula
el consum per mesos i total anual corresponent a l’abastament per al consum de les persones:
- personal laboral del càmping
- usuaris del càmping a les unitats d’acampada
- comensals del restaurant
En els quadres següents s'adjunten els resultats obtinguts.
Referent al personal laboral s’ha considerat que en el futur hi haurà el mateix nombre de treballadors
que en l’actualitat.
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5.5.3.2.- Aigua per al reg de zones verdes
Com ja s’ha explicat en l’apartat 5.5.1.4, en el càmping es poden regar les zones verdes enjardinades i
els arbres. No obstant, el titular del càmping, ha indicat que no s’utilitza cap sistema de reg.
5.5.3.3.- Altres consums
Consum d’aigua per omplir la piscina, que té un volum total de 237,7 m3 i que s’omple una vegada a
l’any.
A continuació s’adjunten les taules de l’estimació del consum total en situació actual i en situació futura.
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5.5.4.- Concessió d'aigua a sol·licitar a l'Administració Hidràulica.
Degut a que el càmping està situat a més de 3 km de Talarn, les instal·lacions no disposen de
subministrament d’aigua a la xarxa municipal. L’aigua que s’utilitza al càmping prové exclusivament del
pantà de Sant Antoni.
La captació es realitza mitjançant una bomba muntada sobre una estructura prefabricada flotant, que es
retira de l’embassament una vegada finalitzada la temporada de càmping. Mitjançant una conducció de
diàmetre 2”, l’aigua s’impulsa a una petita caseta situada al límit de llevant del càmping, des d’on es
bombeja al dipòsit regulador del càmping situat al costat de l’edifici de serveis oest. La potència de la
bomba és de 1,7 kW i el cabal unitari és de 5,1 m3/h (1,43 l/s). El dipòsit té una capacitat aproximada
de 250 m3. Des del dipòsit es distribueix l’aigua al càmping mitjançant dos grups de pressió (pressió de
disseny: 10 kg/m2, pressió de càrrega:4 kg/m2).
L’any 2005 el Sr. Josep Gaset Puigarnau, va sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre la
concessió per a derivar un cabal d’aigua de 1,43 l/s de l’embassament de Sant Antoni per a
l’abastament del càmping. L’Agència Catalana de l’Aigua va informar favorablement del cabal sol·licitat
però condicionat a l’aportació de documentació complementària (expedient UDPH2005005751 de data
28 de març de 2006) i traslladant l’expedient a la CHE (document inclòs en l’annex 1).
En data 30 de juny de 2009 la CHE realitza un acta de reconeixement al càmping referida a la
concessió sol·licitada però no es disposa de l’informe definitiu (document inclòs en l’annex 1).
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En data 31 de gener de 2018 el titular del càmping sol·licita a la CHE la resolució de l’expedient 2004A-102 relatiu a la concessió d’aigua indicant que aquesta resolució estava condicionada a l’autorització
de les instal·lacions del càmping en zona de policia de lleres, la qual es va atorgar en data 30 de
novembre de 2017 (expedient 2015-O-1089). Documents inclosos en l’annex 1.
La situació actual és que l’expedient de concessió d’aigua encara està pendent de resolució.
Des d’aquesta captació també s’abasteix la “casa Gaset”, que és de propietat del titular del càmping.
Tot i que aquesta casa està situada fora de les instal·lacions del càmping, caldrà modificar l’expedient
de sol·licitud de concessió, indicant que l’ús de l’aigua és per abastament del càmping i també per la
“casa Gaset”.
5.6.- Cicle de l'aigua: depuració
5.6.1.- Volum d'aigua a depurar
El càmping Gaset disposa de les següents xarxes de desguàs diferenciades, segons la zona on es
generen les aigües residuals:
-

Zona nord del càmping: corresponen a les aigües residuals procedents dels sanitaris i
dutxes del bloc de serveis situat al nord del càmping (edifici nº 4 del plànol I.7). Aquestes
són conduïdes fins a una fossa sèptica de 3 compartiments (capacitat total 24 m3).
L’abocament de l’efluent és per infiltració al terreny.

-

Edifici social (edifici nº 3 del plànol I.7): l’aigua residual generada per aquest edifici es
condueix en una fossa sèptica situada davant la seva façana est i l’efluent s’infiltra en el
terreny.

-

Zona sud del càmping, on hi ha vàries procedències de les aigües residuals:


les procedents dels sanitaris, els rentadors i els bungalous de la zona sud que són
conduïdes fins a una fossa sèptica de 3 compartiments (capacitat total 32 m3),



les procedents del bar-restaurant que són conduïdes a una fossa d’un sol
compartiment (capacitat 8 m3) que actua de separador d’olis i greixos i en la que
s’ha instal·lat un deflector metàl·lic.

Posteriorment ambdues aigües residuals s’uneixen en una altra fossa sèptica (que fins l’any 2007 era
de 12 m3 de capacitat, però es va renovar perquè era insuficient) de 50 m3 de capacitat que actua com
a reactor biològic, succeint-se episodis aeròbics i anòxics de manera seqüencial. A l’entrada del reactor
hi ha una reixa de desbast per a sòlids grollers amb un pas de llum de 10 mm; darrera del reactor hi ha
el decantador que disposa d’un bombament per a la recirculació dels fangs decantats i, finalment
l’efluent que surt del decantador es condueix fins a un canal mesurador de cabal tipus triangular de
paret fina. El desguàs de l’efluent es realitza en el pantà de Sant Antoni, en el punt de coordenades
UTM ETRS89 X= 328.309; Y= 4.672.562 (veure plànol d’informació I.9).
Es disposa d’una autorització provisional d’abocament d’aigües residuals atorgada per la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre (expedient amb ref. 84-S-40) de data 10 de setembre de 1985, per abocar l’aigua
residual generada pel càmping amb una capacitat màxima de 500 campistes a l’embassament de Sant
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Antoni, previ tractament amb fosses sèptiques. Fixant un volum diari màxim abocat de 35 m3, amb un
cabal màxim de 0,98 l/s. Aquesta autorització va quedar obsoleta en el moment en que es va dotar al
càmping de les noves instal·lacions de depuració (obres finalitzades el juliol de 2007) i que s’han descrit
anteriorment.
El 19 de juny de 2008 la Unitat Tècnica del Departament d’Autoritzacions d’Abocaments emet un
informe favorable a l’atorgament de l’autorització i el 26 de setembre de 2008 es dicta la proposta de
resolució en la que es fixen les condicions amb les que es podria atorgar l’autorització.
El 18 de novembre de 2008 es trasllada a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre la proposta de
resolució per a que dicti la resolució definitiva. Transcorreguts més de sis mesos del trasllat de la
proposta de resolució a la CHE, sense que aquesta hagués dictat resolució definitiva, en data 20 de
juliol de 2009, l’ACA va procedir a elevar a definitiva la proposta de resolució feta el 26 de setembre de
2008, atorgant a Josep Gaset Puigarnau, autorització d’abocament al domini públic hidràulic, de les
aigües residuals depurades procedents de l’activitat que desenvolupa al càmping Gaset ubicat al terme
de Talarn, amb subjecció a unes condicions particulars i generals (expedient ref. AA2004001114, adjunt
a l’annex 1 del present document).
En data 4 de febrer de 2014 l’ACA requereix la renovació d’abocament, atès que ja han passat cinc
anys des de l’autorització atorgada l’any 2009. En data 15 d’abril de 2014 el titular del càmping envia la
declaració d’abocament simplificada i sol·licita la continuació de la tramitació de l’expedient
AA2014000219 (ambdós documents inclosos en l’annex 1).
En data 5 de maig de 2016, el titular del càmping presenta un al·legació a la Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre en relació a l’expedient 2016-S-27 referent a l’informe d’extinció d’autorització d’abocament,
indicant que s’ha sol·licitat a l’ACA la legalització en zona de policia de lleres (expedient
UDPH2012000550 actualment en tràmit). (Document inclòs en l’annex 1).
En data 2 d’agost de 2017 l’ACA resol arxivar l’expedient de renovació d’autorització d’abocament en
haver expirat el termini de vigència de 5 anys i en no disposar de l’autorització en zona de policia de
lleres.
En data 30 de novembre de 2017 la CHE atorga l’autorització/legalització de les instal·lacions del
càmping en zona de policia de lleres. Amb el que ja s’ha posat en coneixement de l’ACA la situació
actual, de manera que es pugui continuar amb el tràmit de l’expedient.
A continuació s’adjunten les taules de l’estimació del cabal d’aigua a depurar, tant en situació actual
com en situació futura.

Maig 2020

42

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'ORDENACIÓ I MILLORA DEL “GASET” (TM TALARN)

Maig 2020

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

43

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'ORDENACIÓ I MILLORA DEL “GASET” (TM TALARN)

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

5.7.- Gestió de residus
5.7.1.- Descripció de la situació actual
Els contenidors utilitzats en l'àmbit del càmping Gaset són els de brossa de rebuig i recollida selectiva
de paper, vidre i plàstic. En el plànol de la informació " Xarxes de serveis existents" del Pla Especial
Urbanístic es detalla l'emplaçament dels contenidors existents.
El servei de recollida d'escombraries el gestiona el Consell comarcal del Pallars Jussà. El servei de
recollida dels contenidors es realitza durant els mesos de juliol i agost tots els dies i en els mesos de
maig, juny, setembre i octubre una vegada per setmana.
A continuació es realitza una estimació de la generació de residus i la previsió de contenidors a fer, tant
per la situació actual, com per la situació futura que contempla les unitats d’acampada definitives del
Pla Especial.
5.7.2.- Estudi de generació de residus
 Generació de residus: situació actual

Maig 2020

44

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'ORDENACIÓ I MILLORA DEL “GASET” (TM TALARN)

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

 Generació de residus situació futura

5.7.3.- Previsió de contenidors
 Situació actual
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 Situació futura

5.8.- Subministrament d’energia
5.8.1.- Descripció
El subministrament elèctric al càmping es realitza en baixa tensió, no tenen grup electrogen , els
contadors estan situats en un local ubicat darrera dels lavabos prefabricats i és on arriba la corrent i
està el comptador i des d’allà es distribueix la llum a tot el càmping.
Totes les parcel·les del càmping disposen de subministrament elèctric en baixa tensió, que compleix
l'especificat en la ITC-BT-28 del Reial decret 842/2002 pel qual s'aprova el REBT.
L’enllumenat exterior del càmping es realitza mitjançant faroles amb bombetes de baix consum.
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A continuació es realitza una estimació del consum elèctric, tant per la situació actual, com per la
situació futura que contempla les unitats d’acampada definitives del Pla Especial.
5.8.2.- Estudi de consum elèctric
 Situació actual

 Situació futura
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5.9.- Anàlisi del paisatge
El càmping Gaset es troba al terme municipal de Talarn (comarca del Pallars Jussà), amb un patrimoni
paisatgístic d’alta qualitat i elevat interès, atès hi són properes vàries zones que formen part dels Plans
d'Espais d'Interès Natural com són: Vall Alta de Serradell-Terreta-Serra de Sant Gervàs, la Faiada de
Malpàs, Serra de Boumort, Collegats, Estany de Montcortès, Costoja i Aigüestortes.
En aquest sentit a l’estiu destaca la frondositat dels boscos, sobretot del marge dret del pantà, on hi són
presents alzinars i carrascars, a la primavera el predomini dels colors verds, a la tardor la varietat
cromàtica.
El paisatge es valora com d’una qualitat elevada, principalment per la seva estètica, la seva importància
ecològica, el seu alt valor productiu per al turisme i per incloure elements simbòlics i identitaris.
En el Pla Especial Urbanístic s'adjunta l'Estudi d'Impacte i Integració Paisatgística (Estudi justificatiu
E2), on s'analitza amb detall l'anàlisi de la fragilitat del paisatge i es proposen una sèrie d'actuacions
per a afavorir la integració del càmping en l'entorn que l'envolta.

6. CONTINGUT I PROPOSTES DEL PLA ESPECIAL
6.1.- Descripció del pla especial urbanístic
L’article 51 del reglament de la llei d’urbanisme definex que la implantació de càmpings requereix que
aquesta actuació estigui admesa pel pla d’ordenació urbanística municipal i que, amb caràcter previ a
l’obtenció de la llicència urbanística municipal, s’aprovi un Pla Especial Urbanístic que estableixi
l’ordenació i les condicions d’implantació de les indicades actuacions. Aquest pla especial ha de regular
la superfície de l’actuació, i l’emplaçament, ocupació, alçades i la resta de paràmetres de les
edificacions o de les àrees d’acampada i de serveis, d’acord amb l’estudi d’impacte i integració
paisatgística que ha d’incorporar.
La proposta d'ordenació urbanística i de les instal·lacions està recollida en detall en la memòria
d'ordenació i plànols d'ordenació de Pla Especial Urbanístic.
6.2.- Propostes generals i objectius generals del planejament
L’objectiu principal del pla especial urbanístic del càmping Gaset és identificar les instal·lacions i
edificacions existents al càmping Gaset, legalitzar les que no ho estan en l’actualitat i, especialment,
proposar una ordenació per a la configuració futura de les instal·lacions que s’adaptin a les necessitats
actuals i futures dels seus usuaris.
Atesos els principis de sostenibilitat generalment acceptats i reconeguts en multitud de tractats,
declaracions i legislacions internacionals, així com més concretament d’acord amb l’article 3 de la Llei
2/2002 d’Urbanisme, on es defineixen els principis generals de l’actuació urbanística, s’hi estableix que
l’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d’acord amb l’ordenació territorial, l’objectiu
del desenvolupament urbanístic sostenible.
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Pot afirmar-se que un model territorial tendirà cap a la sostenibilitat en la mesura que sigui
energèticament eficient; permeti l’estalvi i l’ús sostenible dels diversos recursos naturals (entre ells el
sòl); minimitzi la producció de totes les formes de contaminació i les assimili; conservi la diversitat
biològica; i garanteixi la qualitat de vida de la població. A partir d’aquests principis poden definir-se unes
pautes generals que poden ser considerades com els elements fonamentals que han d’orientar la
planificació dels models d’ocupació del sòl, des de la perspectiva de la sostenibilitat ambiental:
a) Prevenció de riscs naturals i tecnològics.
Cal considerar adequadament les àrees de riscs en l’assignació dels usos del sòl: zones inundables,
inestables, amb risc d’incendi, etc., i també regular de forma acurada la implantació d’activitats de risc.
En l’apartat 5.3 del present document es defineixen els riscos naturals existents (geològic, inundació,
incendi forestal, sísmic, nevades i allaus) i es descriuen les mesures concretes previstes en el Pla
especial.
b) Permeabilització i desfragmentació del territori.
És important mantenir la permeabilitat ecològica del territori, evitar la formació de barreres i prevenir els
processos de fragmentació dels teixits i paisatges rurals.
c) Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural en general.
La conservació de la diversitat biològica és un dels requisits de la sostenibilitat. És important garantir la
conservació en xarxes d’espais protegits, de mostres suficients i ecològicament viables de la diversitat
d’ecosistemes, hàbitats i espècies i dels àmbits de connexió necessaris per a la dispersió de les
espècies. Igualment és important introduir el concepte de biodiversitat en la planificació i el tractament
dels espais lliures urbans. Cal també protegir altres elements del patrimoni natural com els elements
d’interès geològic, paisatgístic, etc. En l’estudi d’impacte i integració paisatgística es concreten les
mesures correctores per tal d’aconseguir la màxima integració paisatgística, sense afectar els valors
ambientals de la zona. Tot i que l’àmbit d’ampliació del càmping es situa en un indret de baix valor
ecològic en estar emplaçat entre la carretera C-13 i la línia del ferrocarril Lleida-La Pobla de Segur.
6.3.- Descripció de les alternatives
6.3.1.- Alternativa 0: No desenvolupament del PEU
En el supòsit de no actuació (absència del planejament urbanístic), la situació del càmping perpetuaria
una situació de construccions no legalitzades.
Atès que en aquesta alternativa no suposaria l’execució de noves instal·lacions, econòmicament no
representaria cap despesa extra però la instal·lació no es podria legalitzar en no complir-se els requisits
urbanístics.
6.3.2.- Alternativa 1: Desenvolupament del PEU (ampliació proposta 1)
Respecte la situació actual el PEU contempla les següents actuacions:
 Noves unitats fixes en substitució d’unitats mòbils existents.
Tot i que a curt termini no es té la intenció d’incrementar el nombre d’unitats fixes existents,
vista la demanda actual i el reduit nombre d’unitats existents en el càmping d’aquesta tipologia,
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és possible que sorgeixi la necessitat d’incrementar-ne el nombre a mig i llarg termini. La
ubicació més lògica per emplaçar nous bungalous seria en una zona propera als ja existents,
situats en la part central del càmping, concretament en les feixes que hi ha davant l’edifici de
recepció. Aquesta ubicació permet que es puguin aprofitar els vials ja existents, sense
necessitat d’obrir-ne de nous. En total s’hi podrien encabir un màxim a 43 u.a., en substitució
de les 58 unitats mòbils existents.
 Nou àmbit d’ampliació de 6.807 m2, situat entre la línia de ferrocarris i la carretera C-13, on es
proposen les següents actuacions:


Zona d’aparcament de caravanes d’ús privat del càmping. Actualment ja es dóna aquest ús
en aquesta zona però és una superfície que no està inclosa en l’àmbit del càmping (1.914
m2).



Creació d’una zona amb noves unitats d’acampada de tipologia mòbil (25 u.a.)



Nou edifici per donar serveis a les noves unitats d’acampada (150 m2)



Creació d’una zona per espai de lleure i esportiu (2.784 m2)



Zona hidràulica ocupada pel barranc de Susterris (395 m2)

6.3.3.- Alternativa 2: Desenvolupament del PEU (ampliació proposta 2)
Respecte la situació actual el PEU contempla les següents actuacions:
 Noves unitats fixes en substitució d’unitats mòbils existents.
Mateixa actuació que l’alternativa 1: substituació de 58 u.a. mòbils per 43 u.a. fixes.
 Increment del nombre de places d’aparcament d’ús públic en l’àmbit del càmping actual, per tal
de donar compliment a l’article 38 del Pla especial del Llac de Sant Antoni.
Actualment el nombre de places d’aparcament és de 44 (38 places en la zona sud del càmping,
4 places darrere l’edifici de recepció i 2 places properes a l’entrada del càmping). En l’article 38
del PEU del Llac de Sant Antoni s’indica que almenys hi ha d’haver un 50% d’aparcaments del
nombre total d’unitats d’acampada (196 u.a. actuals), el càmping hauria de disposar de 98
places d’aparcament. Per tal de donar compliment a aquest extrem es proposen les següents
actuacions:


Ampliació de la superfície s’aparcament de la zona sud, passant de les 38 places actuals
(1.149 m2) a 84 places (2.124 m2) (increment de 46 places d’aparcament i 975 m2).



Creació de nova zona d’aparcament en substitució d’unitats d’acampada mòbil en el límit
oest, en una zona molt propera a l’entrada. Es proposa l’eliminació de 5 unitats
d’acampada i la creació de 19 noves places d’aparcament.



S’eliminen 2 places d’aparcament darrere l’edifici de recepció, donant més superfície a la
parcel·la dels 2 bungalous.



S’eliminen 2 places d’aparcament d’ús públic properes a l’entrada, per estar en una zona
d’unitats d’acampada.

Amb aquestes actuacions el nombre total de places d’aparcament seria de 105, una mica
superior al requerit en la normativa.
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 Nou àmbit d’ampliació de 6.807 m2, situat entre la línia de ferrocarris i la carretera C-13, on es
proposen les següents actuacions:


Zona d’aparcament de caravanes d’ús privat del càmping. Actualment ja es dóna aquest ús
en aquesta zona però és una superfície que no està inclosa en l’àmbit del càmping (1.914
m2).



Nova zona per espai de lleure i esportiu (4.498 m2)



Zona hidràulica ocupada pel barranc de Susterris (395 m2)

Amb tot l’exposat, es conclou que la millor alternativa és la nº 2, atès que desenvolupa el Pla especial,
garantint el compliment urbanístic. El Pla especial també esdevé l’eina clau per poder legalitzar les
instal·lacions existents i possibilitar un creixement futur. A més a més, l’alternativa 2 és la que proposa
un menor nombre d’unitats d’acampada, inclús inferior al nombre d’unitats d’acampada actuals,
incorpora una major superfície d’espais lliures i incrementa el nombre de places d’aparcament per tal
de donar compliment a l’article 38 del PEU del Llac de Sant Antoni.

7.- IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL
7.1.- Caracterització dels impactes del projecte
A partir de la descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants del sector i de la descripció
de l’alternativa escollida, tot seguit es procedeix a avaluar l’impacte del projecte en el medi on
s’insereix.
Posteriorment a aquesta caracterització dels efectes sobre el medi, es farà una valoració qualitativa
dels possibles impactes identificats, la terminologia utilitzada serà la que s’utilitza i es descriu en el
RD1131/1998 de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament per l’execució del Reial Decret
Legislatiu 1.302/1986, de 28 de Juny, d’Avaluació d’Impacte Ambiental, tot i que aquesta llei no és
d’aplicació en el present estudi. Tipologies d'impacte:
 COMPATIBLE; Impacte ambiental Compatible: la recuperació del medi es preveu immediata un
cop finalitzades les activitats, per tant no caldrà adoptar mesures correctores.
 MODERAT; Impacte ambiental Moderat: la recuperació del medi ambient no precisa mesures
correctores ni protectores intensives i la tornada a l’estat inicial del medi no requereix molt
de temps.
 SEVER; Impacte ambiental Sever: la recuperació de les condicions ambientals del medi exigeix
adoptar mesures correctores, amb tot, aquesta recuperació requereix d’un llarg període de
temps.
 CRÍTIC; Impacte ambiental Crític: la magnitud de l’efecte és superior al límit acceptable. Es
produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals i sense
possibilitat de recuperació, fins i tot amb l’adopció de mesures correctores.
Els impactes identificats seran més o menys importants en funció de com es desenvolupi finalment
l’ordenació i aprofitament de l’ús de l’espai afectat, ja que la majoria dels impactes es produiran en la
fase d'obres. Això és especialment cert pels impactes que es produiran sobre el medi físic i biòtic.
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7.1.1.- Medi físic
Pel que fa al medi físic, el primer element que es considera afectat és el sòl. En l’àmbit d’ampliació del
càmping on es proposa una superfície de lleure d’ús esportiu, es produirà una pèrdua de la capa
superficial del sòl agrícola, en el moment que aquesta es vulgui desenvolupar. En la fase d'obres es pot
produir una lleugera compactació dels horitzons inferiors pel pas de la maquinària pesant. Les
alteracions previstes en la topografia seran mínimes, atès que en aquest àmbit no es preveu la
construcció de cap edificació, ni cap estructura que requereixi un moviment de terres significatiu.
En referència a l’àmbit del càmping actual, les actuacions previstes no ocasionaran cap alteració de
l’actual topografia, atès que les zones on es preveu ubicar noves unitats d’acampada fixes estan ja
ocupades per unitats d’acampada mòbils.
Indicar que durant la construcció, es pot produir un increment de la contaminació atmosfèrica,
provocada per l’augment de partícules de pols a l’atmosfera i increment sonor degut a la maquinària per
a l’execució de les obres. No obstant aquests efectes seran intermitents i temporals i no es preveu que
una vegada finalitzades les actuacions, hi hagi cap variació respecte els nivells sonors actuals.
Pel que fa a la contaminació lumínica, no es preveu cap variació en les condicions actuals una vegada
acabades les actuacions proposades en el pla especial.
Les actuacions previstes no afecten a la xarxa hidrogràfica existent, de manera que els cursos d’aigua
superficials no tindran cap afectació.
Tenint en compte que no es preveu la creació de nous vials, ni la pavimentació dels que actualment no
ho estan, es pot afirmat que no es produirà cap modificació en la recàrrega dels aqüífers (aigües
subterrànies) ocasionada per la disminució de la infiltració de les aigües d'escorrentia.
7.1.2.- Medi biòtic
En quant al medi biòtic, l’afectació a la vegetació en l’àmbit d’ampliació serà relativa, atès que en la
zona prevista per a espai de lleure d’ús esportiu es podrien eliminar algunes unitats d’ametllers
existents però se’n plantarien altres per donar ombra. No es preveu cap afectació a la fauna, atès que
l’àmbit d’ampliació proposat, entre la carretera i la línia de ferrocarril, actualment ja es troba condicionat
per aquestes infraestructures aportant poc valor ecològic a aquest indret.
7.1.3.- Paisatge
El medi perceptual resultarà beneficiat amb les mesures proposades en l'Estudi d'Impacte i Integració
Paisatgística. No es preveu que les actuacions previstes puguin afectar el desenvolupament o
creixement de l’arbrat de l’àmbit. Tampoc suposaran cap disminució de la visibilitat o modificació de la
conca visual significativa.
7.1.4.- Medi socioeconòmic
El desenvolupament del Pla Especial suposarà una millora de les instal·lacions existents, les quals ja
suposen un focus d’atracció turística i, per tant, incidirà positivament en la dinamització econòmica de la
zona de Talarn.
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7.1.5. Fluxos ambientals
El desenvolupament del Pla Especial disminueix lleugerament el número d'usuaris potencials del
càmping (de 588 a 528 usuaris), no obstant, en haver una major demanda de bungalous que d’unitats
mòbils, l’ocupació serà una mica superior a l’actual, de manera que augmentaran, però molt
lleugerament, els consums d’aigua potable i energia elèctrica, així com la generació d’aigua residual i
de residus.
El pla haurà de complir amb el Decret 21/2006, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i
d'ecoeficiència en els edificis, el Codi Tècnic de l’Edificació i també amb les ordenances municipals
relacionades amb el tema, pel que s’adoptaran mesures per minimitzar aquests impactes.
Pel que fa als residus que es produeixin a les obres, s’haurà de complir amb la normativa vigent al
respecte, i deixar el terreny afectat i l’entorn immediat net de deixalles i runes; aquest espai es
determinarà en el projecte d’edificació del sector.
Respecte a la mobilitat, amb les actualcions previstes no s'afectarà la xarxa viària de l’àmbit respecte
de la situació actual.
7.2.- Valoració global de l'impacte
Els impactes més destacables de les actuacions proposades en el pla especial es produeixen sobre el
medi físic, paisatgístic i biòtic, tot i que la valoració que es fa resulta "compatible". Aquests impactes
són inevitables i presents en qualsevol procés d’urbanització, però en el cas que ens ocupa, en ser les
obres tant puntuals i concentrades, resulten ser de baixa afectació al medi.
Pel que fa als impactes sobre el medi socioeconòmic i els fluxos ambientals, és pràcticament el mateix
que l'existent, variant lleugerament les condicions actuals cap a millor degut a la que la millora de les
instal·lacions incidirà positivament en el medi socioeconòmic.
L’impacte sobre el paisatge en resultarà lleugerament millorat respecte a l’actual, tenint en compte les
actuacions d'integració paisatgística que es proposen.
A continuació s’ofereix una valoració global de l’impacte de l’actuació sobre el medi:
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VALORACIÓ DE
L'IMPACTE

MESURES

CLASSIFICACIÓ
FINAL

Compatible
Compatible
Compatible

-

Compatible
Compatible
Compatible

Hidrologia
Compatible
Acústic
Compatible
Lumínic
Compatible
IMPACTE GLOBAL SOBRE EL MEDI FÍSIC

-

Compatible
Compatible
Compatible
Compatible

-

Compatible
Compatible

BIÒTIC

Vegetació
Fauna
IMPACTE GLOBAL SOBRE EL MEDI
BIÒTIC

Compatible
Compatible

Compatible

PAISATGE
Incidència Visual
IMPACTE GLOBAL SOBRE EL PAISATGE

Compatible

Es millorarà l'impacte
visual amb les mesures
de l'estudi impacte i
integració paisatgística

SOCIOECONÒMIC Població
IMPACTE GLOBAL SOBRE EL
SICIOECONÒMIC

Compatible

-

FLUXOS
AMBIENTALS

Compatible
Compatible

Energia

Compatible

Aigua

Compatible

Residus

Compatible

Mobilitat
IMPACTE GLOBAL SOBRE ELS FLUXOS
AMBIENTALS

Compatible
Compatible

Compatible

No varia respecte les
condicions actuals
Augmenten lleugerament
respecte les condicions
actuals
No varia respecte les
condicions actuals
No Varia respecte les
condicions actuals

Compatible
Compatible
Compatible
Compatible
Compatible

Altres recomanacions per reduir l’impacte són:






On sigui possible, utilització de fonts d’energia renovables
Disseny de les zones verdes utilitzant espècies autòctones.
Planificació en les operacions de reg per a aprofitar els fenòmens meteorològics.
Instal·lació de paviments permeables i cunetes d’infiltració.
Informació de sensibilització ambiental als propietaris del conjunt de l’àmbit per a potenciar la
recollida selectiva atesa la col·locació de contenidors a aquest efecte.
 Realitzar un pla d'il·luminació que satisfaci les necessitats del ciutadà, respecti el cel fosc que
necessiten les espècies nocturnes i s'adapti a les mesures de minimització de contaminació
lluminosa.
 Es recomana utilitzar l'enllumenat que millor s'adapti en cada zona d'acord amb els eu ús: vial,
viari, zona per als vianants, etc.

Maig 2020

54

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'ORDENACIÓ I MILLORA DEL “GASET” (TM TALARN)

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

 Es recomana utilitzar sistemes d'encès com cèl·lules fotoelèctriques de gran qualitat o rellotges
astronòmics per a assegurar que l'enllumenat no queda encès en hores on existeix llum
natural.
 Es proposaran en tot cas sistemes d’il·luminació de baix consum

8.- CONCLUSIÓ
De l’anàlisi dels diferents apartats que componen aquest Document Inicial Estratègic es desprèn que el
Pla Especial Urbanístic del càmping Gaset no afecta negativament cap element especialment protegit
per la legislació vigent.
Es considera que els efectes del pla són positius per dotar al càmping i les seves instal·lacions de la
figura urbanística necessària per a regularitzar completament les seves instal·lacions.
Amb el contingut de la present memòria es considera que el present Document Inicial estratègic és
complert i adaptat al que estableix la normativa i reglamentació sectorial vigent i, per tant, s'eleva a la
consideració de l’autoritat competent per a la seva aprovació, si s’escau.
El tècnic autor:
Signat,

Marçal Godé Navau
Llicenciat en Ciències Ambientals
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