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1 ANTECEDENTS 
 
1.1 INTRODUCCIÓ 
 
En data 10 de març de 1982, per Resolució del Conseller de DPTOP, es van aprovar definitivament 
les Normes Subsidiàries de Planejament de la Val d’Aran, en endavant NNSS. 
 
Des de la data de vigència de les NNSS, en el nucli de Les s’han desenvolupat diverses actuacions 
en sòl urbà, amb operacions de creixement residencial i terciari tant en àmbits previstos per les 
mateixes NNSS com en àmbits no previstos, fruit de les necessitats de la població i els especials 
condicionants topogràfics, naturals, paisatgístics, de riscos i d’accessibilitat que limiten l’urbanisme 
a la Vall d’Aran. 
 
Els terrenys objecte de la proposta s’han mantingut al marge de les transformacions urbanístiques 
del sòl i estan classificats com a sòl no urbanitzable, del tipus rústic pel planejament general 
municipal, i protegit especialment en part pel planejament general comarcal i territorial. 
 
Arran de diverses operacions properes a l’àmbit, principalment el desenvolupament de dos sectors 
d’activitat econòmica (Escamun-1 i Escamun-CAT), les millores d’accessibilitat per la rotonda de 
la carretera N-230 i del passeig del riu, la consolidació del mur del riu, i la voluntat de la propietat 
del sòl per tirar endavant una activitat econòmica, obren la oportunitat de classificació de l’àmbit, 
mitjançant la delimitació d’un sector de sòl urbanitzable per a activitat econòmica, anomenat 
“Escamun 2” 
 
En aquest context territorial i econòmic, es tramita simultàniament una modificació de Normes 
Subsidiàries de Planejament per classificar aquest sòl com a sòl urbanitzable delimitat d’usos 
d’activitat econòmica i per connectar-lo, juntament a l’àrea terciària existent i prevista,  amb el sòl 
urbà del nucli de Les 
 
Aquesta modificació s’ha sotmès al tràmit d’avaluació ambiental, amb resolució del departament 
competent de juliol de 2018, que conclou el tràmit ambiental definint l’actuació subjecta a avaluació 
ambiental simplificada. 
 
En tant els terrenys objecte de la proposta de classificació, ara en règim de sòl no urbanitzable,  
no tenen cap aprofitament rústic, o bé són de titularitat de l’ajuntament, no es considera necessari 
delimitar un àmbit de suspensió de llicències i tramitació de procediments. 
 
 
 
 
 

1.2 MODIFICACIÓ DE NORMES SUBSIDIÀRIES QUE CLASSIFICA EL SECTOR 
 
La modificació que es tramita simultàniament delimita dos àmbits de classificació: el que estableix 
el règim de sòl urbanitzable delimitat d’usos d’activitat econòmica anomenat Esamun-2 i un altre 
àmbit de sòl urbà no consolidat de connexió amb el nucli de Les, que es desenvoluparà mitjançant 
una actuació aïllada d’interès públic, anomenada AA-1, que opera sobre terrenys de propietat 
pública.  
 
Els paràmetres urbanístics que estableix la modificació pel sector Escamun-2 es concreten en 
l’article 130.11 de la normativa de les Normes NNSS, i l’actuació aïllada operarà sobre l’ordenació 
directa en sòl urbà no consolidat de sistemes públics. 
 
En la justificació del planejament vigent del punt  4.2 s’explicita l’adequació del Pla Parcial a la 
modificació. 
 
La delimitació de classificació dels dos àmbits és la següent: 
 
Rotonda nord executada     Rotonda prevista 3 sectors 
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2 SITUACIÓ I ÀMBIT 
 
El sector Escamun-2 està situat dins del terme municipal de Les, a la comarca de la Val d’Aran, 
en la partida anomenada “Yerla de Baix” o “Escamun”. 
 
S’ubica en la franja de terreny de forma triangular situada entre el final del PP La Guá-II i l’extrem 
sud del PP industrial d’Escamun-1, amb el límit físic de la llera del Garona a la banda est i la CN-
230 per la banda oest: 
 
Pont i Sector Escamun-1      Nord nucli. Límit PDU-ARE 

 

 
  
La superfície del sector és de  8.962,90m2, valor ajustat  al topogràfic actualitzat i altres 
condicionants, segons es detallarà en la memòria de l’ordenació. 
 
Els límits físics dels sector són els següents: 
 

Nord: Vial perimetral sud del sector Escamun-1, que continua el nou pont sobre el riu Garona: 

 
 
 Est:  Mur del marge esquerre del riu Garona, recentment urbanitzat com a vial en la cota superior, 
i que ha ajustat els marges del riu indicats en els diferents documents urbanístics i ambientals. 

 
 Sud: terrenys que limiten amb  el sòl urbà no consolidat AA-1: 

 
Oest. Calçada de la CN-230 de Tortosa a França per la Val d’Aran: 
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La seva orografia és sensiblement plana, característica de la extensió de prats situats entre el llit 
actual del riu Garona i el bosc baix que cobreix el peu de mont de la muntanya de Les. 
 
La comunicació amb la resta del sistema viari queda assegurada, tant pels accessos actuals al 
Polígon d’Escamun, com pel nou vial denominat “Passeig del Garona” , que s’ha projectat pel 
marge esquerre del riu, donant continuïtat al sòl urbà del PP La Guá-II fins al Polígon industrial 
existent d’Escamun-1. 
 
Tots els serveis d’urbanització (aigua, clavegueram, gas, electricitat, telecomunicacions) estan ja 
instal·lats sobre el mateix sector o bé a les seves rodalies, segons s’explica en la memòria 
d’ordenació. 
 
En l’àmbit no existeixen edificacions ni elements artificials o naturals d’interès, ni valors 
patrimonials; actualment és un terreny erm que s’utilitza com a aparcament no reglat. 
 
Els terrenys de sòl urbà no consolidat de connexió amb el 3 sectors Escamun, que conformen 
l’actuació aïllada AA-1 corresponen a una franja de sòl no urbanitzable entre el límit del nucli urbà 
i l’àrea del sector Escamun-2. 
 
L’àrea AA-1 és un terreny pla, allargat, que limita per l’est amb el mur del riu recentment executat 
i que ha modificat la seva llera, per l’oest amb la carretera N-230, pel nord amb l’àrea del sector 
Escamun-2 i pel sud amb el límit del sòl urbà i la rotonda executada pel ministeri de Fomento sobre 
la N-230 que genera un vial de sortida al sud, enllaçant amb un vial no urbanitzat que ara es troba 
dins del PDU-ARE qualificat de sistema d’equipaments, com més endavant s’explicarà. 
 
3 INICIATIVA PRIVADA 
 
3.1 PROMOCIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC. ESTRUCTURA DE LA 

PROPIETAT 
 
La promoció del pla parcial correspon als dos propietaris privats del sector: Budigues Aran SL i 
Servicios Garona 1001, SL, que sumen el 100% del sòl privat. 
 
El sector corresponent al pla parcial urbanístic Escamun-2, està format per vuit finques cadastrals 
i dues petites porcions de sòl públic destinades a vials, que conformen la totalitat del sector 
corresponent al sòl, essent de propietat privada la major part, i la resta correspon a l’ajuntament 
de Les, fins el 100% de la propietat. 
 
D’acord amb la informació facilitada pels promotors del pla i l’ajuntament, les dades cadastrals no 
es correspon amb la propietat actual. 
 

En el desenvolupament del sector es precisaran les finques reals incloses en el sector aportant els 
títols o documents adients; en tot cas aquesta estructura de propietat s’ha mantingut inalterada els 
darrers 5 anys, segons informen els propietaris. 
 

 
La informació de què es  disposa, facilitada pels promotors del pla parcial - que s’acreditarà en el 
desenvolupament del pla parcial - és la següent: 
 

 
 

3.2 COMPROMISOS DE LA INICIATIVA PRIVADA 
 
Els promotors d’acord amb l’article 102.1.c) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat 
per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, es 
comprometen a: 
 

• Constituir la corresponent Junta de Compensació, si escau. 
• Executar les obres d’urbanització internes i externes indicades en la present documentació 

i a la implantació dels serveis urbanístics en els terminis assenyalats en el pla d’etapes del 
present pla parcial urbanístic. 

• Conservar les obres d’urbanització i instal·lacions existents aniran a càrrec de la part 
promotora, fins que no hagin estat acceptades i rebudes per l’ajuntament. 

• Formalitzar per escrit i davant de l’administració actuant, document on quedi palès el 
compromís d’executar la urbanització, així com les garanties reals que n’assegurin el 
compliment d’acord amb els articles 102.1.d i 2 del TRLUC. 

• Els promotors es comprometen a la no realització de cap obra urbanitzadora fins que no 
s’hagi dipositat la garantia que assenyalen els articles 106.3 i 107.3 del TRLU, equivalent 
com a mínim al 12 % del valor de les obres d’urbanització. 
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• Els promotors es comprometen a que una vegada aprovat el projecte de reparcel·lació i/o 
obtinguda la llicencia de parcel·lació, tant en document públic com privat translatiu de 
domini de les parcel·les resultants, es farà constar l’existència de la Junta de Compensació 
(si escau) i l’adhesió dels compradors als seus estatuts, o l’existència d’un apoderament 
especial (si escau) si es tracta d’una reparcel·lació voluntària, i la subrogació de l’adquirent 
a les obligacions urbanístiques del sector. 

• Cedir a l’administració actuant gratuïtament, el sòl necessari per a edificar els sostre 
corresponent al 15 % de l’aprofitament urbanístic del sector, d’acord amb l’article 45.1.a 
del TRLU, o bé com és el cas, al donar lloc a una parcel·la única i indivisible, segons l’article 
45.3 del TRLU, a substituir aquesta cessió pel seu valor econòmic. 

• Cedir a l’administració actuant els terrenys destinats a espais lliures, sistema viari i 
equipaments, indicats en el present document de planejament derivat, degudament 
urbanitzats i lliures de qualsevol càrrega o gravamen. 

 
Garanties: 
 
Amb la finalitat d’assegurar l’obligació d’urbanitzar, i als efectes de la publicació de l’aprovació 
definitiva del planejament parcial i per tant també de la seva executivitat, es constituirà una garantia 
equivalent al 12 % del valor de les obres d’urbanització, segons s’indica en l’article 107.3 del TRLU, 
en el termini màxim d’un any d’acord amb l’article 106.3 del TRLU des de la notificació de l’acord 
de l’aprovació. 
 
L’import d’aquestes garanties no opera sobre conceptes de les despeses del pla que ja tenen 
mecanismes propis de fiances, com poden ser les obres de la rotonda que depenen del ministeri 
de Fomento o la internalització dels costos de sanejament per part de l’ACA, i tampoc sobre les 
despeses ja liquidades com poden ser les de redacció dels documents de planejament. 
 
D’acord amb l’article 102.2, en relació al 102.1.d), del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
les garanties de compliment de les obligacions contretes han de respondre de sancions que es 
puguin imposar per raó d’infraccions urbanístiques en matèria d’execució d’obres d’urbanització i 
de les possibles indemnitzacions que eventualment s’hagin de satisfer, i s’han d’actualitzar, si 
escau, en funció del pressupost dels projectes complementaris d’urbanització, fixant l’administració 
actuant i d’acord amb la legislació vigent l’import de les mateixes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ 
 
4.1 OBJECTE DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC. OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA 

DEL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR 
 
L’objecte del pla parcial urbanístic és la creació d’una àrea terciària que complementa un conjunt 
de sòl per activitat econòmica de major abast, que respon a la especial ubicació fronterera del 
municipi, amb un gran potencial comercial, turístic i de serveis. 
 
D’acord amb l’estudi econòmic que fonamenta la oportunitat i conveniència de la classificació en 
relació als interessos públics i privats concurrents que s’inclou en la modificació que crea l’àmbit, 
el sector es justifica tant des de la vessant urbanística com des de la vessant econòmica: 
 

• Urbanísticament, el sector aporta un sòl per activitat terciària que possibilita una compleció 
urbana necessària, que relliga els usos d’activitat existents (Escamun-1) i previstos 
(Escamun-CAT), i millora l’accessibilitat, la mobilitat i la seguretat viària amb la nova 
rotonda sobre la N-230. 

 
• Econòmicament, el sector completa la configuració d’un node d’activitat econòmica 

imprescindible per possibilitar el creixement econòmic de Les i de la Vall, de forma 
ordenada i compatible amb les previsions del SAE Les-Bossòst determinat pel Pla Director 
vigent. 

 
La creació d’aquest sector té l’avantatge d’estar en una posició amb  immillorables condicions de 
situació, orografia i comunicació, tant amb el mateix municipi de Les, com a la resta de municipis 
veïns (especialment Bossòst i la Frontera francesa), mitjançant la pròpia carretera CN-230, amb 
la qual comunica directament. 
 
La configuració dels sectors Escamun-1, Escamun-Cat i el proposat Escamun-2 deixa una franja 
de sòl no urbanitzable del tipus rústic entre el límit nord del nucli i aquests sectors, que s’ha resolt 
incorporant-la al sòl urbà d’acord amb els criteris de compacitat i racionalització de l’espai del 
planejament territorial i general, que es concreta amb la delimitació d’un àmbit d’actuació aïllada 
AA-1, de titularitat i promoció pública a càrrec de l’ajuntament, que es desenvoluparà amb un 
projecte d’urbanització.  
 
Aquesta actuació AA-1 no és imprescindible per l’accessibilitat del sector, ja que tindrà accés des 
de la rotonda nord. 
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4.2 RELACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT. 
 
La classificació del sector és compatible amb el planejament territorial i urbanístic vigent, d’acord 
amb la justificació que s’inclou en la modificació de planejament que es tramita simultàniament, i 
que en resum determina el següent: 
 
Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran 
 
Aprovat definitivament pel Govern de Catalunya el 25-7-2006 i publicat en el DOGC núm. 4714 de 
7-9-2006 a l’efecte de la seva executivitat immediata, Estableix per al municipi de Les una 
estratègia de creixement mitjà, i preveu la variant de la N-230 pel nord-oest: 
 

 
 
L’àmbit està inclòs majorment en el sòl de protecció especial de dins de Xarxa Natura 2000, que 
s’indica a banda i banda del Garona. D’acord amb els criteris d’ajust del propi pla territorial, en la 
darrera modificació de planejament general els terrenys de l’àmbit no s’han inclòs en el sòl 
protegit especialment de les NNSS. 
 
En relació a l’afectació de XN2000, en el procés d’avaluació ambiental s’ha indicat la necessitat 
de modificar aquest límit en tant l’execució del mur ha suposat de facto l’ajust del límit, deixant la 
plana superior, desconnectada del riu, sense interès ambiental per estar integrada en els usos 
urbans del nucli. 
 

 
 
Pla Director Urbanístic de la Vall d’Aran 
 
Aprovat definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 28-06-2010 i 
publicat en el DOGC en data 20.07.2010 a l’efecte de la seva executivitat immediata, i modificat 
posteriorment amb aprovació de data 21-01-2015 i publicat en data 1 d’abril de 2015. 
 
La justificació de l’adequació de la proposta a aquest pla director s’estructura en 3 apartats: a 
nivell d’estratègia de creixement, a nivell de sistema d’espais oberts i a nivell d’accessibilitat. 
 

• A nivell d’estratègies i criteris per al planejament general dels municipis, el pla director  
preveu la seva classificació, que conjuntament amb el sectors ja aprovats Escamun-1, 
Escamun-Cat i la zona del Ressèc del PDU-ARE LA Guà II,  conformen una àrea per a 
usos terciaris i de serveis ben posicionada sobre el nucli i l’eix de la N.230, que 
esdevindrà eix urbà quan s’executi la variant de la N-230. 

 
En el plànol normatiu s’indica la seva integració urbana, mantenint la qualificació de la franja de 
XN2000: 
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Les pautes orientatives indicades en les fitxes per nuclis mostren aquesta integració: 
 

 
 
Concretament, el pla director indica 3 estratègies per a aquest sector: 
 
4.3: estratègia principal d’àmbit de desenvolupament d’activitat 
1.6. reserva d’àrea d’aparcament 
Ea: Equipament d’aparcament 

 
 
Per al nucli de Les, el pla director confirma l’estratègia de creixement mitjà determinada pel pla 
territorial, i concreta la seva quantificació en els articles 51 i 55 de la normativa. La classificació 
d’aquest sector no excedeix de les quanties màximes de creixement, aspecte que es justifica en 
la modificació de planejament que es tramita simultàniament. 
 
-A nivell de sistemes d’espais oberts, el pla director indica el sòl de protecció especial XN2000 
previst pel pla territorial, però alhora el considera que és un lloc idoni per al creixement, criteri que 
confirma la resolució del procés ambiental. 
 
L’equipament d’aparcament es preveu en superfície en el sector Escamun-CAT. El pla parcial 
ordena una àrea similar, de menor dimensió, ja que d’acord amb els criteris paisatgístics es 
prioritza la imatge naturalitzada de les façanes urbanes de les activitats econòmiques, establint la 
major part de les necessàries reserves per aparcaments en el subsòl. 
 
-A nivell d’accessibilitat, la previsió de rotonda determinada en la modificació i posterior pla parcial 
Escamun-CAT possibilita una ordenació conjunta dels accessos al sector actual Escamun1 i al 
sector EScamun-2 al que ara es proposa, fet que comportarà, quan s’executi la variant de la N-
240, una pacificació plenament urbana del trànsit, separant el provinent de la carretera i el que es 
relacionarà amb el nucli. 
 
Aquest esquema ja es preveu en el pla director, en el plànol de mobilitat: 
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El flux entre les dues rotondes, la existent en l’entrada nord del nucli i la projectada pel pla director, 
garantirà la permeabilitat  de la mobilitat. 

En l’estudi de mobilitat es justifiquen els trànsits per a vehicles, vianants i bicicletes, des del nucli 
i des del territori, principalment amb l’àrea del Garona. 

Pel que fa l’execució d’aquesta rotonda, segons informació del ministeri de Fomento, té el costos 
següents: 

Pel que fa al repartiment d’aquest costos entre els tres sectors d’activitat terciària, es preveu el 
següent: 

       Sector        Participació      Import PEM 
Sector desenvolupat Escamun-1  64,36% 
Sector aprovat no desenvolupat Escamun-CAT 27,49% 
Sector previst Escamun-2:     8,15% 41.972,5 € 

Normes Subsidiàries de Planejament 

El règim actual de l’àmbit és de sòl no urbanitzable, del tipus rústic, des de la vigència de la darrera 
modificació de planejament que va ajustar les delimitacions dels espais protegits al marge 
esquerre del Garona per l’execució del mur, en el marc de les possibilitats de flexibilització 
definides pel pla director. El plànol vigent és el següent: 

CAPITULO DEL PRESUPUESTO PEM ESTIMADO

Construccion rotonda de 42 m diametro 340.000,00       

Reordenacion accesos Area Boya

Traslado red de alumbrado publico 20.000,00         

Demoliciones 8.000,00  

Modificacion red de pluviales 18.000,00         

Refuerzos con micros en calzada N-230 34.500,00         

Refuerzos en zona interior poligono 55.000,00         

Bordillos y acerados 25.000,00         

Zona verde en anden lateral N-230 6.500,00  

Señalizacion y balizamiento 8.000,00  

TOTAL PEM ESTIMADO 515.000,00   
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La modificació que es tramita simultàniament, a la qual es condicionarà l’aprovació definitiva del pla 
parcial, determina els paràmetres urbanístics següents, en l’article 130.10 de la normativa de les NNSS: 

 
130.10. Sector de sòl urbanitzable delimitat d’activitat econòmica Escamun-2 
 
Amb l’objectiu de completar el sòl d’activitat econòmica d’acord amb els criteris del pla director 
urbanístic vigent, es defineix el sector indicats en plànols, destinat a activitat econòmica, amb les 
condicions de desenvolupament següent: 
 
 

• Superfície del sector: 0,9ha 
• Cessions per a sistemes d’espais lliures i zones verdes, en una única unitat: mínim de 12%, 

al sud del sector. 
• Cessions per a sistemes d’equipaments comunitaris: mínim del 5% 
• Cessions per a sistemes tècnics: els necessaris que es determinin en la tramitació del pla 

parcial. 
• Reserva d’aparcament en la via pública de 50 places 
• Edificabilitat bruta: 0,3m2st/m2s 
• Tipologia de l’edificació en volumetria específica, zonificació a determinar en el pla parcial, 

d’acord amb els criteris tipològics de les NNSS i del pla director vigents. 
• Projecte arquitectònic unitari de la unitat de zona o illa. 
• Usos principals: terciaris i industrials fins categoria 4,  
• Usos no principals amb un màxim de 1.000mst conjunt: logístic, hoteler, restauració, 

recreatiu i esportiu. 

 
Gestió: Un únic polígon d’actuació, sistema d’actuació per reparcel·lació modalitat 
compensació bàsica. Una única etapa d’execució, amb caràcter immediat. Cessió del 15% 
d’aprofitament del sector, a concretar en el desenvolupament. 
 
El pla parcial pot ajustar la delimitació del sector amb una tolerància màxima de 5% de la 
superfície indicada. 
 
Condicionants sectorials: gestió dels riscos per inundabilitat, mobilitat sostenible 
 
Càrregues externes d’urbanització: la corresponent a la participació en la configuració de la 
rotonda nord de la N-230, la càrrega externa d’urbanització de la franja de domini públic de la 
N-230, les connexions de serveis i la  participació o internalització de costos de sanejament 
segons determini l’òrgan hidràulic competent. 

 
El pla parcial urbanístic incorpora questes determinacions en l’ordenació, normativa i pla d’etapes. 

 
5 MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 
 
5.1 OBJECTIUS I CRITERIS DE L’ORDENACIÓ 
 
Tal i com s’explica en l’apartat anterior, l’objectiu principal de l’actuació es desenvolupar un sector 
de sòl d’activitat econòmica, urbanitzat en condicions, per respondre a una demanda de sòl de 
qualitat, completant una necessària àrea terciària. 
 
D’acord amb els criteris establerts en la modificació de planejament general que es tramita 
simultàniament, en l’estudi paisatgístic, en l’estudi ambiental i en l’estudi de mobilitat, l’ordenació 
proposada respon a les necessitats del lloc en els termes següents: 
 

• El sistema viari es resol de forma mínima, a partir de la necessària continuïtat del passeig 
del riu que connectarà el pont amb la rotonda executada al nord del nucli, i la formació d’un 
vial interior des del vial que separa el sectors Escamun-1 i Escamun-2 que connecta de 
forma immediata amb la nova rotonda. Aquest vial interior dona accés a la zona terciària i 
al equipament, de forma que el passeig del riu resti alliberat dels accessos. Les seccions 
dels vials s’indiquen en plànols. 

 
L’àrea d’aparcament públic en bateria, en sentit únic del vial interior facilita les maniobres 
d’accés, i complementa l’àrea EA determinada pel pla director, si bé les necessitats 
addicionals d’aparcament de la zona d’activitat econòmica es resoldran en subsòl. 
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• El sistema d’equipaments públics es posiciona en la part central del sector, fent de porta a 
la zona terciària, en la posició més propera al nucli. Aquests sistema i també la zona 
terciària estan condicionats per la línia d’edificació de 25m des de l’aresta de la calçada de 
la N-230. 

 
• El sistema d’espais lliures es configura en una franja de secció variable que separa la 

carretera de les activitats. Aquesta disposició de secció també s’ha adoptat en els altres 2 
sectors i en la franja e sòl urbà de la AA-1, el que suposa una continuïtat formal verda que 
aportarà un plus d’identitat i d’imatge naturalitzada dels sectors. 

 
• La zona terciària, en una única unitat, i amb la determinació de projecte arquitectònic unitari 

suposarà una volumetria identificable i esgraonada en proporció amb els altres dos sectors. 
La cota de planta baixa d’aquest zona es determina d’acord amb l’estudi  d’inundabilitat 
inclòs en l’informe ambiental. Les dues plantes d’aparcament en subsòl es dissenyaran de 
forma que es garanteixi la seva protecció davant la inundabilitat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 ESQUEMA I PREVISIONS DELS SERVEIS URBANÍSTICS 
 
El pla parcial urbanístic no concreta directament les obres d'urbanització bàsiques, i per tant 
s’assenyalen els traçats de les xarxes existents i dels traçats indicatius dels serveis de les xarxes 
de subministrament d'aigua, reg i hidrants per a incendi; de clavegueram; de distribució d'energia 
elèctrica i d'enllumenat públic i de telecomunicacions. 
 
 
5.2.1 Abastament d’aigua 
 
La xarxa d’aigua potable existent, consistent en un tu de PEAD de 200mm travessa el sector de 
sud a nord, provinent de la xarxa del nucli, i abasteix el sector Escamun-1 
 
Es preveu connectar la xarxa de reg i d’abastament d’aigua de la zona terciària i de l’equipament  
al tub existent, segons s’indica en plànols. La xarxa de distribució de l’aigua potable es 
dimensionarà segons la pressió de càlcul en el punt de connexió, (a definir en el projecte 
urbanització i estimant-se inicialment en 20 m.c.a equivalent a 2 Kp/cm2) tenint en compte el 
nombre màxim d’usuaris potencial segons determinacions del propi pla i segons la norma DB SI5, 
i les instruccions tècniques complementàries. 
 
La xarxa serà soterrada i complirà totes les distàncies mínimes a altres xarxes de serveis 
soterrades, segons la legislació vigent, col·locant-se banda de senyalització de color blau damunt 
de l’arena de protecció. 
 
Previsions de consum d’aigua: 
 
Segons document “Documentació per als informes de planejament urbanístic” de l’ACA, 2009, les 
previsions de demanda són: 
 

• Abastament aigua zona terciària i equipament: 
 
Zona terciària (industrial terciària) i Equipament: consum equivalent a 50habitants/ha neta:  la 
superfície neta és de 0,21ha: 1.599m2ZT + 508m2EQ: 
 

 
• Reg 

Atesa la climatologia de la vall, la zona verda única no disposarà de xarxa de reg, ja que es plantarà 
amb vegetació autòctona resistent, segons determinarà el projecte d’urbanització.  
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• Hidrants d’incendi:  
 
Per a la dotació contra incendis, en el projecte d’urbanització caldrà calcular la xarxa preveient-se 
el funcionament simultani de dos hidrants (separats com a màxim 200 metres) de D100, amb un 
cabal previst de 1000 l/m cadascun, resultant per tant un cabal màxim simultani de 33 l/s equivalent 
a 2000 l/m, essent per tant superior al de l’aigua potable, i per tant es el que prendrem com a base 
per al dimensionament de la xarxa, donant-nos segons unes primeres aproximacions un diàmetre 
exterior de 200 mm amb tub de polietilè d’alta densitat PEAD-PN10, amb juntes electrosoldades 
i/o amb reforços metàl·lics. (veure càlculs definitius en el projecte d’urbanització) 
 
Els hidrants seran del tipus soterrat dins de troneta, tipus DN 100-70-70, amb dues sortides de 70 
mm, amb tapa identificativa de color vermell, connectant-se a la xarxa amb clau de pas 
independent PN-16, amb tub PEAD, DN-100 i/o aeri amb les mateixes condicions. La distància 
d’un hidrant a l’altre no podrà ser superior a 200 metres. Independentment de la xarxa contra 
incendis a la xarxa viària, l’empresa o comunitat d’empreses de la zona terciària disposaran dels 
seus propis medis per a la dotació contra incendis. 
 
La dotació d’abastament d’aigua resta garantida per l’ajuntament. 
 
5.2.2 Sanejament 
 
La xarxa de sanejament existent, consistent en una canalització de PVC corrugat de diàmetre 
600mm, soterrada, travessa el sector de sud a nord, en pendent a nord, finalitzant a la depuradora 
del municipi, que es troba situada molt propera, al nord del sector Escamun-1 
 
La xarxa serà separativa. Es preveu connectar la xarxa de sanejament d’aigües residuals, tant les 
provinents del sòl privat com en del sòl públic de l’equipament,  a la canalització existent, amb un 
diàmetre 400 mm. 
 
La xarxa d’aigües pluvials de la vialitat pública es vessarà directament al riu, en diversos punts per 
garantir cabals petits. Les aigües netes de les edificacions, previ tractament adequat, també es 
canalitzaran a vesar al riu, en diàmetres de PVC corrugat de 150mmm,  diferenciant-les de les 
provinents dels vials.  
 
En tot cas es fixaran com a normatives les condicions que fixi l’organisme competent. 
 
5.2.3 Abastament Elèctric 
 
L’entorn disposa de 2 possibilitats de connexió a estació transformadora: una existent situada en 
el sector Escamun-1 i l’altra prevista al nord del sector Escamun-CAT. En el projecte d’urbanització 
es decidirà l’opció més adequada, d’acord amb l’empresa subministradora. 

 
En l’àmbit del sector existeix una línia de BT de 25KW soterrada i aèria, que la travessa de sud a 
nord. 
 
En qualsevol cas, la xarxa del pla parcial, tant la que abastirà la zona i l’equipament com la 
corresponent a l’enllumenat públic serà soterrada fins la connexió de la ET, afegint a la canalització 
existent el cablejat corresponent al sector, costejant les connexions externes al seu càrrec. 
 
Previsions de consum, potència màxima: 
 
Equipaments: el sostre màxim que es pot encabir és de 500m2 sobre rasant i 200m2 sota rasant. 
El càlcul de la xarxa de baixa tensió es farà amb la previsió de consum de 100 W/m2st per a la 
zona d’equipaments, amb un total de 70KW. 
 
Enllumenat públic: 5 kW 
 
Zona terciària: 100w/m2st sobre rasant: 2.700m2st sobre rasant, 270KW;  50W/m2st sota rasant 
per aparcament 2.700m2st sota rasant: 135KW. 
 
Total potència màxima prevista: 480KW 
 
5.2.4 Telecomunicacions 
 
Existeix una línia de fibra òptica soterrada que travessa el sector de sud a nord, segons s’indica 
en els plànols. 
 
Es preveuen les dues connexions soterrades de la zona terciària i l’equipament a aquesta línia 
existent. 
 
5.2.5 Jardineria, mobiliari urbà i senyalització 
 
Com a mobiliari urbà es preveurà la col·locació de papereres en els diferents vials del sector, i en 
la zona d’espais lliures, es resoldrà en el projecte d’urbanització. 
 
El pla parcial preveu la senyalització vertical i horitzontal de tots els vials, d’acord amb la normativa 
vigent i indicacions dels serveis municipals, desenvolupant-se en el corresponent projecte 
d’urbanització. 
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5.3 GESTIÓ URBANÍSTICA. PLA D’ETAPES 
 
Gestió 
 
Divisió poligonal 
S’estableix UN polígon d’actuació urbanística.  
 
Cessió d’aprofitament 
El 15% de cessió de l’aprofitament urbanístic del sector es determinarà en el projecte de 
reparcel·lació. 
 
Sistema d’actuació: 
Reparcel·lació, modalitat compensació bàsica.  L’ajuntament de Les serà l’administració actuant. 
D’acord amb la memòria d’ordenació pel que fa a la delimitació de les propietats del sector, el 
repartiment de beneficis i càrregues serà proporcional a la superfície de les parcel·les inicials que 
s’ajustaran en el projecte de reparcel·lació. 
 
Pla d’Etapes: 
 
D’acord amb l’article 83 del Decret 305/2006, que desplega l’article 65.2, del DL 1/2010, aquest 
document preveu les següents determinacions relatives a l’execució del pla. 
 
Atès que el pla parcial no inclou les obres d’urbanització, es fixa un termini de 6 mesos per a 
aportar l’acreditació de l’aprovació del projecte d’urbanització, que gestionaran els promotors del 
pla  i les garanties del 12% davant la comissió d’urbanisme per fer executiu el pla parcial a partir 
de la seva publicació.  
 
El Pla d’etapes abasta des de la vigència del pla parcial fins l’acabament de l’edificació, i no 
superarà els 3 anys de durada global, d’acord amb les determinacions de caràcter immediat de 
l’actuació establert en la modificació de NNSS que classifica el sector, en UNA única etapa 
d’execució, amb el programa següent: 
 
Any 1: 
Aportació de tots els títols de propietat per part dels propietaris inclosos en l’àmbit, amb declaració 
expressa de les situacions jurídiques que coneguin i afectin a llurs finques, com per exemple 
arrendataris i ocupants per qualsevol títol. 
Constitució de la Junta de Compensació, amb aprovació prèvia de Bases i Estatuts i/o realització 
del Projecte de Reparcel·lació Voluntària amb escriptura de la mateixa. 
Redacció dels Projectes d’urbanització i reparcel·lació 
Termini de 6 mesos per a l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació des de la vigència del 
pla parcial. 

Inici de les obres d’urbanització del sector: Moviments de terres amb explanacions, rebliments, 
compactacions i anivellaments de tots els vials, treballs inicials connexió xarxes generals, obertura 
de rases per a xarxes de serveis interiors, col·locació de tubs i adequació inicial de les zones 
verdes. 
Inici de la redacció del projecte d’edificació de la zona terciària. 
 
Any 2 
Cessió a l'Ajuntament de tots els terrenys de cessió obligatòria, en ple domini i lliures de càrregues. 
Llicencia obres d’edificació. 
Ultimar les obres d’urbanització, simultàniament es poden començar les obres d’edificació –
excavació- de la zona terciària, termini màxim 6 mesos des de l’aprovació definitiva del projecte 
de reparcel·lació. 
 
Any 3 
Recepció de les obres d’urbanització per part de l’ajuntament 
Finalització de l’edificació terciària, petició de llicència d’activitat en una superfície superior al 50% 
del sostre edificable sobre rasant abans d’acabar aquest tercer any. 
 
5.4 AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 
 
L’avaluació conté els 3 aspectes que determinen la sostenibilitat econòmica del pla: les despeses 
necessàries per posar en marxa l’actuació que es concreten en un pressupost estimatiu; la viabilitat 
econòmica de l’operació pels promotors del pla, i el informe de sostenibilitat econòmica que 
garanteix una proporcionada intervenció de l’ajuntament adequada a les seves capacitats 
financeres i de gestió pública. 
 
5.4.1 Pressupost estimatiu d’urbanització 
 
Els costos d’urbanització inclouen tots els costos de l'execució del pla, tenint en compte el 
pressupost estimat de les obres d'urbanització, de la implantació dels serveis i de les altres 
despeses d'urbanització. Els costos inclouen les despeses generals i els beneficis industrials, per 
tal de sumar amb les altres despeses de professionals i les despeses externes a l’àmbit. 
 
Es descompten 595,09m2 de voreres ja executades, corresponents al passeig del riu i el mur del 
Garona. Així mateix, en tant és un terreny pla i s’ha executat la calçada del vial del passeig del riu, 
i es considera feta l’esplanació i compactació del terrenys, el  cost de les calçades s’estima en 
35€/m2. 
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Les garanties corresponents al 12% dels costos d’urbanització del sector, d’acord amb l’article 
107.3 del TRLUC no inclouen les despeses de la rotonda i el sanejament, ja que tenen garanties 
pròpies, i les despeses ja liquidades, com els honoraris de projectes i plans. 
 
5.4.2 Viabilitat econòmica del pla parcial. 
 
La viabilitat econòmica del sector resulta del balanç o rendiment positiu de l’operació urbanística, 
és a dir el resultat dels ingressos o del valor que s’aconsegueix amb la urbanització del sector i la 
assoliment del règim de solar urbà edificable del sòl amb aprofitament privat menys les despeses 
que es requereixen per fer-ho.  
 
El valor del solar resultant, expressat per €/m2st, per a usos terciaris, és el resultat residual de la 
venta del producte immobiliari menys les despeses de construcció i urbanització, segons el mètode 
de valoració residual indicat pel reglament de valoracions: 
 

VRS= Vv/K –Vc -G . (1 + TLR + PR) 
 
Per a determinar el valor de venda del sostre terciari no es disposen de mostres comparables, ja 
que es tracta d’un producte molt específic, molt condicionat per la seva ubicació fronterera i per la 
tipologia comercial que s’hi pugui encabir d’acord amb la legislació sectorial de Comerç. En aquest 
sentit es considera més fiable comparar amb valors globals contrastats dels estudis cadastrals i 
tributaris, ja que reflecteixen valors mitjans per a situacions definides per criteris de qualitat 
d’ubicació i ús.  
 

Es pren una localització de qualitat, A12, per a ús comercial, en categoria segona (la primera 
correspondria al centre del nucli de Les) el valor mitjà de repercussió  sòl és de 272€/m2st, que és 
el valor base de càlcul per determinar la idoneïtat del valor de venda del producte immobiliari final. 
 
El factor de cost de finançament, comercialització, promoció  i despeses generals es considera 
1,4. Els costos d’edificació es consideren de 720€/m2. El sumand 1+TLR(0,136 jul-2018)+PR 
(0,12) és de 1,256. 
 
El valor de repercussió d’urbanització és el que s’indica en l’estimació del pressupost, que ja 
incorpora el descompte del 15% de cessió a l’ajuntament. El valor de venda que equilibra la 
valoració estàtica és de 1.895,9€/m2st 
 

 
 

El mercat de locals comercials o terciaris/hotelers és molt dispers a Catalunya, i en localitzacions 
similars de frontera no existeixen ofertes de les mateixes característiques tipològiques que resulten 
d’aquest pla parcial, però el valor que equilibra l’operació és coherent amb els valors mitjans de 
productes similars a Catalunya. 
 
 
5.4.3 Informe de sostenibilitat econòmica 
 
El present informe justifica la sostenibilitat econòmica del desenvolupament del Pla Parcial 
Urbanístic, d’acord amb l’article 66 del TRLUC, mitjançant l’estimació de les repercussions del 
desenvolupament sobre les finances públiques implicades, en aquest cas únicament de 
l’Ajuntament de Les, ja que les obres executades o previstes pel Ministeri de Fomento en relació 
a la carretera N-230 segueixen altres canals legislatius. 
 
Aquest document pretén determinar si l’execució del sector és econòmicament sostenible, és a 
dir, si el balanç entre les despeses i ingressos que es generin sobre la hisenda pública municipal 
resulta positiu amb uns ingressos superiors a les despeses. 
 
L’Ajuntament no té propietats patrimonials dins del sector, i per tant no participarà en el repartiment 
de beneficis i càrregues; la seva implicació econòmica s’inicia amb la recepció de les obres 
d’urbanització, tret que s’atorguin llicències d’edificació en simultaneïtat a l’execució de la 
urbanització, i que suposarà uns drets i unes obligacions que es traduiran per a la hisenda 
municipal en ingressos i despeses. De la urbanització del Sector se'n deriva per a l'Ajuntament de 
Les l'obligació de fer-se'n càrrec del manteniment i conservació. 
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Per tal d’efectuar aquest balanç econòmic, caldrà: 
 
1- Identificar i estimar els ingressos i despeses que comportarà el desenvolupament d’aquest 
sector vers les finances municipals. 
2- Considerar l’impacte causat per la implantació i manteniment de noves infraestructures viàries 
i espais lliures, així com també els costos associats a la prestació de serveis que comportarà la 
implantació dels nous usos previstos. 
3- Considerar la recaptació econòmica en concepte d’impostos de béns immobles, (IBI), impostos 
d’activitats econòmiques. No es consideren els altres impostos i taxes de construcció i llicències 
d’obres pel seu caràcter puntual. 
 

a) Estimació de despeses municipals generades 
 

En aquest capítol pretenem determinar quines seran les despeses municipals generades per raó 
del desenvolupament del sector del Pla Parcial Urbanístic. 
 
Les infraestructures que es projecten en aquest Pla Parcial Urbanístic han estat dissenyades 
d’acord amb les prescripcions de les empreses subministradores i d’acord amb les prescripcions 
de racionalitat de la despesa imposada per l’Ajuntament. 
 
Les despeses de manteniment associades a les noves infraestructures i serveis, s’apliquen a les 
superfícies definides pel PPU corresponen als sistemes següents: 
 

 
 

• Manteniment del sistema viari: 
 

El cost anual de manteniment de la xarxa viària del sector del PPU, s’ha estimat entre els 1,00 i 
2,50 €/ m2 de sòl. Aquest manteniment inclou la part proporcional de la neteja, el control, i la 
conservació ordinària del sistema i d’aquells instal·lacions públiques que són incloses dins 
aquest sistema, és a dir, la xarxa de clavegueram, aigües pluvials i la xarxa d’enllumenat públic. 
Així doncs, aplicant a la superfície del sistema viari, el mòdul bàsic de manteniment de 1 ,50 
€/m2 sòl abans expressat, resulten unes despeses per aquest concepte de: 
 
1,50 €/m2 x 4.814,51 m2 = 7.221.76 € anuals 
 

• Manteniment dels espais lliures. 
 

La parcel·la destinada a zona verda es configura com una separació visual de la carretera, que 
es plantarà amb herbacis, arbres i  arbusts autòctons. 
Topogràficament serà plana  en la part propera al riu i amb un cert terraplè en el límit de la 
carretera. 
S'incorporarà la possibilitat d'instal·lar un mínim de mobiliari urbà en la part més propera al 
Passeig del Riu 
S’estima que el cost de manteniment d’aquesta zona verda es troba entre els 0,50 – 1,00 €/m2 
de sòl, per any. 
Així doncs, aplicant a la superfície d’espais lliures el mòdul bàsic de manteniment de 0,60 €/m2 
de sòl, per any, resulten unes despeses per aquest concepte de:  
 
0,60 €/m2 x 2.041,35 m2 = 1.224,81 € anuals 
 
Així, el cost anual del manteniment dels sistemes viaris i d’espais lliures és de 8.446,58€. 
 

• Serveis de recollida d’escombraries. 
 

Les despeses motivades per aquest concepte es refereixen únicament la gestió de residus de 
tipus urbà, ja que al tractar-se d'un sòl industrial, les empreses que exerceixin la seva activitat 
tenen l'obligació de gestionar-se el residus propis de l'activitat. 
 
S’estableixen en 1.000€ /any 
 

b) Estimació dels ingressos municipals generats 
 
Els ingressos municipals amb caràcter indefinit que es generaran amb motiu de la transformació 
del sector del PPU provindran principalment dels Impostos sobre Béns i Immobles i els impostos 
derivats de la recollida d’escombraries i els impostos dels vehicles de tracció mecànica que pugui 
haver al sector. 
 
No es tenen en compte els ingressos i despeses atípics de la posta en marxa del sector ja que 
distorsionen el model anual, sens perjudici de valorar-lo en un balanç a part, que en tot cas seria 
positiu pels ingressos de llicències d’edificació, l’impost d’activitats econòmiques i les plusvàlues 
que puguin generar-s’hi per la transmissió de béns immobles, molt superiors a les despeses de 
gestió i tramitació dels projectes. 
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• Ingressos per l’IBI. 
 

Dades cadastrals estimatives, un cop els terrenys assoleixin la condició de solars: 
- Valor cadastral del sòl: 303.747,07 € 
- Valor cadastral construcció: 928.211,53 € 
- Total valor cadastral: 1.231.958,60 € 
D’acord amb les dades facilitades, s’estima que els ingressos obtinguts al sector, seran: Valor 
cadastral x coef. Aplicable. 
1.231.958,60 € x 0,0105 = 12.935,57 €. 
 

• Ingressos taxa escombraries. 
 

D'acord amb l'ordenança fisca, reguladora de la taxa per recollida d'escombraries, transport i 
tractament de residus urbans, la quota tributaria per unitat de local que li correspon és: 
- Gran superfície terciària de més de 800 m²: 569,36 €/anuals. 
 

• Ingressos per vehicles de tracció mecànica. 
 

Es valora un parc de vehicles hipotètic, necessari per a l'activitat consistent en: 
- Vehicle furgoneta de menys de 1.000 kg de càrrega útil 
- Vehicle de 2.999 fins a 5.999 kg de càrrega útil 
- Vehicle tipus turisme de 8 fins a 11,99 cv fiscals 
 
D'acord amb l'ordenança fiscal, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per que 
li correspon és: 
 
- Vehicle furgoneta de menys de 1.000 kg de càrrega útil: 84,56 € 
- Vehicle de 2.999 fins a 5.999 kg de càrrega útil: 237,28 € 
- Vehicle tipus turisme de 8 fins a 11,99 cv fiscals: 68,16 € 
 
Total Ingressos per Impost de Vehicles: 390,00 € 
 

c) Balanç Resum 
 
D’acord amb l’anterior, el balanç ingressos-despeses en resulta el següent: 
 

 
 

Com es pot observar el balanç dels ingressos i les despeses anuals que motivarà el 
desenvolupament del sector Escamun-2 és positiu. 
 
Consegüentment, es pot concloure que el desenvolupament del sector del Pla Parcial Urbanístic, 
és econòmicament sostenible i assumible pel Consistori. 
 
 
6 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Un cop superat el procediment ambiental, el document de modificació de planejament i el pla 
parcial seran sotmesos a la seva aprovació inicial, si s’escau. 
 
El procés participatiu que regula la legislació urbanística s’iniciarà un cop feta dita aprovació inicial, 
i es preveu bàsicament en dos formats. El presencial i el telemàtic 
 
El procés presencial es centrarà en el document comprensiu, del qual se’n editaran dos exemplars 
en paper, amb previsió de sistema de còpies que requereixin  les peticions per part dels ciutadans 
de Les.  
 
El règim de consulta i còpia s’establiran d’acord amb els procediments habituals de l’ajuntament. 
S’obrirà un registre de suggeriments, al marge de les al·legacions que es presentin en forma. 
 
En funció de l’interès social que suposi l’actuació, l’ajuntament organitzarà una xerrada per explicar 
la proposta, que anunciarà mitjançant els medis de l’ajuntament. 
 
El procés telemàtic es focalitza en el web de l’ajuntament, en el qual es penjarà tota la 
documentació en format de lectura, i s’habilitaran les bústies de suggeriments, consultes i 
al·legacions en els formats de comunicació que ja disposa l’ajuntament. 
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7 NORMATIVA DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC 
 
La normativa del Pla parcial quedarà establerta amb els següents articles: 
 
1.-   DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.-   Àmbit d’aplicació 
El pla parcial urbanístic té per objecte d’acord amb els articles 33 i 65 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (TRLUC), desenvolupar el planejament urbanístic general, en especial de la 
modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament que classifiquen aquest sector, mitjançant 
l’ordenació detallada del sector, d’acord amb el règim del sòl urbanitzable.  
 
L’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa es correspon a la totalitat del sector de sòl urbanitzable 
delimitat anomenat “Escamu-2”, assenyalat en els plànols d’aquest pla parcial urbanístic, que 
coincideix amb l’àmbit classificat per la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament. 
 
Article 2.-   Marc legal de referència i vigència del pla 
 
El pla parcial es desenvoluparà seguint la normativa de les Normes Subsidiàries de Planejament 
vigents en el municipi de Les, el Pla Director Urbanístic de la Vall d’Aran i el Pla Territorial Parcial 
de l’Alt Pirineu i Aran, i la legislació urbanística vigent. 
 
En tot allò que no determini expressament aquesta normativa s’estarà al que determini el 
planejament general indicat anteriorment. 
 
La vigència d’aquest pla parcial urbanístic serà indefinida, d’acord amb l'art. 94 del Decret 1/2010. 
Aquest pla serà executiu a partir de la publicació en el DOGC de l’acord d’aprovació definitiva i de 
les normes urbanístiques corresponents, segons s’indica en l'art. 106.1 del Decret 1/2010. 
 
La constitució de la garantia a que és refereix l’article 106.3 del Decret 1/2010, es condició 
d’eficàcia de l’executivitat d’aquest pla parcial, així com del projecte d’urbanització, al ser 
d’iniciativa privada. 
 
Les determinacions compreses dins la documentació d’aquest pla, vinculen tant a l’administració 
com als particulars, amb les limitacions establertes en l'art. 106.2 del Decret 1/2010. 
 
Article  3.-   Definició de conceptes 
 
Els conceptes urbanístics i d’edificació que no s’enunciïn expressament en aquesta normativa 
seran els definits al planejament general vigent. 

 
La precisió dels límits del sector que s’estableixi en els projectes d’urbanització i reparcel·lació 
s’estableix en el 5% justificada per límits de propietat, elements  topogràfics o altres límits 
administratius o físics. 
 
Article 4.-   Desenvolupament del pla parcial  
 
Es podran redactar plans de millora urbana en els termes assenyalats en la legislació vigent, amb 
un àmbit mínim de la totalitat de la zona terciària, que podrà fixar condicions d’ordenació de 
volums, condicions d’edificació, de divisió horitzontal i de parcel·lació de la zona, justificant el 
manteniment dels objectius generals de la modificació de Normes Subsidiàries que classifica el 
sector, especialment el de caràcter unitari de l’edificació, sense alterar les previsions de 
temporalitat d’execució fixades en el pla d’etapes   
 
Articulo 5.-   Ordenacions de volums alternatives 
 
El pla parcial no regula zones d’aprofitament amb regulacions de volum alternatives, ja que es 
determina projecte únic per a la totalitat de la zona d’aprofitament. 
 
Article  6.-   Projectes d’urbanització complementaris 
 
El projecte d’urbanització de les obres bàsiques abastarà la totalitat del sector i les seves 
connexions externes si s’escau. 
 
Els projectes complementaris que es tramitin posteriorment no podran alterar les previsions del 
pla parcial relatives alineacions, dimensions i cotes en una tolerància superior al 5%. 
 
Article 7.-   Reparcel·lació, parcel·lació i divisió horitzontal 
 
Es determina parcel·la única, i projecte únic d’edificació de la unitat de zona. 
 
S’admet la divisió en règim de propietat horitzontal de la parcel·la terciària, amb una superfície 
mínima construïda sobre rasant de 300m2, que es concretarà en el projecte de reparcel·lació. 
 
Article 8.-   Projectes d’edificació i activitat. 
 
L’edificació de la zona d’aprofitament constituirà un conjunt arquitectònic únic, sota un projecte 
executiu únic, que es podrà construir per fases. 
 
El projecte unitari definirà les parts de l’edificació i de la totalitat dels espais no edificats de la 
parcel·la i del subsòl. Qualsevol modificació que afecti els elements comuns de l’edifici com 
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façanes, coberta o espai lliure de parcel·la requerirà un projecte global que justifiqui la unitat 
arquitectònica de la proposta. 
 
Serà perceptiu el compliment de la legislació vigent de les determinacions de supressió de barreres 
arquitectòniques i urbanístiques.  
 
 
Article 9.-   Modificacions 
 
Les modificacions del pla parcial urbanístic s’ajustaran als criteris i objectius del planejament 
general vigent. No seran supòsit de modificació els ajustos dels projectes de reparcel·lació i 
urbanització que alterin la superfície de la unitat de zona o el sostre inferiors al 3%, per raons 
d’amidament real. 
 
 
2.-  RÈGIM  URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
Article  10.-   Qualificació.  
 
Aquest pla parcial urbanístic industrial qualifica els sols compresos en el seu àmbit en zones i 
sistemes, d’acord amb les determinacions del planejament general vigent: 
 

a) SISTEMES 
Sistema viari, clau V 
Sistema d’equipaments, clau Eq 
Sistema d’espais lliures, clau L 
 
b) ZONES 
Zona Terciària Unitària, clau ZTU. 

 
 
3.-  NORMES GENERALS DE ZONES I SISTEMES. 
 
Article  11.-   Condició general 
 
El règim de les zones i  dels sistemes és el definit pel planejament general vigent.  
 
El sistema d’equipaments no té assignat  un tipus específic, ja que per la seva posició estratègica 
respecte les comunicacions generals pot requerir un ús més flexible, i per tant es determina una 
tipificació o família d’equipament compatible amb l’entorn terciari que permet usos propis de les 3 

tipologies de sistemes definits per les normes: AD, administratiu; SC, Sòcio-cultural i SA, sanitari-
assistencial. 
 
Article 12.-   Regulació del subsòl  
 
El subsòl resta afectat per les servituds de les infraestructures d’interès generals o de servei públic 
que requereixin les administracions públiques.  
 
D’acord amb l’article 35 del TRLUC, s’admet que en els sistemes viaris locals de titularitat pública 
s’admetin usos d’aparcament de la zona terciària, en compatibilitat amb les servituds indicades. 
Es considera que el sistema viari que té caràcter local o no estructural de trama urbana, als efectes 
únicament d’aquest article, és la calçada, vorera i aparcament en bateria del vial interior i  tota la 
vorera de la zona terciària. 
 
Article  13.-  Gestió del pla parcial 
 
El Sistema d’actuació que regirà en el desenvolupament del present pla, serà el de reparcel·lació 
per compensació bàsica, com una de les possibilitats que preveu l’art. 121.4 del Decret 1/2010. 
 
Correspon a la propietat majoritària del sector (més del 50%), donat el sistema d’actuació fixat, 
portar a terme la iniciativa del desenvolupament del mateix, constituïda en junta de compensació, 
si s’escau. 
 
Donat el sistema d’actuació i segons l’art. 130.1 del Decret 1/2010, els propietaris aporten el sòl 
de cessió obligatòria i gratuïta i executen a llur càrrec la urbanització, i es constitueixen mitjançant 
document públic en junta de compensació, si s’escau. 
 
Es determina la cessió del sòl necessari per a edificar el sostre corresponent al 15% de 
l’aprofitament urbanístic del sector, que es concretarà en el projecte de reparcel·lació d’acord amb 
els criteris de l’article 45 del TRLUC. 
 
L’execució del pla parcial se sotmet al pla d’etapes pel que fa als terminis màxims. 
 
Article 14.- Projectes d’urbanització obres bàsiques i complementàries 
 
Aquest pla parcial no incorpora les obres d’urbanització bàsiques i complementàries d’acord amb 
els articles 65.2.e i 72 del Decret 1/2010, i per tant es tramitarà un projecte d’urbanització separat. 
 
Els projectes d’urbanització complementaris contindran les determinacions no especificades dins 
de les obres d’urbanització bàsiques, segons l’art. 72.2 del Decret 1/2010 i 98.1 del Decret 
305/2006. 
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No podran modificar les determinacions del planejament que executen, amb la excepció de les 
adaptacions de detall necessàries segons l’art. 72.3 del Decret 1/2010. 
 
El promotor del present pla parcial urbanístic, haurà de complir les prescripcions de la Llei 16/2002 
i altres concordants, de protecció contra la contaminació acústica, i les prescripcions de la Llei 
6/2001 i altres concordants, d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn, en tot el procés urbanitzador 
 
Article 15.- Paisatge 
 
Amb la documentació del Projecte del pla parcial s’annexa un estudi paisatgístic pque defineix una 
transició harmònica amb el sòl de l’entorn i configura una imatge adequada. Les mesures 
d’integració que es proposen en aquest estudi paisatgístics s’han de complimentar en el projecte 
unitari de l’edificació de la zona terciària. 
 
 
4.- NORMES D’EDIFICACIÓ 
 
 
Article 16.- Normes generals 
 
Les definicions relatives als paràmetres que regulen l’ocupació del sòl i l’edificació, en tot allò que 
no resulti expressament especificat en aquest pla, es regirà pel que disposa l’articulat corresponent 
del planejament general vigent. 
 
El tipus d’ordenació de l’edificació previst dins l’àmbit d’aquest pla parcial, és el d’edificació en 
volumetria específica unitària, tant en la unitat de zona terciària com en la unitat de sistema de 
l’equipament. 
 
Article 17.- Aparcament 
 
Amb caràcter general, a més de les places d’aparcament en el sistema viari que es concretaran 
en el projecte o projectes d’urbanització, es determina una plaça per cada 100m2 de sostre 
construït en la zona terciària, sens perjudici d’una major reserva en funció de la legislació sectorial 
de l’ús concret que s’implanti. 
 
Article 18.- Normes particulars per als sistemes 
 
El pla parcial determina les reserves de sòl necessàries per a executar el sistema viari i 
d’aparcaments, equipaments i dotacions, jardins i parcs urbans, d’acord amb les determinacions 

de l’art. 65 del D.L. 1/2010 i de les normes urbanístiques del planejament general, així com les que 
deriven de les normes urbanístiques del planejament vigent municipal ( Normes Subsidiàries de 
Planejament). 
 
Sistema viari: 
La xarxa viària definida en aquest pla, s’executarà d’acord amb les especificacions que es 
contenen en la documentació gràfica del projecte d’urbanització d’obres bàsiques, pel que fa 
referència a compactació i anivellament de terrenys destinats a vials, inclosos els passos de 
vianants, les disposicions per al pas de les xarxes de sanejament residual i pluvial, distribució 
d’aigua, reg i energia elèctrica, enllumenat públic, així com la connexió de les xarxes de 
telecomunicacions. 
 
Els projectes d’urbanització complementaris, determinaran la resta d’obres no desenvolupades en 
l’article anterior, essent fonamentalment les pavimentacions de vials i voreres, senyalització, 
mobiliari urbà, elements aeris de la xarxa d’enllumenat públic, xarxa de telecomunicacions, 
adequació de les zones verdes i altres elements d’urbanització no definits. 
 
Sistema d’espais lliures: Parcs i Jardins: 
Les reserves de sòl definides en aquest pla amb destí al sistema d’espais lliures: parcs i jardins, 
compleixen amb els estàndards mínims indicats en l'art. 65.4 del Decret 1/2010 i les previsions del 
planejament general vigent. 
 
El sistema de parcs i jardins està format per un sol àmbit tal i com es pot observar en la 
documentació gràfica del present pla, i els usos admesos seran específicament els d’esbarjo i de 
franja o pantalla visual de separació amb la carretera, podent incloure un carril bici de pavimentació 
tova o passeig per a vianants. 
 
Sistema d’equipaments: 
 
D’acord amb la legislació vigent, el pla parcial urbanístic industrial delimita dins de l’àmbit del sector 
les zones per a equipaments i dotacions, complint amb els estàndards mínims que s’indica en 
l’article 65.4 del D.L. 1/2010 i les previsions del planejament general vigent. 
 
L’edificabilitat de la zona d’equipaments serà la que s’indica en l’article 55 de les normes 
urbanístiques del planejament general vigent. 
 
Article 19.- Normes particulars per a la Zona Terciària Unitària, clau ZTU 
 
Tipologia de l’edificació: Volumetria específica determinada per aquesta normativa que es 
concretarà en un projecte arquitectònic únic de tota la unitat de zona i de tot el sostre admès, que 
es podrà executar per fases dins dels terminis establerts en el pla d’etapes. 
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El volum o volums de l’edificació seran de cares planes, de dimensió màxima de 30m continus, 
entre els quals es podran configurar retranqueixos d’un mínim de 1m. 
La composició de façanes i cobertes serà lliure, ajustada als criteris de l’estudi paisatgístic annex 
al pla parcial, tot justificant-la arquitectònicament en relació als criteris de materials i composició 
que es deriven de les edificacions tradicionals de la vall, determinades pels planejaments generals 
de les Normes Subsidiàries i del Pla Director vigents. 

Alçada reguladora màxima: 7m, mesurada des de la cota de planta baixa indicada en el plànol 
normatiu de vialitat del pla parcial, fins l’arrencada de la coberta. Per damunt d’aquesta alçada 
només es permeten els elements que formen la coberta, les xemeneies  i els elements tècnics de 
les instal·lacions. L’alçada màxima del carener serà de 10m. No es fixen separacions de l’edificació 
als límits de la zona. 

La integració de panells solars per producció d’energia elèctrica fotovoltaica o de molins de vent 
de generació d’energia elèctrica eòlica requeriran d’un estudi paisatgístic que justifiqui una 
adequada integració en l’entorn. 

Nombre màxim de plantes: 2 plantes sobre rasant i 2 plantes sota rasant, a partir ambdues de la 
cota de paviment de planta baixa indicada en plànol normatiu. 

Parcel·lació 
Parcel·la única indivisible, excepte si es tramita un Pla de Millora Urbana de la totalitat de la unitat 
de zona i sostre que justifiqui la necessitat i conveniència de la divisió en relació als interessos 
públics i privats concurrents. 
S’admet la configuració d’espais independents en règim de propietat horitzontal de tota la 
superfície de zona i sostre, amb un mínim de 300m2 de sostre sobre rasant per espai. 

Ocupació i sostre màxim: 

Ocupació màxima sobre rasant del 90% de la unitat de zona 
Sostre màxim edificable sobre rasant de 2.700m2st 
Sostre màxim sota rasant: 3.500m2st. 
Ocupació sota rasant: 100% de la zona terciària. 

Usos admesos 
-Ús principal  Comercial, d’acord amb la legislació sectorial vigent 
-Usos Secundaris, que poden ocupar un màxim conjunt de 1.000m2 de sostre: Industrial fins 
categoria 4, logístic, hoteler, restauració, recreatiu 

En plantes sota rasant de la cota de pavimentació només s’admeten usos d’aparcament de 
vehicles i instal·lacions de les activitats terciàries, que no suposin una estada continuada de 
persones treballadores o usuàries. 

En els espais lliures de parcel·la no edificats es podrà optar per integrar-los en la via pública o bé 
destinar-los a espais per moviment de persones i vehicles de l’activitat, zones verdes o 
aparcament. En cap cas es destinaran a emmagatzematge a l’aire lliure  ni es cobriran amb 
marquesines o tancaments laterals. Les edificacions auxiliars integrades en el projecte únic 
computen a l’hora de justificar el sostre màxim admissible. 

Retolació i publicitat 

Requerirà un projecte específic, o un apartat en el projecte unitari, que justifiqui la seva integració 
en termes paisatgístics i arquitectònics. 

Els rètols i publicitats de les activitats econòmiques que s’implantin no sobrepassaran l’alçada 
reguladora màxima de façana, i no podran volar més de 60ccm d’aquest pla. 

Qualsevol tipus de publicitat visible des de la zona de domini públic de la carretera s’ha de sotmetre 
a les determinacions de articulo 24 de la Llei 25/1998 de Carreteres de l’Estat i 32 de la Llei 7/1993, 
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya). 

Article 27.- Condicionants de la urbanització 

El sector participa en els costos d’execució de la rotonda nord a càrrec del Ministeri de fomento, 
amb el percentatge del 8,15% del total.  

El projecte d’urbanització incorpora totes les condicions derivades dels informes dels organismes 
competents emesos en el període d’informació pública. 

Les, desembre de 2018 

Enrique Regaño Ballarin       
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Núm. col: 7.216 
Suport Enginyeria, SL 
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8 RESUM COMPRENSIU 
 
8.1 INTRODUCCIÓ 
 
El pla parcial desenvolupa un sector de sòl urbanitzable delimitat d’usos terciaris a partir de la 
classificació plantejada en la modificació de Normes Subsidiàries de Planejament que es tramita 
simultàniament, i que també conté la previsió de connexió urbana amb el nucli de Les, al sud del 
sector. 
 
Aquesta modificació s’ha sotmès al tràmit d’avaluació ambiental, amb resolució del departament 
competent de juliol de 2018, que conclou el tràmit ambiental en tant se subjecta a avaluació 
ambiental simplificada. 
 
La modificació que es tramita simultàniament delimita dos àmbits de classificació: el que estableix 
el règim de sòl urbanitzable delimitat d’usos d’activitat econòmica anomenat Esamun-2 i un altre 
àmbit de sòl urbà no consolidat de connexió amb el nucli de Les, que es desenvoluparà mitjançant 
una actuació aïllada d’interès públic, anomenada AA-1, que opera sobre terrenys de propietat 
pública. 
 
La documentació gràfica del resum comprensiu es correspon als plànols 1,2,5 i 6 del pla parcial. 
 
En tant els terrenys objecte de la proposta de classificació, ara en règim de sòl no urbanitzable,  
no tenen cap aprofitament rústic, o bé són de titularitat de l’ajuntament, no es considera necessari 
delimitar un àmbit de suspensió de llicències i tramitació de procediments. 
 
 
8.2 SITUACIÓ I ÀMBIT DEL PLA PARCIAL 
 
El sector Escamun-2 està situat dins del terme municipal de Les, a la comarca de la Val d’Aran, 
en la partida anomenada “Yerla de Baix” o “Escamun”, al nord del nucli. 
 
S’ubica en la franja de terreny de forma triangular situada entre el final del PP La Guá-II i l’extrem 
sud del PP industrial d’Escamun-1, amb el límit físic de la llera del Garona a la banda est i la CN-
230 per la banda oest: 
 

 
Àmbit de la modificació que classifica el sector: 
 
Rotonda nord executada     Rotonda prevista 3 sectors 
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Dades de superfície dels 2 àmbits: 

 

 
 

La superfície del sector és de  8.962,90m2, valor ajustat  al topogràfic actualitzat i altres 

condicionants, segons es detallarà en la memòria de l’ordenació. 

 

Els límits físics dels sector són els següents: 

 

Nord: Vial perimetral sud del sector Escamun-1, que continua el nou pont sobre el riu Garona: 

 

 
 

 

Est:  Mur del marge esquerre del riu Garona, recentment urbanitzat com a vial en la cota 

superior, i que ha ajustat els marges del riu indicats en els diferents documents urbanístics i 

ambientals. 

 

 
 

Sud: terrenys que limiten amb  el sòl urbà no consolidat AA-1: 

 

 
 

Oest. Calçada de la CN-230 de Tortosa a França per la Val d’Aran: 

 

 
 

La seva orografia és sensiblement plana, característica de la extensió de prats situats entre el llit 

actual del riu Garona i el bosc baix que cobreix el peu de mont de la muntanya de Les. 

 

Tots els serveis d’urbanització (aigua, clavegueram, gas, electricitat, telecomunicacions) estan ja 

instal·lats sobre el mateix sector o bé a les seves rodalies. 

 

En l’àmbit no existeixen edificacions ni elements artificials o naturals d’interès, ni valors 

patrimonials; actualment és un terreny erm que s’utilitza com a aparcament no reglat. 

 

8.3 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

 

La promoció del pla parcial correspon als dos propietaris privats del sector: Budigues Aran SL i 

Servicios Garona 1001, SL, que sumen el 100% del sòl privat. 

 

El sector corresponent al pla parcial urbanístic Escamun-2, està format per vuit finques cadastrals 

i dues petites porcions de sòl públic destinades a vials, que conformen la totalitat del sector 

corresponent al sòl, essent de propietat privada la major part, i la resta correspon a l’ajuntament 

de Les, fins el 100% de la propietat. 
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D’acord amb la informació facilitada pels promotors del pla i l’ajuntament, el cadastre no es 
correspon a la realitat de les finques. En el desenvolupament del sector es precisaran les finques 
reals incloses en el sector aportant els títols o documents adients; en tot cas aquesta estructura 
de propietat s’ha mantingut inalterada els darrers 5 anys, segons informen els propietaris. 
 
Dades cadastrals actuals: 
 

 
 
 
La informació real, que s’acreditarà en el desenvolupament del pla parcial és la següent: 
 

 
 

8.4 OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC. 
 
L’objecte del pla parcial urbanístic és la creació d’una àrea terciària que complementa un conjunt 
de sòl per activitat econòmica de major abast, que respon a la especial ubicació fronterera del 
municipi, amb un gran potencial comercial turístic i de serveis. 
 
Urbanísticament, el sector aporta un sòl per activitat terciària que possibilita una compleció urbana 
necessària, que relliga els usos d’activitat existents (Escamun-1) i previstos (Escamun-CAT), i 
millora l’accessibilitat, la mobilitat i la seguretat viària amb la nova rotonda sobre la N-230. 
 
Des de la vessant socio-econòmica, el sector completa la configuració d’un node d’activitat 
econòmica imprescindible per possibilitar el creixement econòmic de Les i de la Vall, de forma 
ordenada i compatible amb les previsions del SAE Les-Bossòst determinat pel Pla Director vigent. 
 
Es justifica el compliment del planejament territorial i urbanístics vigents: 

 
Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran 
Pla Director Urbanístic de la Vall d’Aran 
Normes Subsidiàries de Planejament 
 
 
8.5 ORDENACIÓ DEL PLA PARCIAL 
 
D’acord amb els criteris establerts en la modificació de planejament general que es tramita 
simultàniament, en l’estudi paisatgístic, en l’estudi ambiental i en l’estudi de mobilitat, l’ordenació 
proposada respon a les necessitats del lloc en els termes següents: 
 
-El sistema viari es resol de forma mínima, a partir de la necessària continuïtat del passeig del riu 
que connectarà el pont amb la rotonda executada al nord del nucli, i la formació d’un vial interior 
des del vial que separa el sectors Escamun-1 i Escamun-2 que connecta de forma immediata amb 
la nova rotonda. Aquest vial interior dona accés a la zona terciària i al equipament, de forma que 
el passeig del riu resti alliberat dels accessos. Les seccions dels vials s’indiquen en plànols. 
 
L’àrea d’aparcament públic en bateria, en sentit únic del vial interior facilita les maniobres d’accés, 
i complementa l’àrea EA determinada pel pla director, si bé les necessitats d’aparcament de la 
zona d’activitat econòmica es resoldan en subsòl. 
 
-El sistema d’equipaments públics es posiciona en la part central del sector, fent de porta a la zona 
terciària, en la posició més propera al nucli. Aquests sistema i també la zona terciària estan 
condicionats per la línia d’edificació de 25m de l’aresta de la calçada de la N-230. 
 
-El sistema d’espais lliures es configura en una franja de secció variable que separa la carretera 
de les activitats. Aquesta disposició de secció també s’ha adoptat en els altres 2 sectors i en la 
franja e sòl urbà de la AA-1, el que suposa una continuïtat formal verda que aportarà un plus 
d’identitat i d’imatge naturalitzada dels sectors. 
 
-La zona terciària, en una única unitat, i amb la determinació de projecte arquitectònic unitari 
suposarà una volumetria identificable i esgraonada en proporció amb els altres dos sectors. La 
cota de planta baixa d’aquest zona es determina d’acord amb l’estudi  d’inundabilitat annex. Les 
dues plantes d’aparcament en subsòl es dissenyaran de forma que es garanteixi la seva protecció 
davant la inundabilitat a les rampes d’accés. 
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Dades del sector: 
 

 
 

El pla parcial urbanístic no concreta directament les obres d'urbanització bàsiques, i per tant 
s’assenyalen els traçats de les xarxes existents i dels traçats indicatius dels serveis de les xarxes 
de subministrament d'aigua, reg i hidrants per a incendi; de clavegueram; de distribució d'energia 
elèctrica i d'enllumenat públic i de telecomunicacions. 
 
 
8.6 GESTIÓ URBANÍSTICA. PLA D’ETAPES 
 
S’estableix UN polígon d’actuació urbanística.  
 
El 15% de cessió de l’aprofitament urbanístic del sector es determinarà en el projecte de 
reparcel·lació. 
 
Sistema d’actuació: Reparcel·lació, modalitat compensació bàsica.  L’ajuntament de Les serà 
l’administració actuant. 
 
Pla d’etapes: 
 
Atès que el pla parcial no inclou les obres d’urbanització, es fixa un termini de 6 mesos per a 
aportar l’acreditació de l’aprovació del projecte d’urbanització, que gestionaran els promotors del 
pla  i les garanties del 12% davant la comissió d’urbanisme per fer executiu el pla parcial a partir 
de la seva publicació.  
 
El Pla d’etapes abasta des de la vigència del pla parcial fins l’acabament de l’edificació, i no 
superarà els 3 anys de durada global, d’acord amb les determinacions de caràcter immediat de 
l’actuació establert en la modificació de NNSS que classifica el sector, en UNA única etapa 
d’execució. 

8.7 AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 
 
Costos d’urbanització del pla: 
 

 
 

La viabilitat econòmica del sector resulta del balanç o rendiment positiu de l’operació urbanística, 
és a dir el resultat dels ingressos o del valor que s’aconsegueix amb la urbanització del sector i la 
assoliment del règim de solar urbà edificable del sòl amb aprofitament privat menys les despeses 
que es requereixen per fer-ho.  
 
Es justifica la sostenibilitat econòmica del desenvolupament del Pla Parcial Urbanístic, d’acord 
amb l’article 66 del TRLUC, mitjançant l’estimació de les repercussions del desenvolupament 
sobre les finances públiques implicades, en aquest cas únicament de l’Ajuntament de Les, ja que 
les obres executades o previstes pel Ministeri de Fomento en relació a la carretera N-230 
segueixen altres canals legislatius. 
 
L’execució de la rotonda nord anirà a càrrec dels 3 sectors implicats, en les proporcions 
següents: 
 
                          Sector                                                     Participació      Import PEM 
Sector desenvolupat Escamun-1    64,36% 
Sector aprovat no desenvolupat Escamun-CAT  27,49% 
Sector previst Escamun-2:        8,15%  41.972,5 € 
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8.8 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Una vegada s’hagi sotmès el pla parcial a la seva aprovació inicial, si s’escau, s’endega un procés 
participatiu que regula la legislació urbanística, que es preveu bàsicament en dos formats. El 
presencial i el telemàtic 

• El procés presencial es centrarà en el document comprensiu, del qual se’n editaran els
exemplars que requereixin  les peticions per part dels ciutadans de Les. A disposició de
consulta s’editaran dos exemplars en paper.
El règim de consulta i còpia s’establiran d’acord amb els procediments habituals de
l’ajuntament. S’obrirà un registre de suggeriments, al marge de les al·legacions que es
presentin en forma.
En funció de l’interès social que suposi l’actuació, l’ajuntament organitzarà una xerrada per
explicar la proposta, que anunciarà mitjançant els medis de l’ajuntament.

• El procés telemàtic es focalitza en el web de l’ajuntament, en el qual es penjarà tota la
documentació i s’habilitaran els suggeriments, consultes i al·legacions en els formats de
comunicació que ja disposa l’ajuntament.

Les, desembre de 2018 

Enrique Regaño Ballarin       
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Núm. col: 7.216 
Suport Enginyeria, SL 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
La ciutat, els pobles, els barris apareixen com a fruit de la voluntat dels humans de construir espais 
de relació i convivència que, entre altres funcions, faciliten l’intercanvi de tot tipus de béns, serveis 
i informació. És l’essència de la vila mixta, diversa i compacta en la que tot és a l’abast i on no cal 
fer llargs desplaçaments per satisfer qualsevol necessitat que puguem tenir. 
 
L’augment de les distàncies entre els llocs de residència, de treball, comercials i de lleure ha 
introduït canvis en aquest model de ciutat tradicional i ha incrementat el nombre de desplaçaments 
dels ciutadans. Aquest increment de la demanda de mobilitat, fonamentalment del vehicle privat, 
ha teixit una xarxa d’infraestructures viàries que ha estat un dels principals factors moduladors de 
la distribució dels creixements en el territori i definidors del model urbanístic.  
 
La mobilitat de les persones i mercaderies ha esdevingut un dels processos característics de la 
societat actual. Una de les causes principals és l’especialització funcional de les diferents parts del 
territori - amb la concentració creixent de les activitats industrials en polígons habilitats a aquest 
efecte, per exemple- que en una escala diferent es reprodueix, també, a l’interior dels nuclis 
urbans. 
 
L’increment de l’ús de l’automòbil privat actua, generalment, en oposició al desenvolupament i 
millora del transport públic, ja sigui per relacionar diferents parts del nucli urbà, ja sigui per 
relacionar aquest nucli urbà amb altres localitats del seu entorn, entre les que es compten els 
centres urbans de jerarquia superior i els nuclis sobre els quals una localitat exerceix una certa 
centralitat. 
 
2 OBJECTE DE L’ESTUDI DE MOBILITAT 
 
L’objecte del present document es el següent: 
 

- Avaluar l’increment potencial de desplaçaments provocats pel futur desenvolupament de la 
Modificació de les NNSS de planejament en el sector Escamun-2 del municipi de Les.  
 

- Avaluar la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport existent, 
incloent-hi els sistemes de transport de baix on nul impacte, com els desplaçaments en 
bicicleta o a peu.  

 
A partir d’aquestes avaluacions, es definiran les mesures i actuacions necessàries per tal 
d’assegurar que la nova mobilitat generada en l’àmbit d’estudi segueixi unes pautes 
caracteritzades per la preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, i així acomplir 
amb el canvi de model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 
 

3 MARC LEGISLATIU 
 
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat ha estat el marc de referència per a la elaboració 
d’aquests estudis, mitjançant les Directrius Nacionals de Mobilitat, els Plans Directors de Mobilitat 
i els Plans de Mobilitat urbana. 
 
El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’Avaluació de la Mobilitat 
Generada, determina la necessitat d’incloure l’estudi de mobilitat generada com a document 
independent, en els instruments d’ordenació territorial i urbanística següents: 
 

- Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis. 
 

- Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova 
classificació de sòl urbà o urbanitzable. 

 
- Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació 

de nous usos o activitats que, ja sigui per raó del municipi on s’emplacen, o bé per raó de 
la naturalesa de l’activitat proposada, la qual es preveu que tingui una repercussió 
significativa en la mobilitat generada. 

 
Així mateix també determina que no és obligatori realitzar un estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada en les figures de planejament urbanístic derivat dels municipis de població inferior a 
5.000 habitants (el municipi de Les té una població estimada de 955 habitants l’any 2017), excepte 
que formin part d’un sistema urbà plurimunicipal, en els següents supòsits:  
 

1. Actuacions que suposin la implantació de nous usos residencials fins a un màxim de 250 
habitatges. 

2. Actuacions que suposin la implantació d'usos comercials o terciaris en sectors d'una 
superfície de fins a 1 ha, sempre que no suposin una implantació singular, d'acord amb 
l'article 3.3 del Decret 344/2006. 

3. Actuacions que suposin la implantació d'usos industrials en sectors d'una superfície de fins 
a 5 ha, sempre que no suposin una implantació singular, d'acord amb l'article 3.3 del mateix 
Decret. 

 
De la mateixa manera, el Decret 344/2006, també determina les directrius que cal seguir per a 
elaborar aquests estudis.  
 
En aquest sentit, s’incorpora aquest estudi d’avaluació de la mobilitat generada com a document 
independent i annex a la documentació dels treballs que desenvolupen la Modificació de NNSS de 
planejament en el sector urbanístic Escamun-2 del municipi de Les. 
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4 PRESENTACIÓ DEL PLANEJAMENT 
 
4.1 ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS. SECTOR ESCAMUN-2 
 
El sector objecte d’aquesta modificació, està situat dins del terme municipal de Les, a la comarca 
de la Val d’Aran, en la partida anomenada “Yerla de Baix” o “Escamun”, al nord del nucli, entre 
aquest i el sector desenvolupat d’usos terciaris anomenat “Escamun-CAT”, en el marge est de la 
carretera N-240: 
 

 
 
La superfície objecte de modificació és de prop dels 9.000 m2, i els seus límits físics són els 
següents: 
 

- Nord: Vial perimetral sud del sector Escamun, que continua el nou pont sobre el riu Garona. 
 

- Est:  Mur del marge esquerre del riu Garona, recentment urbanitzat com a vial en la cota 
superior. 
 

- Sud: terrenys que limiten amb  el sòl urbà desenvolupat. 
 

- Oest. Calçada de la CN-230 de Tortosa a França per la Val d’Aran.  
 
La seva orografia actual és suau, sensiblement plana, conformant la extensió de prats situats entre 
el llit actual del riu Garona i el bosc baix que cobreix el peu de mont de la muntanya de Les. 
 

El sector objecte de projecte s’ubica en la franja de terreny de forma triangular situat entre el final 
del PP La Guá-II i l’extrem sud del PP industrial d’Escamun, amb el límit físic de la llera del Garona 
a la banda est i la CN-230 per la banda oest. 
 
La comunicació amb la resta del sistema viari queda assegurada, tant pels accessos actuals al 
Polígon d’Escamun, com pel nou vial denominat “Passeig del Garona” , que s’ha projectat pel 
marge esquerre del riu, donant continuïtat al sòl urbà del PP La Guá-II fins al Polígon industrial 
existent d’Escamun. 
 
En l’àmbit no existeixen edificacions ni elements artificials o naturals d’interès, actualment és un 
terreny erm que s’utilitza com a aparcament no reglat. 
 
El sector delimitat del PPU es troba format per vuit parcel·les cadastrals diferents situades al 
mateix polígon: 
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En referència al sector Escamun-2 es proposa una ordenació que respon a les següents 
característiques d’usos i/o sistemes: 
 

 
Escamun-2 

 
m2 % 

Sistema viari 4.814,51 53,72 

sistema d'equipaments comunitaris 508,02 5,67 

sistema d'espais lliures i zones verdes 2.041,35 22,78 

Zona terciària 1.599,02 17,84 

Total 8.962,90 100 
 
 
El coeficient d’edificabilitat brut de l’àmbit es de 0,30 m2sostre/m2sòl, el que en resulta una 
edificabilitat de 2.688,87 m2st. 
 
Els usos possibles del sòl apte per aprofitament privat (zona terciària) seran: Comercial i 
residencial lligat al comercial. 
 
L’objecte principal és crear sòls per activitat econòmica i comercial. 
 
Es permetrà l’ús residencial però sempre lligat a l’ús comercial. Es a dir, s’hi podran construir 
habitatges destinats a l’habitatge dels treballadors, vigilants o propietaris dels comerços. A efectes 
d’aquest estudi es preveu 1 habitatge de 100 m2 vinculat al comerç.  
 
L’ordenació proposada pel nou sector es la següent: 
 

 
Proposta d’ordenació del sector “Escamun-2” 

 
El present estudi analitza l’accessibilitat i la mobilitat generada prevista per aquest nou sector en 
el conjunt de mitjans de transport: vehicle privat, transport públic i itineraris per a vianants i 
bicicletes, a partir “d’una estimació del nombre de desplaçaments que generen els diferents àmbits 
del pla en funció de les superfícies, dels usos permesos o de l’índex d’edificabilitat fixat en el 
planejament” tal i com s’estableix en el Decret 344/2006, de 19 de setembre de regulació dels 
estudis de la mobilitat generada. Per a aquesta estimació no es podran utilitzar valors inferiors dels 
que es fixen a l’annex I del Decret i que s’adjunten en els annexos d’aquesta memòria, a no ser 
que es justifiquin adequadament. 
 
 
4.2 OBJECTIUS I CREITERIS DE MOBILITAT ADOPTATS EN LA REDACCIÓ DE LA 

MODIFICACIÓ DE NNSS. 
 
 
La zona de Escamun té una posició descentralitzada respecte del nucli de Les, al nord de la 
població, en una zona periurbana situada a cavall del casc urbà consolidat i de la nova zona de 
serveis comercials denominada ”Escamun”, en servei des de fa més de 20 anys. 
  
El nou sector d’Escamun-2 es planteja doncs, amb un esquema de mobilitat lligat a la N-230, amb 
la qual limita per la seva banda oest, vinculant l’eix principal del nou àmbit amb la carretera 
mitjançant la rotonda existent al sud i la construcció d’una nova rotonda circular tancada de 40 
metres de diàmetre, al nord-oest, la qual servirà, a més a més, per facilitar l’accés al pont de “La 
Lana” i tot el marge dret de La Garona. 
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En aquest sentit, el nus ha de servir també per a reordenar els accessos actuals cap al PP 
Escamun-CAT, situat a l’altra banda de la carretera N-230 i cap a l’àrea comercial existent (Àrea 
Boya), tal i com ha recomanat la Demarcació de carreteres de l’estat a Catalunya, com a organisme 
titular de la N-230. 
 

 
 
Des del punt d’accés a la rotonda, el trànsit rodat (turismes i vehicles pesants lligats a l’activitat 
comercial) accediran al vial principal, que s’ha dissenyat amb calçada de doble circulació però 
dissenyada amb estàndards de “zona 30”, es a dir, amb amplada de carrer superior a 10 metres. 
 
A partir de la rotonda, el disseny del nou vial facilita l’accés a tot l’àmbit, amb la incorporació d’un 
vial unidireccional que envolta la zona comercial i d’equipaments. 
 
Tal i com descriurà a l’epígraf 7 d’aquesta memòria, es preveuen les dotacions necessàries 
d’aparcaments per a vehicles i bicicletes, així com tots els elements viaris per a facilitar l’accés de 
vianants a peu o en cadira de rodes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 MARC TERRITORIAL 
 
5.1 LA POSICIÓ DEL MUNICIPI DE LES EN EL SISTEMA URBÀ DE L’ARAN 
 
El municipi de Les compta amb una població de 955 habitants (dades de l’IDESCAT de l’any 2017) 
i una extensió de 23,45 km2, resultant un densitat de població força baixa (40,72 habitants/km2). 
 
A Les s’hi arriba des de la carretera N-230, de Lleida a França. Geogràficament limita al Nord amb 
Bausen, al nord i a l’Est amb Canejan, al Sud amb Bossòst i al Sud-Est amb Vilamòs. Tota la 
banda Oest del municipi és la frontera amb França. 
 
Les es troba situat a la conca de la Garona, és travessat per aquest riu, el qual és el principal 
element estructurador del territori de tota la Val d’Aran. 
 
La capital del municipi és Les, sense que existeixin nuclis agregats d’importància.  A continuació 
veiem l’extensió del municipi de Les: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mapa de situació del municipi.  Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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Mapa de situació de la Modificació. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
 
A continuació situem l’àmbit de la Modificació de normes: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
  
 
 

Mapa d’emplaçament de la Modificació. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenades UTM ETRS89 al sector de 
l’Escamun-2 

UTMx UTMy 
313.003 4.743.206 
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5.2 MARC SÒCIO – ECONÒMIC DE LA COMARCA DE L’ARAN 
 
La comarca de la Val d'Aran coincideix amb la zona de capçalera de la vall del Garona, per la qual 
cosa es tracta d'una comarca enterament atlàntica i geogràficament aïllada de la resta d'Espanya. 
De fet, aquest aïllament va ser efectiu durant diversos mesos a l'any fins a la construcció de la 
carretera del port de la Bonaigua, a 1924. El Túnel de Vielha, inaugurat el 1948 (i complementat 
des de desembre de 2007 amb un nou túnel paral·lel a aquest), va possibilitar acabar 
definitivament amb el tradicional aïllament aranès. 
 
Conformen la comarca un total de nou municipis, tot i que l'àmbit de actuació del present Estudi 
s'inscriu en la seva totalitat en el municipi de Les. 
 
A la imatge següent s'indiquen els termes de la comarca i la ubicació aproximada de l'àmbit d'estudi 
dins de la mateixa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posició relativa de l’àrea d’estudi en la comarca de l’Aran 
 

Per a les consideracions socioeconòmiques que ara resulten d'aplicació, l'àmbit de referència 
comarcal és plenament adequat, ja que l'activitat a tota la comarca està relacionada amb el trànsit. 
 
La població total comarcal en 2017 sumava 9.985 hab., havent sofert un augment sostingut fins a 
2009, any a partir del qual s'aprecia un lleuger descens, tot i que es manté en els successius anys.. 
 

 
 
L'economia aranesa es troba completament bolcada en el sector serveis, sent les activitats d'oci i 
temps lliure associades als esports d'hivern, el senderisme, muntanyisme, etc., les que sustenten 
la base del sector. Així, dels 4.496 treballadors afiliats a la seguretat social que es registren a 
mitjans d’aquest any 2018, 2.100 (el 46,7%), s'ocupaven al sector serveis i 417 (9,3%) en la 
construcció, constant com a empleats en l'agricultura i la ramaderia a penes 18 treballadors (0,4%), 
xifra poc menys que testimonial i que, encara que en aparença pogués considerar poc rellevant, 
és lògica conseqüència de l'evolució de la comarca. Els 116 restants (2,6%) es dediquen a la 
indústria. 
 
El potent sector serveis aranès se sustenta, a més d'en l'existència de les seves estacions d'esquí 
(que en definitiva, tot just funcionen un terç de l'any, en el millor dels casos), en la bellesa d'un 
entorn que convida a desenvolupar tot tipus d'activitats a l'aire lliure. Aquest entorn és el resultat, 
entre altres raons, de les activitats tradicionals desenvolupades durant segles en el mateix, i 
singularment de la ramaderia, que és la responsable de l'estructura de prades, tanques vives i 
camins que caracteritzen la vall. Però tot sembla apuntar que l'activitat ramadera acabarà per 
desaparèixer. 
 
En un altre ordre de coses, igualment relatives a les activitats econòmiques de la vall, cal destacar 
que la vall -i especialment les localitats de Les i Bossòst- manté unes estretes relacions amb les 
veïnes localitats franceses de Fos, Sant-Beat, Marignac, Cierp- Gaud, etc., més relacionades en 
realitat amb activitats comercials quotidianes (realització de compres de certs productes, aprofitant 
els preus avantatjosos de "l'altre costat de la frontera"), que amb activitats turístiques. 
 
El creixement demogràfic entre els anys 2000 i 2017 ha estat el següent: 



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA. PLA PARCIAL SECTOR ESCAMUN 2, AL TM DE LES  
 

SUPORT ENGINYERIA, SL Pàg. 7 

 
 
 

 

Població de la l’Aran 

Any Habitants 

2000 7.779 

2001 7.938 

2002 8.087 

2003 8.373 

2004 8.832 

2005 9.219 

2006 9.554 

2007 9.815 

2008 10.194 

2009 10.295 

2010 10.206 

2011 10.192 

2012 10.056 

2013 10.090 

2014 9.993 

2015 9.926 

2016 9.930 

2017 9.985 
 
L'evolució observada en la taula anterior de la demografia de la comarca correspon a una taxa 
mitjana anual del 1,6%. 
 
Una altra dada interessant per al coneixement del trànsit intern és el parc de vehicles dels 
municipis de la comarca. A la taula següent es desglossen les dades del parc de vehicles a l'Aran, 
l'any 2017, el total és de 9.154: 
 
 
 
 

Parc de vehicles 2017 a l’Aran 

Vehicle Unitats 

Automòbils 5.514 

Camions i vehicles industrials 2.185 

Motocicletes 1.013 

Altres vehicles 469 

TOTAL 9.154 
 
El creixement del parc de vehicles a l’Aran entre els anys 2000 i 2017 ha estat el següent: 
 

Parc de vehicles Aran 

Any Unitats 

2000 5.651 

2001 5.884 

2002 6.195 

2003 6.433 

2004 6.793 

2005 7.527 

2006 7.620 

2007 8.012 

2008 8.204 

2009 8.285 

2010 8.373 

2011 8.454 

2012 8.534 

2013 8.543 

2014 8.608 

2015 8.728 

2016 8.944 

2017 9.154 
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La taxa mitjana de creixement anual del parc de vehicles en la comarca de l’Aran entre el 2000 i 
el 2017 es del 3,4%  
 
S'observa que el nombre de vehicles ha crescut per sobre del creixement de la població a la 
comarca, si bé, les xifres absolutes són baixes i els increments, encara que no siguin molt grans 
en valor absolut, són apreciables des del punt de vista percentual. 
 
 
5.3 ANÀLISI POBLACIONAL DEL MUNICIPI DE LES 
 
Consultant el informe municipal de Les, realitat per l’ Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT 
dades de 2017) s’observa el següent: 
 

- La major part de la població es troba dintre del rang d’edats compreses entre els 15 a 64 
anys (veure taula de població per grups d’edats), en els darrers anys censats (2016 i 2017) 
es supera el nombre de naixements al de defuncions. Per tant Les presenta una població 
madura, amb una certa tendència al rejoveniment i experimenta un creixent augment de la 
població.  

 
- No obstant, el creixement de la població de Les es deu principalment a fenòmens migratoris 

de persones d’altres municipis o països, els quals passen a consolidar la seva residència 
principal al TM de Les (veure taula de creixement de la població i taula d’habitatges per 
tipus). 

 
- En relació a l’activitat econòmica del municipi, destaca el sector Serveis, seguit del molt 

lluny del sector de la Indústria. Destacar que el sector Agrari i de Construcció queda molt 
allunyat respecte al sector Serveis (veure taula de població ocupada per sectors i taula 
d’establiment d’empreses i professionals per sectors). 

 
- En relació exclusiva al sector Serveis, l’hostaleria suposa el 45,7 % de tot el sector serveis 

del terme municipal (veure taula d’establiment d’empreses de serveis). 
 

- El municipi de Les té un parc total de vehicles de 928 dels quals 552 (el 59%) son turismes 
i 124 (el 13%) son motocicletes . Tenint en compte que la població de Les esta censada en 
955 d’habitants, podem afirmar que el 71% de la població disposa de vehicle per a moure’s 
pel municipi. 

 
- D’altra banda, l’evolució demogràfica i l’econòmica han configurat una relació estreta amb 

localitats veïnes, principalment a Bossòst i Vielha, conformant una primera corona 
d’influència directa.  En aquest sentit, la deficient presència del transport públic, sigui per 

ferrocarril sigui per carretera, han acompanyat un augment considerable del parc 
d’automòbils privats. 

 
Les dades demogràfiques i socioeconòmiques bàsiques que ens facilita l’Idescat ens permeten fer 
un quadre resum de la caracterització del municipi de Les: 
 
 

Població (Padró any 2017) 955 

Superfície municipal 23,45 Km2 

Densitat de la població 40,70 hab/Km2 

Total d’habitatges (2011) 554 

Habitatges principals  417 

Habitatges secundaris 94 

Densitat mitjana de les llars 2,29 hab/llar 

Població ocupada (2011) 464 

Ocupada en Sector Industrial 19 

Ocupada en Sector Serveis 179 

Ocupada en Sector Construcció 8 

Ocupada en Sector Agricultura 0 

 
 
A continuació veiem totes les gràfiques i dades extretes de l’ Institut d’Estadística de Catalunya 
(IDESCAT): 
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6 ANÀLISI DE LA MOBILITAT ACTUAL 
 
6.1 ANÀLISI DE LA XARXA BÀSICA TERRITORIAL 
 
Les, com a part del sistema urbà d’Aran, experimenta els efectes del gran eix viari que recorre el 
territori en direcció Sud-Nord:  la carretera N-230, de Tortosa a França, des del límit amb la 
província d’Osca, PK 117+363, fins la frontera francesa, PK 187+090. El tram que ens afecta en 
aquest estudi correspon del PK 163+492 al PK 187+090 on la carretera descendeix suaument 
seguint el curs del riu Garona fins arribar a la frontera francesa (PK 187+090) a una cota 
aproximada de 600 metres i una pendent mitjana de l’ 1,7%. 
 
Aquest eix dona servei tant als fluxos de llarg recorregut que travessen el territori com als fluxos 
interns. 
 
La carretera nacional afecta a Les en tant que és una via de comunicació ràpida que discorre pel 
mig el seu terme, tot unint Les amb la capital de l’Aran, Vielha,  passant per Bossòst i Es Bordes , 
com també a Bausen i Canejan, direcció França. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Pla director urbanístic (en endavant PDU) de la Val d’Aran recull les infraestructures de mobilitat 
que indicativament preveu el Pla territorial de l’Alt Pirineu i Aran, amb la voluntat de potenciar 
l’accessibilitat i la connexió de l’Aran amb les comarques veïnes del Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça 
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i l’Aquitània.  L’objectiu és superar un model territorial dirigit cap a la vall, seguint la Garona, vers 
un model de màxima connectivitat en xarxa. 
 
El Pla director preveu importants millores viàries a l’interior de la vall, com el desviament de l’N-
230 i la C-28 fora dels nuclis per tal de transformar les actuals travesseres d’aquestes carreteres 
en passeigs urbans a Les, Bossòst, Vielha, Betren, Casarilh i Escunhau. Als tres primers nuclis, la 
variant es faria amb túnels, a l’oest d’aquestes poblacions. També preveu millores per al transport 
de mercaderies. 
 
En resum, les propostes que recull el PDU pel que fa a les infraestructures de mobilitat són les 
següents: 
 

- Millora de l’N-230: s’inclou el condicionament entre la boca nord del túnel de Vielha i França 
com a via integrada; traçat complementari segregat per l’oest de Vielha i el vessant 
esquerra de la Garona; nou traçat per l’oest de Bossòst, i nou traçat per l’oest de Les. 
 

- Transformar la C-28, des de Vielha fins a Vaquèira, per a millorar l’accessibilitat i permetre 
fluxos de circulació més intensos. 
 

-  Preveure el túnel de la Bonaigua com a prioritat estratègica a mig termini. 
 

- Transformar les travesseres urbanes de l’N-230 i la C-28 en passeigs urbans, al seu pas 
per Les, Bossòst, Vielha, Betren, Casarilh i Escunhau. 
 

- Millorar l’accés als següents nuclis: Bausen, Canejan, Vielha i Bagergue. 
 

 
6.2 DADES ESTADÍSTIQUES DE LA MOBILITAT PER A TRÀNSIT RODAT 
 
 
Per a la realització de la diagnosi de la mobilitat actual per a trànsit rodat es disposa com informació 
prioritària de les dades de les estacions d'aforament del Ministeri de Foment, que cobreixen amb 
suficient detall tot el tram de la N-230 des del Túnel de Vielha fins a la frontera amb França. 
 
Per al nostre estudi considerarem les estacions d’aforament L-10/1 (Primaria) i E-410-0 
(permanent): 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estació d’aforament L-10/1 es troba situada a l’alçada del PK 179,46 de la N-230, a la sortida 
de la població de Bossòst. Es una estació primària i cobreix des del PK 178+130 fins al 181+189 
de la N-230, tot just sortint de Les. 
 
La estació d’aforament E-410-0 es troba situada a l’alçada del PK 187,07. Es una estació 
permanent i cobreix des del PK 183+280 fins al 187+100 (frontera amb França). 
 
Els resums de les dades d’aforament d’aquestes estacions entre els anys 2010 al 2017, son els 
següents: 
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Estació         
L-10/1 

Carretera     
N-230 PK 179,46 

Vehicles 

Any Lleugers Pesants Total 

2010 4.286 585 4.871 

2011 3.218 805 4.023 

2012 3.888 530 4.418 

2013 3.156 390 3.546 

2014 3.524 527 4.051 

2015 3.304 513 3.881 

2016 3.880 489 4.369 

2017 3.917 435 4.352 

 
 

Estació         
E-410-0 

Carretera     
N-230 PK 187,07 

Vehicles 

Any Lleugers Pesants Total 

2010 4.624 402 5.026 

2011 4.221 367 4.588 

2012 3.837 379 4.216 

2013 3.799 330 4.129 

2014 3.294 326 3.620 

2015 3.412 372 3.849 

2016 3.341 394 3.735 

2017 3.788 426 4.214 

 
 
 

La mitjana entre els anys 2010 a 2017, pel que fa a l’estació mes propera a Les, la L-10/1, estaria 
al voltant de un 87% de vehicles lleugers i un 13% de vehicles pesants, mentre que l’estació E-
410-0, donaria una valors semblants, un 91% de vehicles lleugers i un 9% de vehicles pesants. 
 
Es representa a continuació, una gràfica on hi figuren les variacions estacionals per l’any 2017 en 
les dues estacions d’aforament: 
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Com es pot apreciar, es al mes d’agost quan es produeix la major afluència de vehicles lleugers 
en aquest punt de la N-230, arribant-se a duplicar durant aquest període. 
 
Pel que fa a la variació diària dins de la setmana mitjana s'aprecia en aquestes estacions 
d'aforament que mentre des del Túnel de Vielha (E-175) fins a Les (L-10) hi ha un increment des 
de divendres fins diumenge, mantenint-se el trànsit constant la resta de dies de la setmana, a la 
frontera amb França (E-410) la punta es produeix només els dissabtes i diumenges incrementant 
al voltant d'un 20% respecte al tràfic de dia laborable. Això reflecteix el moviment de francesos cap 
a Les per fer les seves compres els caps de setmana, i el dels que creuen des Fos cap a Bagneres 
de Luchon per la N-230, que incrementen el trànsit entre Bossòst i la frontera. Entre el Túnel de 
Vielha i Les el trànsit prioritari és d'espanyols, però entre Les i la frontera de França el trànsit 
prioritari és de vehicles francesos. 
 
Es representen a continuació les gràfiques amb la variació diària en les dues estacions d’aforament 
considerades, durant l’any 2015: 
 
 
 

 
 
 

 
 
La distribució horària del trànsit al llarg del dia mig mostra que en general les hores amb més 
intensitat són de les 10,00 a les 12,00 i de les 16,00 a les 18,00, encara que a l'hora del menjar 
roman elevat. 
 
S'aprecia que el trànsit pesat comença a passar a les 6,00 de la matinada, fins a les 23,00-24,00 
de la nit, amb un major percentatge durant les hores centrals del dia. 
 
El trànsit de vehicles lleugers passa entre les 7,00 del matí i les 24,00 hores, i té les seves puntes 
a les mateixes hores que el trànsit total, és a dir, entre les 10,00 i les 18,00 hores, descendint al 
llarg de la tarda fins a la nit. A les figures següents es mostren aquestes oscil·lacions. 
 
Es representen a continuació les gràfiques amb les intensitats horàries mitjanes en les 24 hores 
del dia mitjà (% de la IMD en cada hora), de les dues estacions: 
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6.3 XARXA DE VIANANTS I CICLISTES ACTUAL AL MUNICIPI DE LES 
 
Pel que fa a les xarxes per a vianants, el plànol núm. 4 del document núm. 2 representa les xarxes 
principals per a vianants existents al casc urbà de Les. 
 
En quant a la connectivitat amb el nou sector planejat, al sud es connecta amb la rotonda existent 
i en tota la zona paral·lela al riu Garona ja existeixen voreres fins al pont d’Era Lana, que 
garanteixen la continuïtat del passeig del Garona. 
 
Pel que fa als itineraris per a bicicletes, actualment existeixen 3 recorreguts, els quals es 
representen al plànol següent: 
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La ruta número 1, anomenada Les – Sant Blas – Camin Reiau – Les, te una longitud de 4.600 m i 
un desnivell de 22 m. 
 
La ruta número 2, s’anomena Les – Portet – Honeria – Canejan – Les, te una longitud de 34 Km i 
820 m de longitud 
 
La ruta número 3, s’anomena Les – Portet – Bordius – Porcingles – Canejan – Les, te una longitud 
de 24 Km i 850 m de desnivell. 
 
Totes elles son rutes per a BTT. 
 
El nou sector possibilitarà l’accés amb bicicleta al Passeig d’Era Lana, creuant el pont sobre el 
Garona, sense passar per la N-230. 
 
 
6.4 TRANSPORT PÚBLIC 
 
Donada la població censada del municipi de Les no existeix cap mena de servei urbà de transport. 

 

Pel que fa a la comarca, el transport públic a l’Aran consta d’autobusos de línia i taxis. 

 
La línia regular d’autobusos, a càrrec de la empresa ALSA (telèfon 902 42 22 42), permet 
assegurar una comunicació directa amb Vielha, la capital de l’Aran, i amb la resta de la Val.  La 
parada principal en el municipi de Les està situada a la plaça Sant Jaume.  
 
Per a la resta de poblacions importants, les paredes es situen en els següents punts: 
 
Vielha:  Avinguda de l’Alcalde Calbetó Barra s/n (davant del cinema) 
Bossost: Eth Grauèr (cantonada amb el pont) 
Les:       Plaça de Sant Jaume, s/n 
Salardú: Carretera de Baquèira s/n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El servei es manté actiu de les 6:50h a les 22:20h i durant l’hivern es reforça.  A continuació veiem 
les taules dels horaris del Servei intern, de Baqueira a Pontaut: 
 

 
 
 
Existeixen d’altres línies internes i un servei nocturn: 
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Igualment, existeixen diferents serveis externs, que comuniquen, via autobús, l’Aran amb Lleida i 
Barcelona, així com amb França. 
 
Des de la població de Les existeix la possibilitat de desplaçament amb bus a Barcelona via Lleida 
i via Port dera Bonaigua així com a l’aeroport de Barcelona (T1): 
 

  
 

 
 

També existeix una línia de bus que uneix l’Aran amb el Parc Nacional d’Aigües Tortes i Estany 
de Sant Maurici: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa als moviments en bus cap a França, els serveis i horaris actuals son els següents: 
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El transport ferroviari és inexistent a la Val, i majoritàriament els viatgers s’han de desplaçar fins 
l’estació de ferrocarrils de Lleida i/o Toulouse. 
 
Altres transports del que es disposa en l’Aran son el taxi turisme, el taxi de muntanya i minibus: 
 
 

 
 

 
 

 
 

Donades les característiques de comportament viari i l’afluència de turisme concentrada el cap de 
setmana, podem dir que la majoria dels desplaçaments atrets pel nou sector es farà en vehicle 
privat.   
 
Cal fer una distinció entre la mobilitat associada al sector turístic de dilluns a divendres i l’associada 
els caps de setmana (de divendres a diumenge). Entre setmana la proporció de persones que 
accedeixin al sector serà majoritàriament per motius comercials i per tant dins d’aquest horari 
(9,30h a les 20h).   
 
De dilluns a dissabte serà quan més afluència de gent hi haurà al sector. Tenint en compte l’ús 
comercial, la confluència dels vehicles segurament es veurà sensiblement augmentada a l’hivern 
per la temporada de neu, amb puntes de trànsit dins dels horaris de pujada i baixada de les pistes 
d’esquí. 

7 ANÀLISI DE LA MOBILITAT GENERADA 
 
7.1 MODEL URBANÍSTIC ADOPTAT PEL SECTOR ESCAMUN – 2 
 
L’emplaçament del sector Escamun – 2 , manté l’estructura urbanística i territorial existent i per 
tant evita una urbanització aïllada, ja que la zona actual és una zona d’aparcament abandonat, la 
qual es troba entre dos sectors desenvolupats urbanísticament, un residencial al Sud del sector, 
que conté edificacions existents i un sector al Nord, destinat a serveis i industria, on actualment es 
troben les instal·lacions del supermercat Boya. 
 
Igualment, a l’altra banda de la carretera N-240 (a l’oest), es troba el sector Escamun – CAT, en 
fase de desenvolupament, amb la construcció del Centre d’Acollida Turística (CAT) i la previsió de 
construcció d’una rotonda a la N-240, que unirà els dos sectors desenvolupats anomenats, el 
sector Escamun – CAT i el sector Escamun – 2.  
 
L’alternativa escollida per la modificació puntual de normes subsidiàries segueix una pauta clara 
per que el creixement urbà es produeixi en continuïtat amb les trames urbanes existents.  El model 
urbanístic sostenible, respon entre altres pautes, a que els nous creixements han de ser compactes 
en continuïtat, i aquesta premissa es compleix a la perfecció en aquest cas. 
 
Aquesta opció evita la formació d’àrees urbanes segregades que fragmenten el territori i generen 
espais intersticials de menor valor ecològic i paisatgístic.  Per tant, es produeix menor consum de 
sòl i mobilitat amb vehicle privat, i una menor mobilitat obligada per raons de feina i de serveis. 
  
Així doncs, el fet que al costat es trobin el polígon de serveis de l’àrea Boya i el sector Escamun - 
CAT provoca una major integració del sòl urbà per a l’activitat econòmica amb el sòl urbà destinat 
a us hoteler i comercial, fent possible que els teixits urbans siguin més mixtos i generin menys 
mobilitat obligada. De manera que es compleix el fet  “Fer de la mobilitat un dret i no una obligació”, 
propiciant la convivència entre habitatges (vinculats a l’activitat comercial) i activitats, evitant el 
zooning.  
 
En les següents imatges veiem l’emplaçament del sector al marge dret de la N-230: 
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A la següent fotografia es pot apreciar el sector comercial de l’àrea Boya limítrof al nord amb el 
projectat, al mateix marge de la N-230: 
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7.2 ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ I ATRACCIÓ DE VIATGES GENERATS PEL 
NOU SECTOR 

 
L’apèndix 3 d’aquesta memòria conté el quadre denominat -M1- on s’analitzen les dades 
urbanístiques del desenvolupament del sector ESCAMUN-2.  
 
D’acord amb l’annex 1, 2 i 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada, es desenvolupen els següents quadres, tots inclosos a 
l’apèndix núm. 3: 
 

- Quadre -M2a- on es calculen el nombre de viatges que es generen del sòl urbà residencial. 
 

- Quadre -M2b- on aplicant els criteris del Decret, es calculen el nombre de viatges generats 
per dia en el sòl urbà destinat a altres usos (equipament, comercial i zones verdes). 
 

- Quadre -M3- on s’obtenen el nombre de places mínimes d’aparcament per turismes. 
 

- Quadre -M4- on es calcules les reserves mínimes d’aparcament de bicicletes fora de la via 
pública. 

 
Actualment Les té 955 habitants censats. Amb el nou desenvolupament del sector  Escamun-2, 
es produeix un augment insignificant de la població del municipi, donat que es tracta d’un sector 
destinat principalment al’ús comercial.  
 
Partint d’això, i considerant un rati de 2,35 habitants/habitatge, tenim un  increment potencial de 
només 2-3 habitants en el municipi.  
 
Considerant que el Decret 344/2006 de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’Avaluació de 
la Mobilitat Generada, estableix 7 viatges/habitatge, s’estima uns 7 viatges generats per dia pel 
nou habitatge previst.  
 
Mentrestant les zones destinades a ús comercial que hi són previstes generarà un augment 
substancial de la mobilitat residència-treball (veure quadres M2a i  M2b):  
 
   Viatges /m2 sostre/dia Viatges generats per dia 
Ús comercial   50    750 
Zones verdes     5              100 
 
Es dedueix del quadre -M3- que resulten necessàries unes 21 places d’aparcament de turismes. 
 

Aquest nombre de places es superat pels establerts en el sector, on s’han previst un total de 28 
places d’aparcament per a vehicles. 
 
Les reserves mínimes d’aparcaments de bicicletes situats fora de la via pública es poden apreciar 
en el quadre -M4-. S’ha considerat, segons el Decret 344/2006, per a tots els usos  residencial una 
plaça per habitatge, i pels altres usos s’ha considerat una plaça per cada 100 m2 de sostre. Es 
consideren necessàries un total de 41 places per a bicicletes. 
 
 
 
8 PROPOSTA DE MESURES I ACTUACIONS PER A LA NOVA MOBILITAT 

GENERADA 
 
8.1 PROPOSTES PER MILLORAR LA MOBILITAT 
 
D’acord amb els apartats anteriors, l’estructura genèrica de la xarxa bàsica per a suport de la 
mobilitat del municipi que es proposa pel sector Escamun-CAT, serà la següent: 
 

a) Xarxa d’itineraris principals per a vianants  
Es potenciarà la xarxa de voreres i senders rurals per a vianants que s’assenyalen al plànol 
3 del document núm. 2. 

 
Aquesta xarxa connecta el centre urbà i la parada regular de autobusos interurbans amb el 
nou sector projectat. 

 
No hi ha cap secció d’aquesta xarxa per a vianants que s’adossi a la calçada de la N-230, 
fora de la població. Per tant, no s’ha de projectar cap protecció addicional. 

 
Tots els canvis de pendent estaran adaptats d’acord amb les normes d’accessibilitats 
vigents. 
 

 
b) Xarxa d’itineraris per a transport col·lectiu 

El transport col·lectiu s’estructura sobre l’eix de la carretera nacional N-230, seguint el 
mateix trajecte que l’actual. 
 
La parada d’autobusos interurbans se situa actualment a la plaça Sant Jaume, situada a 
una distància inferior a 750 metres del sector projectat, mesurada sobre la xarxa de 
vianants.  Es compleix doncs, l’article 16.4 del Decret 344/2006. 
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c) Xarxa d’itinerari per a bicicletes  
Es proposarà a l’Ajuntament de Les la creació d’un carril bici recolzat sobre l’actual camí 
de La Lana (marge dreta de La Garona), que provingui de la zona urbana consolidada, 
travessi el riu pel pont de La Lana i encreui la N-230 per la nova rotonda projectada davant 
del sector.  

 
A tal efecte, el nou sector ja preveu una zona d’aparcament per a bicicletes amb una 
capacitat de 41 unitats. 

 
d) Xarxa de vehicles a motor  

El sector d’Escamun-2 es planteja amb dos eixos viaris: 
 

- Eix principal, de doble sentit de circulació, que connecta la rotonda existent a la 
sortida del poble amb la nova rotonda prevista i que donarà servei tant al comerç existent 
(Àrea Boya), com als nous equipaments. 

- Eix secundari, d’un únic sentit de circulació (nord cap a sud) on es situa la zona 
d’aparcaments. 

 
El nou vial principal recollirà i repartirà tot el trànsit de la part dreta de la N-230 i el 
gestionarà a través d’una rotonda, que alhora lligarà amb el nou pont cap al centre de Les 
passant per Era Lana, tal i com ha quedat explicat anteriorment. 

 
Caldrà tenir en compte les directrius establertes en l’article 4 del Decret 344/2006, de 19 
de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada. 

 
El nou sector preveu una zona d’aparcament per a vehicles amb una capacitat de 28 
unitats, disposats en bateria (veure plànol núm. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 ELS ELEMENTS DE LES XARXES 
 
A continuació es presenta una taula amb les característiques bàsiques que han de complir els 
diferents tipus de xarxa segons estipula el Decret 344/2006 de 19 de setembre, de regulació dels 
estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada: 
 

Tipus de xarxa  Característiques 

Xarxa bàsica 
Ample igual o superior a 11 metres (article 
4.1.b) amb pendent màxima de 8% (art. 4.1.f) 

Xarxa bàsica vehicles + xarxa bàsica de 
bicicletes  

Ample igual o superior a 13 metres (article 
4.1.c) amb pendent màxima de 5% (art. 4.1.f) 

Xarxa bàsica vehicles + itinerari de 
transport públic 

Increment de 5 metres (article 4.1.d) 

Carrers considerats de zona 30 Ample mínim de 10 metres (article 4.1) 
 
 
Lleida, desembre de 2018 
 
 
 
 
Enrique Regaño Ballarin 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Núm. col: 7.216 
Suport Enginyeria, SL 
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APÈNDIX 1: PARÀMETRES DE DISSENY VIÀRI 
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1 PARÀMETRES DE DISSENY 
 
 
El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada estableix els següents paràmetres a tenir en compte en el disseny viari de la nova 
actuació: 
 

a) L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin com a carrers de zona 30 en sòl 
urbanitzable ha de ser de 10 metres. 

 
b) L’amplada mínima dels carrers planificats coma xarxa bàsica en sòl urbanitzable, així com 

dels trams de carretera definits com a trams urbans, ha de ser d’11 metres. 
 

c) L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un 
itinerari de la xarxa bàsica de bicicletes han de tenir una amplada addicional de 2 metres 
sempre i quan coincideixi amb la xarxa bàsica de vehicles. En cas contrari, s’atendrà a 
l’establert als apartats anteriors. 

 
d) Els carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un itinerari per al transport 

públic han de tenir una amplada addicional de 5 metres sempre i quan coincideixi amb la 
xarxa bàsica de vehicles. En cas contrari, s’atendrà a l’establert als apartats anteriors. 

 
e) El pendent màxim dels nous carrers en sòl urbanitzable no ha de superar el 8%, i només 

en casos excepcionals, degudament justificats, pot arribar fins al 12%. 
 

En qualsevol cas, el pendent del 8% no serà acceptable per a llargades superiors a 300 
metres, i es construiran espais de descans amb pendent màxim de 2% que continguin, com 
a mínim, un cercle d’1,5 metres. 

 
La construcció d’escales a la via pública resta condicionada a que hi hagi un itinerari 
alternatiu adaptat a la normativa d’accessibilitat. Quan l’itinerari alternatiu sigui 
desproporcionat en temps i/o recorregut es construiran ascensors o elements elevadors 
segurs i accessibles. 

 
f) El pendent màxim dels itineraris per a bicicletes no pot superar, amb caràcter general, el 5 

%. Només en supòsits excepcionals, degudament justificats, aquest pendent pot arribar al 
8%. 

 

g) Els instruments de planejament urbanístic han de preveure places per aparcament de 
bicicletes i de vehicles, d’acord amb les reserves mínimes establertes a les taules 2 i 3 
respectivament, de l’Annex II del present estudi. 
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1 RÀTIOS PER A CÀLCUL DE GENERACIÓ DE VIATGES 
 
El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’Avaluació de la Mobilitat 
Generada estableix els següents ràtios per al càlcul de nombre de viatges, reserves d’aparcament 
de bicicletes, reserves d’aparcament de vehicles i dèficit d’explotació del transport en superfície. 
Els ràtios proposats són valors mínims i l’adopció de valors inferiors caldrà ser justificada a l’estudi. 
 
Taula 1. Viatges generats. Ràtios per al càlcul del nombre de desplaçaments mínims que generen 
les diferents activitats i usos del sòl. 
 

 
 

Taula 2. Aparcament de bicicletes. Ràtios per al càlcul del nombre de reserves mínimes 
d’aparcament de bicicletes situats fora de la via pública en funció de les activitats i usos del sòl. 
 
 

 
 
 
 

 
Taula 3. Aparcament de vehicles. Ràtios per al càlcul del nombre de reserves mínimes 
d’aparcament de vehicles situats fora de la via pública. 
 

 
 
 
Taula 4. Dèficit d’explotació del transport públic en superfície. 
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ANNEX 3.  QUADRES DE DADES           
           
           
QUADRE M1: Dades urbanístiques           
           
           
Sector ESCAMUN-2           
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Sòl urbà  8.962,90 1 4.814,51 2.041,35 508,02 100,00 1.499,02 

Total sòl urbà Consolidat 8.962,90 1 4.814,51 2.041,35 508,02 100,00 1.499,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRE M2a:  Càlcul del nombre de viatges Sòl Urbà ús habitatge. Decret 344/2006     
          
Sector ESCAMUN-2      
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7 viatges/habitatge 2,35 hab./habitatge 

            
Escamun-2           

Sòl urbà ús habitatge 8.962,90 1 100,00 7 2 

Total sòl urbà ús habitatge 8.962,90 1 100,00 7 2 
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QUADRE M2b:  Càlcul del nombre de viatges en Sòl Urbà altres usos. Decret 344/2006 
      

Sector ESCAMUN-2     
     

     
 

Viatges generats/dia  

     Equipament Ús comercial Ús Zones verdes 
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20 viatges/100m2st/dia 50 viatges/100m2st/dia 5 viatges/100m2sòl/dia 

               
Escamun-2               

Sòl urbà altres usos 8.962,90 508,02 1.499,02 2.041,35       

Total sòl urbà altres usos 8.962,90 508,02 1.499,02 2.041,35 100 750 100 

 

 

 

 

 

QUADRE M3:  Càlcul places mínimes d'aparcament turismes. Decret 344/2006    
      
      
      
Sector ESCAMUN-2    Ús d'habitatge Altres usos 
    Turismes Turismes 
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màx. 1 plaça/100 m2st   màx. 1 plaça/100 m2st   

ESCAMUN-2           
Residencial 100,00     1  
Altres usos  1.499,02 508,02    20 

Total sòl urbà Consolidat 100,00 1.499,02 508,02 1 20 
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QUADRE M4:  Càlcul reserves mínimes d'aparcament de bicicletes situats fora de la via pública. Decret 344/2006      
           
Sector ESCAMUN-2           
 

    Ús habitatge Ús equipament Ús comercial Ús zones verdes TOTAL 
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màx. 1 plaça/habitatge 1 plaça/100m2st 1 plaça/100m2st 1 plaça/100m2sòl   

ESCAMUN-2                   
Residencial 1,00       1         
Altres usos   508,02 1.499,02 2.041,35   5 15 20   

Total sòl urbà Consolidat 1,00 508,02 1.499,02 2.041,35 1 5 15 20 41 

 



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA. PLA PARCIAL SECTOR ESCAMUN 2, AL TM DE LES 

SUPORT ENGINYERIA, SL 

APÈNDIX 4: PLÀNOLS 



1:50.000 SITUACIÓ
TÍTOL: DATA: ESCALA: NOM DEL PLÀNOL: Núm. DE PLÀNOL

FULL           DE

01

1 1

L'ENGINYER DE CAMINS, C Y P

D. ENRIQUE REGAÑO BALLARIN
Col. núm.: 7.216

PLA PARCIAL SECTOR ESCAMUN 2, AL TERME
ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA.

MUNICIPAL DE LES (VAL D'ARAN)

DESEMBRE
2018

BUDIGUES ARAN, SL
PROMOTORS:

SERVICIOS GARONA 1001, SL

AUTORS:



1:5.000 EMPLAÇAMENT
TÍTOL: DATA: ESCALA: NOM DEL PLÀNOL: Núm. DE PLÀNOL

FULL           DE

02

1 1

L'ENGINYER DE CAMINS, C Y P

D. ENRIQUE REGAÑO BALLARIN
Col. núm.: 7.216

PLA PARCIAL SECTOR ESCAMUN 2, AL TERME
ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA.

MUNICIPAL DE LES (VAL D'ARAN)

DESEMBRE
2018

BUDIGUES ARAN, SL
PROMOTORS:

SERVICIOS GARONA 1001, SL

AUTORS:

LES

EMPLAÇAMENT



ZONES VERDES

ZONA TERCIARIA

EQUIPAMENTS

VIALITAT

VIALITAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

LÍMIT SECTOR ESCAMUN 2

LÍMIT ESCAMUN-CAT

ROTONDA EXISTENT

FUTURA ROTONDA

LES

FRANÇA -->

1:1.000 PLANTA DE MOBILITAT GENERADA
TÍTOL: DATA: ESCALA: NOM DEL PLÀNOL: Núm. DE PLÀNOL

FULL           DE

03

1 1

L'ENGINYER DE CAMINS, C Y P

D. ENRIQUE REGAÑO BALLARIN
Col. núm.: 7.216

PLA PARCIAL SECTOR ESCAMUN 2, AL TERME
ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA.

MUNICIPAL DE LES (VAL D'ARAN)

DESEMBRE
2018

BUDIGUES ARAN, SL
PROMOTORS:

SERVICIOS GARONA 1001, SL

AUTORS:

ZONES VERDES:       2.041,35 m2
EQUIPAMENTS:            508,02 m2
VIALITAT: 4.814,51 m2
ZONA TERCIARIA :   1.599,02 m2

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR : 8.962,90 m2

PLACES MÍNIMES D'APARCAMENT

Places mínimes d'aparcament de vehicles:    21 

Places mínimes d'aparcament bicicletes:       41

VIATGES GENERATS / DIA DELS DIFERENTS USOS

Sostre comercial:         750  ---  78%
Sostre equipaments:    100  ---  11%  
Us espais públics:        100  ---  11%

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
Arriu Garona

AutoCAD SHX Text
N-230

AutoCAD SHX Text
627,78

AutoCAD SHX Text
626,79

AutoCAD SHX Text
623,76

AutoCAD SHX Text
628,01

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
Ostau Pera Neu

AutoCAD SHX Text
Arriu Garona

AutoCAD SHX Text
Es

AutoCAD SHX Text
I%%232rles

AutoCAD SHX Text
N-230

AutoCAD SHX Text
632,42

AutoCAD SHX Text
627,97

AutoCAD SHX Text
627,96

AutoCAD SHX Text
628,08

AutoCAD SHX Text
627,47

AutoCAD SHX Text
632,64

AutoCAD SHX Text
630,54

AutoCAD SHX Text
630,46

AutoCAD SHX Text
627,13

AutoCAD SHX Text
627,61

AutoCAD SHX Text
627,56

AutoCAD SHX Text
627,82

AutoCAD SHX Text
630,92

AutoCAD SHX Text
635,57

AutoCAD SHX Text
635,34

AutoCAD SHX Text
632,51

AutoCAD SHX Text
633,28

AutoCAD SHX Text
628,28

AutoCAD SHX Text
627,74

AutoCAD SHX Text
627,68

AutoCAD SHX Text
645,50

AutoCAD SHX Text
638,42

AutoCAD SHX Text
637,58

AutoCAD SHX Text
640,38

AutoCAD SHX Text
642,06

AutoCAD SHX Text
639,34

AutoCAD SHX Text
636,66

AutoCAD SHX Text
637,26

AutoCAD SHX Text
640

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
630

AutoCAD SHX Text
635

AutoCAD SHX Text
640

AutoCAD SHX Text
645

AutoCAD SHX Text
623.47

AutoCAD SHX Text
626.43

AutoCAD SHX Text
624.99

AutoCAD SHX Text
625.33

AutoCAD SHX Text
625.49

AutoCAD SHX Text
625.61

AutoCAD SHX Text
626.57

AutoCAD SHX Text
627.57

AutoCAD SHX Text
628.17

AutoCAD SHX Text
626.25

AutoCAD SHX Text
626.26

AutoCAD SHX Text
625.53

AutoCAD SHX Text
625.60

AutoCAD SHX Text
625.10

AutoCAD SHX Text
625.33

AutoCAD SHX Text
625.40

AutoCAD SHX Text
625.42

AutoCAD SHX Text
625.90

AutoCAD SHX Text
626.32

AutoCAD SHX Text
623.37

AutoCAD SHX Text
619.04

AutoCAD SHX Text
619.46

AutoCAD SHX Text
620.20

AutoCAD SHX Text
621.20

AutoCAD SHX Text
623.11

AutoCAD SHX Text
626.87

AutoCAD SHX Text
619.11

AutoCAD SHX Text
618.67

AutoCAD SHX Text
624.98

AutoCAD SHX Text
627.34

AutoCAD SHX Text
626.63

AutoCAD SHX Text
625.47

AutoCAD SHX Text
626.10

AutoCAD SHX Text
625.20

AutoCAD SHX Text
624.87

AutoCAD SHX Text
624.47

AutoCAD SHX Text
624.89

AutoCAD SHX Text
623.90

AutoCAD SHX Text
624.33

AutoCAD SHX Text
624.81

AutoCAD SHX Text
623.58

AutoCAD SHX Text
626.41

AutoCAD SHX Text
626.65

AutoCAD SHX Text
625.37

AutoCAD SHX Text
625.69

AutoCAD SHX Text
625.83

AutoCAD SHX Text
626.44

AutoCAD SHX Text
627.29

AutoCAD SHX Text
626.85

AutoCAD SHX Text
627.35



1:2.000 XARXA D'ITINERARIS PRINCIPALS 
TÍTOL: DATA: ESCALA: NOM DEL PLÀNOL: Núm. DE PLÀNOL

FULL           DE

04

1 2

L'ENGINYER DE CAMINS, C Y P

D. ENRIQUE REGAÑO BALLARIN
Col. núm.: 7.216

PLA PARCIAL SECTOR ESCAMUN 2, AL TERME
ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA.

MUNICIPAL DE LES (VAL D'ARAN)

DESEMBRE
2018

BUDIGUES ARAN, SL
PROMOTORS:

SERVICIOS GARONA 1001, SL

AUTORS:

PER A VIANANTS

FULL 2

FU
LL

 2
FU

LL
 2

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
HI

AutoCAD SHX Text
HI

AutoCAD SHX Text
HI

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
RU

AutoCAD SHX Text
RU

AutoCAD SHX Text
RU

AutoCAD SHX Text
RU

AutoCAD SHX Text
RU

AutoCAD SHX Text
HI

AutoCAD SHX Text
HI

AutoCAD SHX Text
HI

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
HI

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
HI

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
CM

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
RU

AutoCAD SHX Text
HI

AutoCAD SHX Text
HI

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
Haro

AutoCAD SHX Text
Pla%%231a

AutoCAD SHX Text
der

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r

AutoCAD SHX Text
Ter%%231ons

AutoCAD SHX Text
des

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r de Castanher

AutoCAD SHX Text
des

AutoCAD SHX Text
Monges

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r

AutoCAD SHX Text
Prat Vediau

AutoCAD SHX Text
Deth

AutoCAD SHX Text
Pla%%231a

AutoCAD SHX Text
Conselh

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r deth

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r

AutoCAD SHX Text
dera Crasta

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r Savi%%232la

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r dera Palha

AutoCAD SHX Text
Montlude

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r deth Haro

AutoCAD SHX Text
dera

AutoCAD SHX Text
Gl%%232isa

AutoCAD SHX Text
Pla%%231a

AutoCAD SHX Text
C%%224rrer dera Carr%%232ra

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r de Caleta

AutoCAD SHX Text
Calhau

AutoCAD SHX Text
deth

AutoCAD SHX Text
Passeg

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
LES

AutoCAD SHX Text
Sant Joan

AutoCAD SHX Text
Eth Cast%%232th

AutoCAD SHX Text
ludoteca

AutoCAD SHX Text
Mairau

AutoCAD SHX Text
de les

AutoCAD SHX Text
Escola

AutoCAD SHX Text
medicau

AutoCAD SHX Text
consult%%242ri

AutoCAD SHX Text
correus

AutoCAD SHX Text
645

AutoCAD SHX Text
hiv.

AutoCAD SHX Text
hiv.

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
ru%%239nes

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r de Quairon

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r des Termes

AutoCAD SHX Text
C. Carrera

AutoCAD SHX Text
C%%224rrer dera Carrera

AutoCAD SHX Text
Passeg dera Lana

AutoCAD SHX Text
LES

AutoCAD SHX Text
cement%%232ri

AutoCAD SHX Text
de Les

AutoCAD SHX Text
Termas Baronia

AutoCAD SHX Text
hiv.

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r de Res%%232c

AutoCAD SHX Text
Trav. Carr%%232ra

AutoCAD SHX Text
C. Palha

AutoCAD SHX Text
C.Laurens

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r de Irissa

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r de Puj%%242lo

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r de Peimunic

AutoCAD SHX Text
dera

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r

AutoCAD SHX Text
Casti%%232ro

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
l'Ajuntament

AutoCAD SHX Text
Pla%%231a

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r dera Mola

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r de Paiss%%224s

AutoCAD SHX Text
Corets

AutoCAD SHX Text
des Tres

AutoCAD SHX Text
Pla%%231a

AutoCAD SHX Text
Gasconha

AutoCAD SHX Text
dera

AutoCAD SHX Text
Pla%%231a

AutoCAD SHX Text
Garona

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r dera Tuta

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r de Paiss%%224s

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r des Banhs

AutoCAD SHX Text
de Catalonha

AutoCAD SHX Text
dera

AutoCAD SHX Text
Pla%%231a

AutoCAD SHX Text
Generalitat

AutoCAD SHX Text
Constitucion

AutoCAD SHX Text
Pla%%231a

AutoCAD SHX Text
dera

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r d'Aran

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r de Sant Martin

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r dera Carr%%232ra

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r dera Carr%%232ra

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r dera L%%242sa

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r dera L%%242sa

AutoCAD SHX Text
Querim%%242nia

AutoCAD SHX Text
dera

AutoCAD SHX Text
Pla%%231a

AutoCAD SHX Text
Casti%%232ro

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
Pg.

AutoCAD SHX Text
Passeg

AutoCAD SHX Text
Marcatosa

AutoCAD SHX Text
Avenguda de Sant Jaime

AutoCAD SHX Text
Avenguda de Sant Jaime

AutoCAD SHX Text
Passeg de Marcatosa

AutoCAD SHX Text
Pg.

AutoCAD SHX Text
Calhau

AutoCAD SHX Text
deth

AutoCAD SHX Text
Passeg de Saplan

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
Telef%%243nica

AutoCAD SHX Text
Banhs de Les

AutoCAD SHX Text
LES

AutoCAD SHX Text
Omnia

AutoCAD SHX Text
Punt

AutoCAD SHX Text
Arriu Garona

AutoCAD SHX Text
Arriu Garona

AutoCAD SHX Text
Arriu Garona

AutoCAD SHX Text
Arriu Garona

AutoCAD SHX Text
Siraton

AutoCAD SHX Text
Eth des Banhs

AutoCAD SHX Text
Pontalet

AutoCAD SHX Text
Era Cl%%242sa

AutoCAD SHX Text
Restaurant Tiurna

AutoCAD SHX Text
es Neres

AutoCAD SHX Text
Pensi%%243n

AutoCAD SHX Text
Joen

AutoCAD SHX Text
Espaci

AutoCAD SHX Text
Talabart

AutoCAD SHX Text
Hostal

AutoCAD SHX Text
Europa

AutoCAD SHX Text
Hotel

AutoCAD SHX Text
Canej%%225n

AutoCAD SHX Text
Hostal Juan

AutoCAD SHX Text
pompi%%232rs

AutoCAD SHX Text
Toristica

AutoCAD SHX Text
d'informacion

AutoCAD SHX Text
e animacion

AutoCAD SHX Text
Bureu

AutoCAD SHX Text
Alejandro Casona

AutoCAD SHX Text
Esc%%242la

AutoCAD SHX Text
Institut d'Ostalaria

AutoCAD SHX Text
de Les-Val d'Aran

AutoCAD SHX Text
Casa

AutoCAD SHX Text
dera Vila

AutoCAD SHX Text
km 182

AutoCAD SHX Text
Camin de Benqu%%232r

AutoCAD SHX Text
N-230

AutoCAD SHX Text
635,68

AutoCAD SHX Text
hiv.

AutoCAD SHX Text
hiv.

AutoCAD SHX Text
hiv.

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
ru%%239nes

AutoCAD SHX Text
ru%%239nes

AutoCAD SHX Text
ru%%239nes

AutoCAD SHX Text
ru%%239nes

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r de Shasclada

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r des Termes

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r des Termes

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r de Sant Martin

AutoCAD SHX Text
Avenguda de Sant Jaime

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
Matacabos

AutoCAD SHX Text
Aub%%232rja

AutoCAD SHX Text
Sant Martin

AutoCAD SHX Text
Matacab%%242s

AutoCAD SHX Text
LES

AutoCAD SHX Text
cement%%232ri

AutoCAD SHX Text
Arriu Garona

AutoCAD SHX Text
nacional

AutoCAD SHX Text
policia

AutoCAD SHX Text
de Les

AutoCAD SHX Text
Termas Baronia

AutoCAD SHX Text
632,39

AutoCAD SHX Text
630

AutoCAD SHX Text
254057016

AutoCAD SHX Text
hiv.

AutoCAD SHX Text
hiv.

AutoCAD SHX Text
hiv.

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
cobert



VIALITAT

LÍMIT ESCAMUN-CAT

LES

FRANÇA -->

LÍMIT SECTOR ESCAMUN 2

FUTURA ROTONDA

ROTONDA EXISTENT

1:2.000 XARXA D'ITINERARIS PRINCIPALS 
TÍTOL: DATA: ESCALA: NOM DEL PLÀNOL: Núm. DE PLÀNOL

FULL           DE

04

2 2

L'ENGINYER DE CAMINS, C Y P

D. ENRIQUE REGAÑO BALLARIN
Col. núm.: 7.216

PLA PARCIAL SECTOR ESCAMUN 2, AL TERME
ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA.

MUNICIPAL DE LES (VAL D'ARAN)

DESEMBRE
2018

BUDIGUES ARAN, SL
PROMOTORS:

SERVICIOS GARONA 1001, SL

AUTORS:

PER A VIANANTS

FULL 1

FU
LL

 1
FU

LL
 1

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
RU

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r de Quairon

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r des Termes

AutoCAD SHX Text
Passeg dera Lana

AutoCAD SHX Text
de Les

AutoCAD SHX Text
Termas Baronia

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r de Shasclada

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r des Termes

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r des Termes

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r de Sant Martin

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
Eth Ress%%232c

AutoCAD SHX Text
B Grup

AutoCAD SHX Text
Arriu Garona

AutoCAD SHX Text
Dera Val d'Aran

AutoCAD SHX Text
Aucider Comarcau

AutoCAD SHX Text
de Les

AutoCAD SHX Text
Termas Baronia

AutoCAD SHX Text
N-230

AutoCAD SHX Text
632,39

AutoCAD SHX Text
254057016

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
ru%%239nes

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
Ostau Pera Neu

AutoCAD SHX Text
Arriu Garona

AutoCAD SHX Text
Es

AutoCAD SHX Text
I%%232rles

AutoCAD SHX Text
N-230

AutoCAD SHX Text
640

AutoCAD SHX Text
625

AutoCAD SHX Text
630

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
630

AutoCAD SHX Text
635

AutoCAD SHX Text
640

AutoCAD SHX Text
645

AutoCAD SHX Text
625

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
623.56

AutoCAD SHX Text
623.62

AutoCAD SHX Text
623.47

AutoCAD SHX Text
622.22

AutoCAD SHX Text
625.18

AutoCAD SHX Text
625.34

AutoCAD SHX Text
624.67

AutoCAD SHX Text
624.83

AutoCAD SHX Text
626.43

AutoCAD SHX Text
644.21

AutoCAD SHX Text
624.99

AutoCAD SHX Text
625.33

AutoCAD SHX Text
625.49

AutoCAD SHX Text
625.61

AutoCAD SHX Text
626.57

AutoCAD SHX Text
627.57

AutoCAD SHX Text
628.17

AutoCAD SHX Text
626.25

AutoCAD SHX Text
625.30

AutoCAD SHX Text
625.39

AutoCAD SHX Text
625.81

AutoCAD SHX Text
625.74

AutoCAD SHX Text
625.93

AutoCAD SHX Text
626.47

AutoCAD SHX Text
626.59

AutoCAD SHX Text
627.64

AutoCAD SHX Text
628.48

AutoCAD SHX Text
627.35

AutoCAD SHX Text
626.55

AutoCAD SHX Text
626.42

AutoCAD SHX Text
628.74

AutoCAD SHX Text
628.65

AutoCAD SHX Text
627.89

AutoCAD SHX Text
626.26

AutoCAD SHX Text
625.53

AutoCAD SHX Text
625.60

AutoCAD SHX Text
625.10

AutoCAD SHX Text
624.82

AutoCAD SHX Text
625.04

AutoCAD SHX Text
625.17

AutoCAD SHX Text
625.06

AutoCAD SHX Text
625.33

AutoCAD SHX Text
625.40

AutoCAD SHX Text
625.42

AutoCAD SHX Text
625.90

AutoCAD SHX Text
626.32

AutoCAD SHX Text
629.54

AutoCAD SHX Text
628.42

AutoCAD SHX Text
626.45

AutoCAD SHX Text
627.45

AutoCAD SHX Text
627.63

AutoCAD SHX Text
627.70

AutoCAD SHX Text
626.28

AutoCAD SHX Text
626.19

AutoCAD SHX Text
626.29

AutoCAD SHX Text
622.56

AutoCAD SHX Text
622.65

AutoCAD SHX Text
622.69

AutoCAD SHX Text
623.64

AutoCAD SHX Text
623.93

AutoCAD SHX Text
623.27

AutoCAD SHX Text
623.28

AutoCAD SHX Text
623.38

AutoCAD SHX Text
623.37

AutoCAD SHX Text
622.42

AutoCAD SHX Text
621.99

AutoCAD SHX Text
621.88

AutoCAD SHX Text
621.93

AutoCAD SHX Text
621.69

AutoCAD SHX Text
621.94

AutoCAD SHX Text
621.79

AutoCAD SHX Text
621.47

AutoCAD SHX Text
620.65

AutoCAD SHX Text
619.04

AutoCAD SHX Text
619.46

AutoCAD SHX Text
620.20

AutoCAD SHX Text
621.20

AutoCAD SHX Text
623.11

AutoCAD SHX Text
626.87

AutoCAD SHX Text
619.11

AutoCAD SHX Text
618.67

AutoCAD SHX Text
628.66

AutoCAD SHX Text
629.55

AutoCAD SHX Text
629.35

AutoCAD SHX Text
631.48

AutoCAD SHX Text
632.60

AutoCAD SHX Text
631.68

AutoCAD SHX Text
630.91

AutoCAD SHX Text
629.56

AutoCAD SHX Text
630.48

AutoCAD SHX Text
631.45

AutoCAD SHX Text
631.58

AutoCAD SHX Text
629.60

AutoCAD SHX Text
628.49

AutoCAD SHX Text
626.65

AutoCAD SHX Text
625.82

AutoCAD SHX Text
625.57

AutoCAD SHX Text
624.98

AutoCAD SHX Text
625.58

AutoCAD SHX Text
626.34

AutoCAD SHX Text
627.34

AutoCAD SHX Text
626.63

AutoCAD SHX Text
625.47

AutoCAD SHX Text
626.10

AutoCAD SHX Text
625.20

AutoCAD SHX Text
624.87

AutoCAD SHX Text
625.55

AutoCAD SHX Text
623.43

AutoCAD SHX Text
623.70

AutoCAD SHX Text
624.60

AutoCAD SHX Text
624.68

AutoCAD SHX Text
624.29

AutoCAD SHX Text
624.73

AutoCAD SHX Text
624.78

AutoCAD SHX Text
624.57

AutoCAD SHX Text
624.47

AutoCAD SHX Text
624.89

AutoCAD SHX Text
623.90

AutoCAD SHX Text
624.33

AutoCAD SHX Text
624.81

AutoCAD SHX Text
623.58

AutoCAD SHX Text
623.58

AutoCAD SHX Text
625.87

AutoCAD SHX Text
623.76

AutoCAD SHX Text
623.86

AutoCAD SHX Text
623.81

AutoCAD SHX Text
625.88

AutoCAD SHX Text
626.30

AutoCAD SHX Text
626.41

AutoCAD SHX Text
626.65

AutoCAD SHX Text
625.37

AutoCAD SHX Text
624.36

AutoCAD SHX Text
623.91

AutoCAD SHX Text
623.44

AutoCAD SHX Text
623.14

AutoCAD SHX Text
624.48

AutoCAD SHX Text
623.75

AutoCAD SHX Text
622.61

AutoCAD SHX Text
624.97

AutoCAD SHX Text
625.29

AutoCAD SHX Text
625.49

AutoCAD SHX Text
625.69

AutoCAD SHX Text
625.83

AutoCAD SHX Text
626.44

AutoCAD SHX Text
627.29

AutoCAD SHX Text
626.85

AutoCAD SHX Text
627.35



VIALITAT

LÍMIT ESCAMUN-CAT

LES

FRANÇA -->

LÍMIT SECTOR ESCAMUN 2

FUTURA ROTONDA

ROTONDA EXISTENT

PROPOSTA ITINERARI PER A BICICLETES

1:2.000 PROPOSTA XARXA ITINERARI PER A
TÍTOL: DATA: ESCALA: NOM DEL PLÀNOL: Núm. DE PLÀNOL

FULL           DE

05

1 1

L'ENGINYER DE CAMINS, C Y P

D. ENRIQUE REGAÑO BALLARIN
Col. núm.: 7.216

PLA PARCIAL SECTOR ESCAMUN 2, AL TERME
ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA.

MUNICIPAL DE LES (VAL D'ARAN)

DESEMBRE
2018

BUDIGUES ARAN, SL
PROMOTORS:

SERVICIOS GARONA 1001, SL

AUTORS:

BICICLETES

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
RU

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r de Quairon

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r des Termes

AutoCAD SHX Text
Passeg dera Lana

AutoCAD SHX Text
de Les

AutoCAD SHX Text
Termas Baronia

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r de Shasclada

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r des Termes

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r des Termes

AutoCAD SHX Text
Carr%%232r de Sant Martin

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
Eth Ress%%232c

AutoCAD SHX Text
B Grup

AutoCAD SHX Text
Arriu Garona

AutoCAD SHX Text
Dera Val d'Aran

AutoCAD SHX Text
Aucider Comarcau

AutoCAD SHX Text
de Les

AutoCAD SHX Text
Termas Baronia

AutoCAD SHX Text
N-230

AutoCAD SHX Text
632,39

AutoCAD SHX Text
254057016

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
ru%%239nes

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
Ostau Pera Neu

AutoCAD SHX Text
Arriu Garona

AutoCAD SHX Text
Es

AutoCAD SHX Text
I%%232rles

AutoCAD SHX Text
N-230

AutoCAD SHX Text
640

AutoCAD SHX Text
625

AutoCAD SHX Text
630

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
630

AutoCAD SHX Text
635

AutoCAD SHX Text
640

AutoCAD SHX Text
645

AutoCAD SHX Text
625

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
623.56

AutoCAD SHX Text
623.62

AutoCAD SHX Text
623.47

AutoCAD SHX Text
622.22

AutoCAD SHX Text
625.18

AutoCAD SHX Text
625.34

AutoCAD SHX Text
624.67

AutoCAD SHX Text
624.83

AutoCAD SHX Text
626.43

AutoCAD SHX Text
644.21

AutoCAD SHX Text
624.99

AutoCAD SHX Text
625.33

AutoCAD SHX Text
625.49

AutoCAD SHX Text
625.61

AutoCAD SHX Text
626.57

AutoCAD SHX Text
627.57

AutoCAD SHX Text
628.17

AutoCAD SHX Text
626.25

AutoCAD SHX Text
625.30

AutoCAD SHX Text
625.39

AutoCAD SHX Text
625.81

AutoCAD SHX Text
625.74

AutoCAD SHX Text
625.93

AutoCAD SHX Text
626.47

AutoCAD SHX Text
626.59

AutoCAD SHX Text
627.64

AutoCAD SHX Text
628.48

AutoCAD SHX Text
627.35

AutoCAD SHX Text
626.55

AutoCAD SHX Text
626.42

AutoCAD SHX Text
628.74

AutoCAD SHX Text
628.65

AutoCAD SHX Text
627.89

AutoCAD SHX Text
626.26

AutoCAD SHX Text
625.53

AutoCAD SHX Text
625.60

AutoCAD SHX Text
625.10

AutoCAD SHX Text
624.82

AutoCAD SHX Text
625.04

AutoCAD SHX Text
625.17

AutoCAD SHX Text
625.06

AutoCAD SHX Text
625.33

AutoCAD SHX Text
625.40

AutoCAD SHX Text
625.42

AutoCAD SHX Text
625.90

AutoCAD SHX Text
626.32

AutoCAD SHX Text
629.54

AutoCAD SHX Text
628.42

AutoCAD SHX Text
626.45

AutoCAD SHX Text
627.45

AutoCAD SHX Text
627.63

AutoCAD SHX Text
627.70

AutoCAD SHX Text
626.28

AutoCAD SHX Text
626.19

AutoCAD SHX Text
626.29

AutoCAD SHX Text
622.56

AutoCAD SHX Text
622.65

AutoCAD SHX Text
622.69

AutoCAD SHX Text
623.64

AutoCAD SHX Text
623.93

AutoCAD SHX Text
623.27

AutoCAD SHX Text
623.28

AutoCAD SHX Text
623.38

AutoCAD SHX Text
623.37

AutoCAD SHX Text
622.42

AutoCAD SHX Text
621.99

AutoCAD SHX Text
621.88

AutoCAD SHX Text
621.93

AutoCAD SHX Text
621.69

AutoCAD SHX Text
621.94

AutoCAD SHX Text
621.79

AutoCAD SHX Text
621.47

AutoCAD SHX Text
620.65

AutoCAD SHX Text
619.04

AutoCAD SHX Text
619.46

AutoCAD SHX Text
620.20

AutoCAD SHX Text
621.20

AutoCAD SHX Text
623.11

AutoCAD SHX Text
626.87

AutoCAD SHX Text
619.11

AutoCAD SHX Text
618.67

AutoCAD SHX Text
628.66

AutoCAD SHX Text
629.55

AutoCAD SHX Text
629.35

AutoCAD SHX Text
631.48

AutoCAD SHX Text
632.60

AutoCAD SHX Text
631.68

AutoCAD SHX Text
630.91

AutoCAD SHX Text
629.56

AutoCAD SHX Text
630.48

AutoCAD SHX Text
631.45

AutoCAD SHX Text
631.58

AutoCAD SHX Text
629.60

AutoCAD SHX Text
628.49

AutoCAD SHX Text
626.65

AutoCAD SHX Text
625.82

AutoCAD SHX Text
625.57

AutoCAD SHX Text
624.98

AutoCAD SHX Text
625.58

AutoCAD SHX Text
626.34

AutoCAD SHX Text
627.34

AutoCAD SHX Text
626.63

AutoCAD SHX Text
625.47

AutoCAD SHX Text
626.10

AutoCAD SHX Text
625.20

AutoCAD SHX Text
624.87

AutoCAD SHX Text
625.55

AutoCAD SHX Text
623.43

AutoCAD SHX Text
623.70

AutoCAD SHX Text
624.60

AutoCAD SHX Text
624.68

AutoCAD SHX Text
624.29

AutoCAD SHX Text
624.73

AutoCAD SHX Text
624.78

AutoCAD SHX Text
624.57

AutoCAD SHX Text
624.47

AutoCAD SHX Text
624.89

AutoCAD SHX Text
623.90

AutoCAD SHX Text
624.33

AutoCAD SHX Text
624.81

AutoCAD SHX Text
623.58

AutoCAD SHX Text
623.58

AutoCAD SHX Text
625.87

AutoCAD SHX Text
623.76

AutoCAD SHX Text
623.86

AutoCAD SHX Text
623.81

AutoCAD SHX Text
625.88

AutoCAD SHX Text
626.30

AutoCAD SHX Text
626.41

AutoCAD SHX Text
626.65

AutoCAD SHX Text
625.37

AutoCAD SHX Text
624.36

AutoCAD SHX Text
623.91

AutoCAD SHX Text
623.44

AutoCAD SHX Text
623.14

AutoCAD SHX Text
624.48

AutoCAD SHX Text
623.75

AutoCAD SHX Text
622.61

AutoCAD SHX Text
624.97

AutoCAD SHX Text
625.29

AutoCAD SHX Text
625.49

AutoCAD SHX Text
625.69

AutoCAD SHX Text
625.83

AutoCAD SHX Text
626.44

AutoCAD SHX Text
627.29

AutoCAD SHX Text
626.85

AutoCAD SHX Text
627.35



VIALITAT

LÍMIT ESCAMUN-CAT

LES

FRANÇA -->

LÍMIT SECTOR ESCAMUN 2

FUTURA ROTONDA

ROTONDA EXISTENT
XARXA BÀSICA ITINERARIS

PRINCIPALS DE VEHICLES

1:1.000 XARXA BÀSICA ITINERARI DE VEHICLES
TÍTOL: DATA: ESCALA: NOM DEL PLÀNOL: Núm. DE PLÀNOL

FULL           DE

06

1 1

L'ENGINYER DE CAMINS, C Y P

D. ENRIQUE REGAÑO BALLARIN
Col. núm.: 7.216

PLA PARCIAL SECTOR ESCAMUN 2, AL TERME
ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA.

MUNICIPAL DE LES (VAL D'ARAN)

DESEMBRE
2018

BUDIGUES ARAN, SL
PROMOTORS:

SERVICIOS GARONA 1001, SL

AUTORS:

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
N-230

AutoCAD SHX Text
Ostau Pera Neu

AutoCAD SHX Text
Arriu Garona

AutoCAD SHX Text
Es

AutoCAD SHX Text
I%%232rles

AutoCAD SHX Text
N-230

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
630

AutoCAD SHX Text
635

AutoCAD SHX Text
640

AutoCAD SHX Text
645

AutoCAD SHX Text
623.47

AutoCAD SHX Text
626.43

AutoCAD SHX Text
624.99

AutoCAD SHX Text
625.33

AutoCAD SHX Text
625.49

AutoCAD SHX Text
625.61

AutoCAD SHX Text
626.57

AutoCAD SHX Text
627.57

AutoCAD SHX Text
628.17

AutoCAD SHX Text
626.25

AutoCAD SHX Text
625.30

AutoCAD SHX Text
625.39

AutoCAD SHX Text
625.81

AutoCAD SHX Text
625.74

AutoCAD SHX Text
626.55

AutoCAD SHX Text
626.26

AutoCAD SHX Text
625.53

AutoCAD SHX Text
625.60

AutoCAD SHX Text
625.10

AutoCAD SHX Text
625.06

AutoCAD SHX Text
625.33

AutoCAD SHX Text
625.40

AutoCAD SHX Text
625.42

AutoCAD SHX Text
625.90

AutoCAD SHX Text
626.32

AutoCAD SHX Text
619.04

AutoCAD SHX Text
619.46

AutoCAD SHX Text
620.20

AutoCAD SHX Text
621.20

AutoCAD SHX Text
623.11

AutoCAD SHX Text
626.87

AutoCAD SHX Text
619.11

AutoCAD SHX Text
625.57

AutoCAD SHX Text
624.98

AutoCAD SHX Text
625.58

AutoCAD SHX Text
626.63

AutoCAD SHX Text
625.47

AutoCAD SHX Text
626.10

AutoCAD SHX Text
625.20

AutoCAD SHX Text
624.87

AutoCAD SHX Text
624.47

AutoCAD SHX Text
624.89

AutoCAD SHX Text
623.90

AutoCAD SHX Text
624.33

AutoCAD SHX Text
624.81

AutoCAD SHX Text
626.65

AutoCAD SHX Text
625.37

AutoCAD SHX Text
625.69

AutoCAD SHX Text
625.83

AutoCAD SHX Text
626.44

AutoCAD SHX Text
627.29

AutoCAD SHX Text
626.85

AutoCAD SHX Text
627.35



PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT “ESCAMUN – 2”. LES (VAL D’ARAN) – DOCUMENT PER A L’APROVACIÓ INICIAL 

SUPORT ENGINYERIA, SL 

ANNEX 2: ESTUDI DE RISCOS. INUNDABILITAT



ESTUDI HIDRÀULIC DEL RIU GARONA A LA ZONA DERA LANA DE LES, PER A LA MODIFICACIÓ DE LES NNSS DE PLANEJAMENT EN EL TM DE LES 

                

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índex 
 
 
1. Situació 
 
2. Objecte 
 
3. Cabals 
 
4. Hidràulica 
4.1. Àmbit 
4.2. Topografia 
4.3. Programari 
4.4. Coeficients de rugositat 
4.5. Edificacions 
4.6. Estructures (condicions internes) 
4.7 Condicions de contorn 
4.8 Malla 
4.9 Assignació d’elevacions 
 
5. Estat Actual 
5.1. Crescuda hidrològica de 100 anys de període de retorn en estat Actual 
5.2. Crescuda hidrològica de 500 anys de període de retorn en estat Actual 
 
6. Estat Proposat 
6.1. Particularitats en el càlcul 
6.2. Crescuda hidrològica de 100 anys de període de retorn en estat Proposat 
 
7. Comparativa entre l’estat Actual i l’estat Proposat 
 
8. Conclusions 
 
APÈNDIX 1. Plànol topogràfic 

 
 
 
 



ESTUDI HIDRÀULIC DEL RIU GARONA A LA ZONA DERA LANA DE LES, PER A LA MODIFICACIÓ DE LES NNSS DE PLANEJAMENT EN EL TM DE LES 

                

 2 

1. Situació 

 

La zona a estudiar es situa a la zona coneguda com Era Lana de Les, en el municipi de 

Les, a la comarca de la Val d’Aran. Els plànols i ortofotografies següents, 

reprodueixen a diferent escala, els terrenys que integra el sector: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Objecte 

 

Es redacta aquest estudi amb el propòsit de conèixer les condiciones d’inundabilitat 

del riu Garona, a la zona coneguda com Era Lana, en el municipi de Les, i establir el 

grau de protecció dels terrenys actuals per a desenvolupar un sector de tipologia de 

serveis, adjacent a la carretera N-230. 

 

 

3. Cabals 

 

Els cabals de crescuda hidrològica emprats en l’estudi que ens ocupa, han estat 

proporcionats per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, mitjançant el visor de 

mapes del Sistema d’Informació Territorial de l’Ebre. El punt de consulta es correspon 

al riu Garona, a la zona del pont dera Lana. 

 

 
 

Els valors en el nostre àmbit, són: 

 

▪ Crescuda hidrològica de 2 anys: 99 m3/segon 

▪ Crescuda hidrològica de 5 anys: 172 m3/segon 

▪ Crescuda hidrològica de 10 anys: 183 m3/segon 

▪ Crescuda hidrològica de 100 anys: 536 m3/segon 

▪ Crescuda hidrològica de 500 anys: 953 m3/segon 

 

 

 

Era Lana 

de Les 

Punt de 

consulta 
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4. Hidràulica 

 

4.1. Àmbit 

 

La zona a estudiar es localitza a l’àmbit conegut como Era Lana de Les. 

 

4.2. Topografia 

 

La topografia inicial de la zona, constava d’un vol fotogramètric realitzat per 

l’empresa GEODISA, complementat amb una presa de dades topogràfiques in situ 

realitzades el juny de 2009 (detallant-se les cotes del mur existent en el marge 

esquerre i la llera de la Garona), generant un plànol amb un detall a escala 1/1.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta topografia ha estat actualitzada recentment mitjançant un aixecament de 

detall realitzat el març de 2018 de la llera del riu Garona (reflectint l’estat actual 

després de l’avinguda de l’any 2013) i del sector. Combinant ambdues cartografies, 

s’ha obtingut el següent plànol topogràfic. 

 

Aixecament de detall 

Març 2018 
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A partir d’aquesta cartografia actualitzada (la qual té en compte els recents 

esdeveniments del juny de 2013), s’ha elaborat un model digital d’elevacions en 

format TIN, el qual ha estat post-processat amb l’objectiu de corregir resultats 

discordants en les interpolacions realitzades. 
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4.3. Programari 

 

L’estudi ha estat elaborat amb el model matemàtic per a la simulació de flux en 

làmina lliure bidimensional Iber versió 2.3.2, desenvolupat en col·laboració amb el 

Grup d’Enginyeria de l’Aigua i el Medi Ambient (GEAMA), l’Institut Flumen (UPC) i el 

Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CINME). 

 

 

4.4. Coeficients de rugositat 

 

Llera 0,045 

Praderies / zones nues 0,035 

Zones pavimentades / edificis 0,025 

Mixt (barreja de bosc i praderia) 0,065 

Bosc 0,120 

 

 
 

 

4.5. Edificacions 

 

Les edificacions s’han comptabilitzat directament com a obstruccions (reducció de la 

secció).  

 

A les parets de les edificacions s’ha aplicat un coeficient de rugositat de n = 0,025. 

 

 
 

 

4.6. Estructures (condicions internes) 

 

Els elements que poden tenir més influència sobre el comportament de l’aigua en cas 

de crescuda hidrològica, són els ponts. Aquest estudi es troba afectat pel Pont dera 

Lana, inclòs com una condició interna en l’estudi hidràulic. 

 

Cota taulell 626,59 m 

Cota clau 625,59 m 

Cd flux pressió lliure 0,6 

Cd flux annegat 0,8 

Cd taulell 1,7 

 

 

4.7. Condicions de contorn 

 

 
Com a condició d’entrada s’adopta el cabal 

associat a la corresponent crescuda 

hidrològica. 

 
Com a condició de sortida, s’adopta la 

condició de flux supercrític/crític 

 

Entrada:  

T100 536 m3/s 

T500 953 m3/s 

Sortida:  

Supercrític/crític 
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4.8. Malla 

 

S’ha realitzat una malla No Estructurada amb tres tamanys diferents:  

 

❖ Triangles de 0,5 m: llera i la zona del mur esquerre aigües amunt del pont 

❖ Triangles d’1,0 m: marge esquerre del riu, vial d’accés al pont i camí dera Lana 

❖ Triangles de 2 m: resta del terreny 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

4.9. Assignació d’elevacions 

 

Als elements de malla de càlcul (inicialment a cota 0) s’introdueixen les cotes del 

model digital d’elevacions. Observant ambdues figures, podem comprovar la bondat 

de l’ajust al model hidràulic respecte a la topografia inicial. 

 

 
 

 

Model digital d’elevacions 

obtingut a partir de la 

topografia detallada de la zona 

Resultat de l’assignació de cota 

a la malla de càlcul de l’estudi 

hidràulic 

0,5 m 

1,0 m 

2,0 m 

1,0 m 
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5. Estat Actual 

 

5.1. Crescuda hidrològica de 100 anys de període de retorn en estat Actual 

 

Calats d’aigua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotes d’aigua 
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Seccions transversals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció T1 

 

La inundació afecta al 

marge dret. El mur de 

protecció del marge 

esquerre evita l’entrada 

d’aigua.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció T2 

 

La inundació afecta al 

marge dret. El mur de 

protecció del marge 

esquerre evita l’entrada 

d’aigua.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció T3 

 

La inundació afecta al 

marge dret. El mur de 

protecció del marge 

esquerre evita l’entrada 

d’aigua.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció T4 

 

La inundació afecta al 

marge dret. El mur de 

protecció del marge 

esquerre evita l’entrada 

d’aigua.  
 

 



ESTUDI HIDRÀULIC DEL RIU GARONA A LA ZONA DERA LANA DE LES, PER A LA MODIFICACIÓ DE LES NNSS DE PLANEJAMENT EN EL TM DE LES 

                

 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seccions longitudinals 

 

 

 

 

 

 

 

Secció T5 

 

La inundació afecta al 

marge dret. El mur de 

protecció del marge 

esquerre evita l’entrada 

d’aigua.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció L1. Riu Garona 

 

Tall longitudinal a l’eix 

del riu Garona, 

observant-se una 

pronunciada corba de 

rabeig aigües amunt 

del pont, deguda a 

l’efecte presa del vial 

d’accés al pont. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció L2. Plana marge 

dreta 

 

Tall longitudinal on 

s’observa l’acumulació 

d’aigua aigües amunt 

del vial d’accés al pont. 

No hi ha desbordament 

per sobre de la rasant. 

 
 

 

 

 

 

 

Secció L3. Plana marge 

dreta 

 

Tall longitudinal on 

s’observa l’acumulació 

d’aigua aigües amunt 

del vial d’accés al pont. 

No hi ha desbordament 

per sobre de la rasant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pont dera Lana 

Retenció aigua 

Retenció aigua 

Vial accés pont 

dera Lana 

Vial accés pont 

dera Lana 
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5.2. Crescuda hidrològica de 500 anys de període de retorn en estat Actual 

 

Calats d’aigua 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotes d’aigua 
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Seccions transversals  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció T1 

 

La inundació afecta a 

ambdós marges del riu 

Garona. Existeix una 

entrada d’aigua pel 

mur de protecció, 

generant inundació en 

el marge esquerre. 

 
 

 

 

 

 

Secció T2 

 

La inundació afecta a 

ambdós marges del riu 

Garona. Existeix una 

entrada d’aigua pel 

mur de protecció, 

generant inundació en 

el marge esquerre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció T3 

 

La inundació afecta a 

ambdós marges del riu 

Garona. Existeix una 

entrada d’aigua pel 

mur de protecció, 

generant inundació en 

el marge esquerre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció T4 

 

La inundació afecta a 

ambdós marges del riu 

Garona. Existeix una 

entrada d’aigua pel 

mur de protecció, 

generant inundació en 

el marge esquerre. 
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Secció T5 

 

La inundació afecta a 

ambdós marges del riu 

Garona. Existeix una 

entrada d’aigua pel 

mur de protecció, 

generant inundació en 

el marge esquerre. 

 
 

 

 

 

 

Secció T6 

 

La inundació afecta a 

ambdós marges del riu 

Garona. Existeix una 

entrada d’aigua pel 

mur de protecció, 

generant inundació en 

el marge esquerre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció T7 

 

La inundació afecta a 

ambdós marges del riu 

Garona. Existeix una 

entrada d’aigua pel 

mur de protecció, 

generant inundació en 

el marge esquerre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció T8 

 

La inundació afecta a 

ambdós marges del riu 

Garona. Existeix una 

entrada d’aigua pel 

mur de protecció, 

generant inundació en 

el marge esquerre. 
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Seccions longitudinals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pont dera Lana 

Secció L1: Marge 

esquerre 

Tall longitudinal on 

s’observa l’entrada 

d’aigua pel mur de 

protecció, generant 

inundació en el marge 

esquerre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció L2: Riu Garona 

Tall longitudinal a l’eix 

del riu Garona, 

observant-se una 

pronunciada corba de 

rabeig aigües amunt 

del pont, deguda a 

l’efecte presa del vial 

d’accés al pont. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció L3: Plana marge 

dreta 

Tall longitudinal on 

s’observa l’acumulació 

d’aigua aigües amunt 

del vial d’accés al pont, 

amb desbordament per 

sobre de la rasant, a 

mode de vessador 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció L4: Plana marge 

dreta 

Tall longitudinal on 

s’observa l’acumulació 

d’aigua aigües amunt 

del vial d’accés al pont, 

amb desbordament per 

sobre de la rasant, a 

mode de vessador 

 

 

Retenció aigua 

Retenció aigua Vial accés pont 

dera Lana 

Caiguda aigua 

Retenció aigua Vial accés pont 

dera Lana 

Caiguda aigua 

Sector de desenvolupament 
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6. Estat Proposat 

 

Al marge esquerre del riu Garona, a la zona coneguda com Era Lana de Les, es pretén 

desenvolupar un sector de tipologia de serveis. 

 

El propòsit de la simulació és determinar la ubicació en planta, i les cotes definitòries 

d’un terraplenat, amb l’objecte de protegir les edificacions enfront la crescuda 

hidrològica de 500 anys del riu Garona. 

 

 

6.1. Particularitats en el càlcul 

 

Actualització usos del sòl 

En el model de l’estat proposat, s’ha modificat el plànol de coeficients de rugositat, 

amb l’objecte d’incorporar els canvis dels usos del sòl originats com a resultat del 

desenvolupament urbanístic dissenyat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estat Proposat àmbit 

Zones verdes (gespa) 0,035 

Vialitat interna / aparcament (bituminós) 0,025 

Parets edificis (formigó) 0,025 

 

Modificació del terreny 

Aprofitant la diferència de cota entre la carretera N-230 i el vial del mur del riu 

Garona, es planteja un reblert esgraonat en 2 terrasses: 

 

 

• Reblert terrassa 1 

Prenent com a base les cotes de la carretera N-230 es recreix 0,5 m el terreny, 

habilitant una plataforma destinada a la zona d’aparcament. 

 

• Reblert terrassa 2 

Entre la zona d’aparcament i el vial del mur del riu Garona, es crea una plataforma 

anivellada a la cota 627 msnm. 
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627 m 

626,52 m 

627 m 

626,27 m 

626,27 m 

626,05 m 

Resultat de l’assignació de 

cota a la malla de càlcul de 

l’estudi hidràulic 
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6.2. Crescuda hidrològica de 500 anys de període de retorn en estat 

Proposat 

 

Calats d’aigua 

 

 
Calats d’aigua sobre fotografia aèria 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calats d’aigua sobre Model Digital d’Elevacions 

 

Per a la crescuda hidrològica de 500 anys de període de retorn, l’aigua desborda pel mur 

esquerre del riu Garona, però amb l’execució d’un terraplenat a la zona de les futures 

edificacions (fins a la cota 627 msnm), s’assoleix l’objectiu d’evitar afeccions sobre les 

noves construccions. 
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Cotes d’aigua 

 

 
Cotes d’aigua sobre fotografia aèria 

 

En els plànols de cotes absolutes, s’observa clarament l’efecte de retenció d’aigua 

que origina el vial d’accés al pont dera Lana, doncs el color verd representa les cotes 

al voltant de la 627 msnm, i el color blau (aigües avall de vial d’accés al pont) 

representa les cotes a l’entorn de la 623 msnm, amb una diferència de cota de més 

de 4 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotes d’aigua sobre Model Digital d’Elevacions 
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Seccions transversals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cota 627 

Secció T1: Aigües 

amunt de l’àmbit. 

 

L’aigua desborda per 

ambdós marges del riu 

Garona 

 

Secció T2: Zona verda 

 

La zona verda de 

l’àmbit es troba 

afectada per 

inundacions. Tot i això, 

aquest ús es considera 

compatible. 

 

 

 

Secció T3. Zona verda 

 

La zona verda de 

l’àmbit es troba 

afectada per 

inundacions. Tot i això, 

aquest ús es considera 

compatible. 

 

 
 

 

Secció T4. Equipament. 

 

La construcció es situa 

sobre una plataforma a 

la cota 627 mnsm, per 

sobre de la cota de la 

crescuda de 500 anys 

de període de retorn 
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Cota 627 

Cota 627 

Cota 627 

Secció T5: Edificació 

bloc 1 

 

La construcció es situa 

sobre una plataforma a 

la cota 627 mnsm, per 

sobre de la cota de la 

crescuda de 500 anys 

de període de retorn 

 
 

 

 

 

 

 

Secció T6: Edificació 

bloc 2 

 

La construcció es situa 

sobre una plataforma a 

la cota 627 mnsm, per 

sobre de la cota de la 

crescuda de 500 anys 

de període de retorn 

 
 

 

 

 

 

Secció T7: Edificació 

bloc 3 

 

La construcció es situa 

sobre una plataforma a 

la cota 627 mnsm, per 

sobre de la cota de la 

crescuda de 500 anys 

de període de retorn 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció T8: Aigües avall 

de l’àmbit. 

 

L’aigua desborda per 

ambdós marges del riu 

Garona 
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Seccions longitudinals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció L1: Àmbit 

Tall longitudinal on 

s’observa que les 

noves construccions es 

situen sobre una 

plataforma a la cota 

627 mnsm, per sobre 

de la cota de la 

crescuda de 500 anys 

de període de retorn 

 
 

Secció L2: Riu Garona 

Tall longitudinal a l’eix 

del riu Garona, 

observant-se una 

pronunciada corba de 

rabeig aigües amunt 

del pont, deguda a 

l’efecte presa del vial 

d’accés al pont. 

 
 

 

 

 

 

Secció L3: Plana marge 

dreta 

Tall longitudinal on 

s’observa l’acumulació 

d’aigua aigües amunt 

del vial d’accés al pont, 

amb desbordament per 

sobre de la rasant, a 

mode de vessador 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció L4: Plana marge 

dreta 

Tall longitudinal on 

s’observa l’acumulació 

d’aigua aigües amunt 

del vial d’accés al pont, 

amb desbordament per 

sobre de la rasant, a 

mode de vessador 

 

 

Cota 627 

Sector de desenvolupament 

Retenció aigua Pont dera Lana 

Retenció aigua Vial accés pont 

dera Lana 

Retenció aigua Vial accés pont 

Caiguda aigua 

Caiguda aigua 



ESTUDI HIDRÀULIC DEL RIU GARONA A LA ZONA DERA LANA DE LES, PER A LA MODIFICACIÓ DE LES NNSS DE PLANEJAMENT EN EL TM DE LES 

                

 22 

Seccions detallades a l’emplaçament de les futures edificacions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cota base solera: 627 Cota aigua 

Línia energia 
Cota base solera: 627 

Cota base solera: 627 

Cota base solera: 627 

Cota aigua 

Línia energia 

Secció D1. Equipament. 

 

La construcció es situarà sobre una plataforma 

a la cota 627 mnsm: per sobre de la cota 

d’aigua de la crescuda de 500 anys de període 

de retorn, i per sobre la línia d’energia. 

 

Secció D2. Edificació bloc 1 

 

La construcció es situarà sobre una plataforma 

a la cota 627 mnsm: per sobre de la cota 

d’aigua de la crescuda de 500 anys de període 

de retorn, i per sobre la línia d’energia. 
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Secció D3. Edificació bloc 2 

 

La construcció es situarà sobre una plataforma 

a la cota 627 mnsm: per sobre de la cota 

d’aigua de la crescuda de 500 anys de període 

de retorn, i per sobre la línia d’energia. 

 

Secció D4. Edificació bloc 3 

 

La construcció es situarà sobre una plataforma 

a la cota 627 mnsm: per sobre de la cota 

d’aigua de la crescuda de 500 anys de període 

de retorn, i per sobre la línia d’energia. 

 

Cota base solera: 627 

Cota base solera: 627 

Cota aigua 

Línia energia 

Cota base solera: 627 

Cota base solera: 627 

Cota aigua 

Línia energia 



ESTUDI HIDRÀULIC DEL RIU GARONA A LA ZONA DERA LANA DE LES, PER A LA MODIFICACIÓ DE LES NNSS DE PLANEJAMENT EN EL TM DE LES 

                

 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secció D5. Vial mur Garona 

 

Secció corresponent al vial existent sobre el 

mur del riu Garona. 

 

El terraplenat per a conformar la plataforma 

on s’ubicaran les futures construccions (a la 

cota 627 msnm), es troba per sobre de la cota 

d’aigua de la crescuda de 500 anys de període 

de retorn, i per sobre la línia d’energia. 

 

Cota aigua 

Línia energia 

Terraplenat a cota 627 

Terraplenat a cota 627 

Terraplenat a cota 627 

Terraplenat a cota 627 
Cota vial mur Garona 

Cota vial mur Garona 

Secció D6. Vial pont riu Garona 

 

Secció corresponent al vial d’accés al pont 

dera Lana 

 

El terraplenat per a conformar la plataforma 

on s’ubicaran les futures construccions (a la 

cota 627 msnm), es troba per sobre de la cota 

d’aigua de la crescuda de 500 anys de període 

de retorn, i per sobre la línia d’energia. 

 

Pont Garona  

Pont Garona  

Riu Garona  
Cota aigua Cota vial accés pont Garona 

Riu Garona  
Cota vial accés pont Garona Línia energia 
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Secció D7. Vial intern  

 

Secció corresponent al vial intern que 

connecta la N-230 amb el vial del mur 

del riu Garona 

 

El terraplenat per a conformar la 

plataforma on s’ubicaran les futures 

construccions (a la cota 627 msnm), es 

troba per sobre de la cota d’aigua de la 

crescuda de 500 anys de període de 

retorn, i per sobre la línia d’energia. 

 

Secció D8. Carretera N-230 

 

Secció corresponent la carretera N-230  

 

El terraplenat per a conformar la 

plataforma on s’ubicaran les futures 

construccions (a la cota 627 msnm), es 

troba per sobre de la cota d’aigua de la 

crescuda de 500 anys de període de 

retorn, i per sobre la línia d’energia. 

 

Terraplenat a cota 627 

Terraplenat a cota 627 

Cota aigua Cota vial intern Connexió amb N-230 

Cota vial intern Connexió amb N-230 Línia energia 

Terraplenat a cota 627 Cota aigua Cota N-230 
Rotonda N-230 

Terraplenat a cota 627 Cota N-230 
Rotonda N-230 Línia energia 
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Planta detallada de cotes d’aigua 

 

 

 

Les cotes d’aigua per a la crescuda hidrològica de 500 anys de període de retorn, 

al voltant de la terrassa 2 (on es situaran els edificis), en cap cas assoleixen el 

llindar de la cota 627 msnm. 

 

La solera de les futures edificacions, i qualsevol obertura, haurà de dissenyar-se 

sempre com a mínim, per sobre de la cota 627 msnm. 

Planta detallada de velocitats d’aigua 

 

 
 

Analitzant el rang de velocitats al voltant de la terrassa 2, observem que aquestes són 

reduïdes, amb valors entre 1 m/s i 2 m/s 
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7. Comparativa entre l’estat Actual i l’estat Proposat 

 

El propòsit de l’anàlisi es comparar el comportament del riu entre la situació actual i 

la proposta de protecció del marge esquerre (executant un reblert i anivellament de 

terres) i verificar que no s’originaran noves zones inundables en planta per a la 

crescuda hidrològica de 500 anys. 

 

Planta inundació estat Actual 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Planta inundació estat Proposat 
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8. Conclusions 

 

Aquest estudi d’inundabilitat realitzat sobre els terrenys on es pretén desenvolupar 

un sector d’activitats econòmiques a la zona Dera Lana de Les, en el municipi de Les, 

sota les hipòtesis de càlcul i metodologia hidràulica emprada, posa de manifest els 

següents resultats en estat actual, i avalua la viabilitat de les mesures de protecció a 

adoptar: 

 

Estat Actual 

 

El marge esquerre del riu Garona no es troba 

afectat per inundacions associades a la crescuda 

hidrològica de 100 anys de període de retorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mur del marge esquerre del riu Garona es veu 

desbordat per la crescuda hidrològica de 500 

anys de període de retorn, originant una 

inundació amb calats reduïts però d’extensió 

apreciable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estat Proposat 

 

Amb l’objecte de protegir les edificacions del futur sector d’activitats econòmiques, i 

aprofitant la diferència de cota entre la carretera N-230 i el vial del mur del riu 

Garona, es planteja un reblert esgraonat en 2 terrasses: 

 

• Reblert terrassa 1 

Prenent com a base les cotes de la carretera N-

230 es recreix 0,5 m el terreny, habilitant una 

plataforma destinada vial i zona d’aparcament. 

 

• Reblert terrassa 2 

Entre la zona d’aparcament i el vial del mur del 

riu Garona, es crea una plataforma anivellada a la 

cota 627 msnm. La cota d’arrencada del forjat de 

les futures edificacions seria la 627 msnm, sense 

obertures per sota d’aquest valor. 

 

Els resultats ens mostren que: 

 

• Les edificacions restarien protegides enfront 

una crescuda hidrològica del riu Garona 

associada al període de retorn de 500 anys (amb 

la condició que la solera de les nau es situï com a 

mínim a la cota 627 mnsm). 

 

• Aquesta mesura no suposaria noves afeccions 

en la plana d’inundació del riu Garona. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
El present informe ambiental s’emmarca en el procediment d’avaluació del document anomenat 
Pla Parcial Sector Escamun 2, el municipi de Les, i pretén donar compliment a les prescripcions 
legals derivades de l’aplicació de la 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; al Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que la desplega, per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres, i en especial, l’aplicació de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental.  
 
Aquesta darrera norma reuneix en un únic cos legal l’anterior normativa relativa a l’avaluació 
ambiental de plans i programes i a l’avaluació ambiental de projectes. Aquesta Llei deroga 
expressament la Llei 9/2006, de 28 de abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i 
programes en el medi ambient, el text refós de la Llei d'avaluació d’impacte ambiental de projectes, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, i el Reial Decret 1131/1988, de 30 de 
setembre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de Reial decret legislatiu 1302/1988, de 
28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental. 
 
S’aplica tot això, amb l’objectiu final de definir les actuacions de caràcter ambiental que permetin 
una correcta integració del planejament proposat.   
 
La promoció del Pla Parcial Escamun 2 en el municipi de Les, és d’iniciativa privada i s’inclou 
íntegrament en el municipi de Les, situat en a la Val d’Aran, província de Lleida. 
 
1.1 OBJECTE DE L’INFORME AMBIENTAL 
 
La finalitat d’aquest document és aportar la informació necessària per a què l’òrgan ambiental 
pugui determinar l’amplitud, nivell de detall i grau d’especificació de l’informe de sostenibilitat 
ambiental del Pla Parcial Sector Escamun 2, en el municipi de Les. 
 
Amb aquesta finalitat, els objectius d’aquest document es concreten en: 
 
• Identificar els requeriments ambientals significatius del medi receptor. 
• Aportar els trets més significatius de la proposta d’ordenació i els criteris ambientals adoptats. 
• Avaluar i justificar les alternatives d’encaix en el territori en atenció als requeriments prèviament 
identificats. 
 
En referència al document urbanístic, es planteja la modificació de la classificació i l’ordenació i 
desenvolupament d’una àrea d’usos logístics i terciaris, tot això, d’acord amb les estratègies del 
planejament territorial i general i la iniciativa de la propietat del terrenys objecte de la proposta. 
 

1.2 MARC LEGISLATIU 
 
El marc legislatiu que determina la redacció del present document és: 
 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE núm. 296 11.12.2013).  
 
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya (DOGC núm. 5686 de data 05/08/2010). 
(consolidat amb les modificacions introduïdes per la llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació 
dels text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost –DOGC 
núm. 6077, de 29.2.2012; correcció d’errades al DOGC núm. 6087, de 14.3.2012 i al DOGC núm. 
3127, de 14.5.2012-, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres –DOGC 
núm. 5931, de 29.7.2011). 
 
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, per la qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme. 
 
• Directiva 2014/52/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, per la qual es 
modifica la Directiva 2011/92/UE (pendent de transposició). 
 
• Directiva 2011/92/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2011, relativa 
a la avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient 
(que deroga la Directiva 85/337/CEE, per a determinats projectes i instal·lacions modificada per la 
Directiva 97/11/CE, per a determinats projectes i instal·lacions). 
 
• Directiva europea 2001/42/CE del parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a 
l’avaluació de determinats plans i programes en el medi ambient. 
 
• Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn. 
 
• Llei 16/2002 i Decret 176/2009, per a la prevenció de la contaminació acústica. 
 
Concretament la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, estableix en el 
Capítol 1. “Evaluación ambiental estratégica”: 
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Sección 1.ª Procedimiento de la evaluación ambiental estratégica ordinaria para la 
formulación de la declaración ambiental estratégica 
 
Artículo 17. Trámites y plazos de la evaluación ambiental estratégica ordinaria. 
 
 
1.  La evaluación ambiental estratégica ordinaria constará de los siguientes trámites: 
 
a) Solicitud de inicio. 
b) Consultas previas y determinación del alcance del o ambiental estratégico. 
c) Elaboración del estudio ambiental estratégico. 
d) Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas 
interesadas. 
e) Análisis técnico del expediente. 
f) Declaración ambiental estratégica. 
 
2. El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados desde la recepción 
de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, acompañada del borrador 
del plan o programa y de un documento inicial estratégico, para realizar las consultas previstas en 
el artículo 19.1 y elaborar un documento de alcance del estudio ambiental estratégico regulado en 
el artículo 19.2. 
 
3. El plazo máximo para la elaboración del estudio ambiental estratégico, y para la realización de 
la información pública y de las consultas previstas en los artículos 20, 21, 22 y 23 será de quince 
meses desde la notificación al promotor del documento de alcance. 
 
4. Para el análisis técnico del expediente y la formulación de la declaración ambiental estratégica, 
el órgano ambiental dispondrá de un plazo de cuatro meses, prorrogable por dos meses más, por 
razones justificadas debidamente motivadas desde la recepción del expediente completo y 
comunicadas al promotor y al órgano sustantivo. 
 
 
Artículo 18. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria. 
 
1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa el promotor 
presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación 
sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, acompañada del 
borrador del plan o programa y de un documento inicial estratégico que contendrá, al menos, la 
siguiente información: 
 
 

a) Los objetivos de la planificación. 
b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas razonables, técnica 

y ambientalmente viables. 
c) El desarrollo previsible del plan o programa. 
d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático. 
e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 
 
2. Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los documentos 
señalados en el apartado anterior requerirá al promotor para que, en un plazo de diez días hábiles, 
acompañe los documentos preceptivos, con los efectos previstos en el artículo 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 
 
Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que la documentación presentada de conformidad 
con la legislación sectorial cumple los requisitos en ella exigidos. 
 
3. Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo remitirá al órgano 
ambiental la solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar. 
 
4. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de la evaluación 
ambiental estratégica ordinaria, el órgano ambiental podrá resolver su inadmisión por algunas de 
las siguientes razones: 
 
a) Si estimara de modo inequívoco que el plan o programa es manifiestamente inviable por 

razones ambientales. 
b) Si estimara que el documento inicial estratégico no reúne condiciones de calidad suficientes. 
c) Si ya hubiese inadmitido o ya hubiese dictado una declaración ambiental estratégica 

desfavorable en un plan o programa sustancialmente análogo al presentado. 
 
Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la inadmisión, el órgano 
ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano sustantivo, por un plazo de 
diez días hábiles que suspende el previsto para declarar la inadmisión. 
 
La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la misma 
podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su 
caso. 
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Artículo 19. Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas, y elaboración del documento de alcance del estudio ambiental estratégico. 
 
1. El órgano ambiental someterá el borrador del plan o programa y el documento inicial estratégico 
a consultas de las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas, que se 
pronunciarán en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles desde su recepción. 
 
Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el pronunciamiento, el procedimiento continuará 
si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para elaborar el documento de 
alcance del estudio ambiental estratégico. En este caso, no se tendrán en cuenta los 
pronunciamientos antes referidos que se reciban posteriormente. 
 
Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no se hubiesen 
recibido los informes de las Administraciones públicas competentes que resulten relevantes, o bien 
porque, habiéndose recibido, éstos resultasen insuficientes para decidir, requerirá personalmente 
al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, para que, 
en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al 
órgano competente la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días hábiles, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El 
requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor, y suspende el plazo 
previsto en el artículo 17.2. 
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión del informe, 
a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 julio de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
2. Recibidas las contestaciones a las consultas, el órgano ambiental elaborará y remitirá al 
promotor y al órgano sustantivo, el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, 
junto con las contestaciones recibidas a las consultas realizadas. 
 
3. El documento de alcance del estudio ambiental estratégico se pondrá a disposición del público 
a través de la sede electrónica del órgano ambiental y del órgano sustantivo. 
 
 
Artículo 20. Estudio ambiental estratégico. 
 
1. Teniendo en cuenta el documento de alcance, el promotor elaborará el estudio ambiental 
estratégico, en el que se identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos significativos 
en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables 
técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación 
geográfico del plan o programa. 
 

2. El estudio ambiental estratégico se considerará parte integrante del plan o programa y 
contendrá, como mínimo, la información contenida en el anexo IV, así como aquella que se 
considere razonablemente necesaria para asegurar su calidad. A estos efectos, se tendrán en 
cuenta los siguientes extremos: 
 
a) Los conocimientos y métodos de evaluación existentes. 
b) El contenido y nivel de detalle del plan o programa. 
c) La fase del proceso de decisión en que se encuentra. 
d) La medida en que la evaluación de determinados aspectos necesita ser complementada en 

otras fases de dicho proceso, para evitar su repetición. 
 
3. Para la elaboración del estudio ambiental estratégico se podrá utilizar la información pertinente 
disponible que se haya obtenido en la elaboración de los planes y programas promovidos por la 
misma o por otras Administraciones públicas. 
 
 
Artículo 21. Versión inicial del plan o programa e información pública. 
 
1. El promotor elaborará la versión inicial del plan o programa teniendo en cuenta el estudio 
ambiental estratégico, y presentará ambos documentos ante el órgano sustantivo. 
 
2. El órgano sustantivo someterá dicha versión inicial del plan o programa, acompañado del 
estudio ambiental estratégico, a información pública previo anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» o diario oficial correspondiente y, en su caso, en su sede electrónica. La información 
pública será, como mínimo, de cuarenta y cinco días hábiles. 
 
La información pública podrá realizarla el promotor en lugar del órgano sustantivo cuando, de 
acuerdo con la legislación sectorial, corresponda al promotor la tramitación administrativa del plan 
o programa. 
 
3. La documentación sometida a información pública incluirá, asimismo, un resumen no técnico 
del estudio ambiental estratégico. 
 
4. El órgano sustantivo adoptará las medidas necesarias para garantizar que la documentación 
que debe someterse a información pública tenga la máxima difusión entre el público, utilizando los 
medios de comunicación y, preferentemente, los medios electrónicos. 
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Artículo 22. Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas  
 
1. Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano sustantivo someterá la versión 
inicial del plan o programa, acompañado del estudio ambiental estratégico, a consulta de las 
Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas que hubieran sido previamente 
consultadas de conformidad con el artículo 19. 
Estas consultas podrá realizarlas el promotor en lugar del órgano sustantivo cuando, de acuerdo 
con la legislación sectorial, corresponda al promotor la tramitación administrativa del plan o 
programa. 
La consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas se podrá 
realizar por medios convencionales, electrónicos o cualesquiera otros, siempre que se acredite la 
realización de la consulta. 
 
2. Las Administraciones públicas afectadas, y las personas interesadas dispondrán de un plazo 
mínimo de cuarenta y cinco días hábiles desde que se les somete la versión inicial del plan o 
programa, acompañado del estudio ambiental estratégico para emitir los informes y alegaciones 
que estimen pertinentes. 
 
 
Artículo 23. Propuesta final de plan o programa. 
 
Tomando en consideración las alegaciones formuladas en los trámites de información pública y 
de consultas, incluyendo, en su caso, las consultas transfronterizas, el promotor modificará, de ser 
preciso, el estudio ambiental estratégico, y elaborará la propuesta final del plan o programa. 
 
No se tendrán en cuenta los informes o alegaciones recibidos fuera de los plazos establecidos en 
los artículos 21 y 22. 
 
 
Artículo 24. Análisis técnico del expediente. 
 
1. El órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental el expediente de evaluación ambiental 
estratégica completo, integrado por: 
 
a) La propuesta final de plan o programa. 
b) El estudio ambiental estratégico. 
c) El resultado de la información pública y de las consultas, incluyendo en su caso las consultas 
transfronterizas, así como su consideración. 
d) Un documento resumen en el que el promotor describa la integración en la propuesta final del 
plan o programa de los aspectos ambientales, del estudio ambiental estratégico y de su 

adecuación al documento de alcance, del resultado de las consultas realizadas y cómo éstas se 
han tomado en consideración. 
 
2. El órgano ambiental realizará un análisis técnico del expediente, y un análisis de los impactos 
significativos de la aplicación del plan o programa en el medio ambiente, que tomará en 
consideración el cambio climático. 
 
3. Si durante el análisis técnico del expediente de evaluación ambiental estratégica el órgano 
ambiental estimara que la información pública o las consultas no se han realizado conforme a lo 
establecido en esta ley, requerirá al órgano sustantivo para que subsane el expediente de 
evaluación ambiental estratégica en el plazo máximo de tres meses. En estos casos se 
suspenderá el cómputo del plazo para la formulación de la declaración ambiental estratégica. 
 
Si transcurridos tres meses el órgano sustantivo no hubiera remitido el expediente subsanado, o 
si una vez presentado fuera insuficiente, el órgano ambiental dará por finalizada la evaluación 
ambiental estratégica ordinaria, notificando al promotor y al órgano sustantivo la resolución de 
terminación. Contra esta resolución podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en 
vía administrativa y judicial en su caso. 
 
4. Si durante el análisis técnico del expediente de evaluación ambiental estratégica el órgano 
ambiental concluyera que es necesaria información adicional para formular la declaración 
ambiental estratégica solicitará al promotor la información que sea imprescindible, informando de 
ello al órgano sustantivo, que complete el expediente. Esta solicitud suspende el plazo para la 
formulación de la declaración ambiental estratégica. 
Si transcurridos tres meses el promotor no hubiera remitido la documentación adicional solicitada, 
o si una vez presentada ésta fuera insuficiente, el órgano ambiental dará por finalizada la 
evaluación ambiental estratégica ordinaria, notificando al promotor y al órgano sustantivo la 
resolución de terminación. Contra esta resolución podrán interponerse los recursos legalmente 
procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso. 
 
5. El órgano ambiental continuará con el procedimiento siempre que disponga de los elementos 
de juicio suficientes para realizar la evaluación ambiental estratégica. 
 
Si en el expediente de evaluación ambiental estratégica no constara alguno de los informes de las 
Administraciones públicas afectadas, consultadas conforme a lo previsto en el artículo 22, y el 
órgano ambiental no dispusiera de elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación 
ambiental estratégica, requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de 
aquel que tendría que emitir el informe para que, en el plazo de diez días, contados a partir de la 
recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del correspondiente informe 
en el plazo de diez días, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el 
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responsable de la demora. El requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al 
promotor, y suspende el plazo para la formulación de la declaración de impacto ambiental. 
 
Si transcurrido el plazo de diez días el órgano ambiental no hubiese recibido el informe, 
comunicará al órgano sustantivo y al promotor la imposibilidad de continuar el procedimiento. 
 
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente la emisión del informe 
a través del procedimiento previsto en el artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
 
Artículo 25. Declaración ambiental estratégica. 
 
1. El órgano ambiental, una vez finalizado el análisis técnico del expediente formulará la 
declaración ambiental estratégica, en el plazo de cuatro meses contados desde la recepción del 
expediente completo, prorrogables por dos meses más por razones justificadas debidamente 
motivadas y comunicadas al promotor y al órgano sustantivo. 
 
2. La declaración ambiental estratégica tendrá la naturaleza de informe preceptivo, determinante 
y contendrá una exposición de los hechos que resuma los principales hitos del procedimiento 
incluyendo los resultados de la información pública, de las consultas, en su caso, los de las 
consultas transfronterizas, así como de las determinaciones, medidas o condiciones finales que 
deban incorporarse en el plan o programa que finalmente se apruebe o adopte. 
 
3. La declaración ambiental estratégica, una vez formulada, se remitirá para su publicación en el 
plazo de quince días hábiles al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, sin 
perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental. 
 
4. Contra la declaración ambiental estratégica no procederá recurso alguno sin perjuicio de los 
que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese 
aprobado el plan o programa, o bien de los que procedan en vía administrativa o judicial frente al 
acto, en su caso, de adopción o aprobación del plan o programa. 
 
 
El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, en 
el seu Article 70, estableix allò que han de contenir els Informes de Sostenibilitat Ambiental: 
 
“ Article 70. Informe de sostenibilitat ambiental 
 
En el cas de formulació o revisió del pla d’ordenació urbanística municipal, i en els casos de 
modificacions sotmeses a avaluació ambiental. 

L’informe ambiental que preveu la Llei d’urbanisme ha de tenir la naturalesa i contingut de l’informe 
de sostenibilitat ambiental que regula la normativa sobre avaluació ambiental de plans i programes, 
amb el grau d’especificació que estableixi l’òrgan ambiental en el document de referència, i, en tot 
cas, amb el contingut mínim següent: 
 
a) Determinació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del pla, el què inclou: 
 
1r. La descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants de l’àmbit objecte de 
planejament i del seu entorn. 
 
2n. La determinació dels objectius, criteris i obligacions de protecció ambiental, aplicables en 
l’àmbit del pla, establerts en la normativa internacional, comunitària, estatal, autonòmica o local, o 
en els instruments de planejament territorial, els plans directors urbanístics o altres plans o 
programes aplicables. 
 
3r. La definició dels objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del pla, d’acord amb els 
requeriments ambientals assenyalats en els apartats anteriors i amb els principis i directrius 
establerts als articles 3 i 9 de la Llei d’urbanisme, els quals han de referir-se, entre d’altres 
aspectes, a la sostenibilitat global del model d’ordenació; al cicle de l’aigua; a la biodiversitat 
territorial, la permeabilitat ecològica i el patrimoni natural; a la qualitat del paisatge; a la qualitat de 
l’ambient atmosfèric; i a la contaminació acústica i lluminosa. 
Aquests objectius ambientals han de ser formulats de forma jerarquitzada en funció del seu grau 
d’importància relativa. 
 
b) Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa d’ordenació proposada, el què inclou: 
 
1r.   La descripció de les característiques de les alternatives considerades. 
 
2n. L’anàlisi, per a cada alternativa considerada, dels efectes globals i dels de les seves 
determinacions estructurals, d’acord amb els objectius i criteris ambientals als què es refereix 
l’apartat a), tercer `paràgraf, d’aquest article. 
3r.   La justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa seleccionada. 
 
c) Descripció ambiental del pla d’acord amb l’alternativa d’ordenació adoptada, incloent: 
 
1r. Una síntesi descriptiva del contingut del pla amb expressió de les seves determinacions amb 
possibles repercussions significatives sobre el medi ambient. 
2n. La identificació i quantificació dels sòls objecte de transformació i de les demandes addicionals 
de recursos naturals i d’infraestructures de sanejament, de gestió de residus i similars derivades 
de l’ordenació proposada. 
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3r. La descripció de les mesures previstes per al foment de la preservació i la millora del medi 
ambient. 
 
d) Identificació i avaluació dels probables efectes significatius (secundaris, acumulatius, sinèrgics, 
a curt o llarg termini, permanents i temporals, positius i negatius i d’altres) de l’ordenació proposada 
sobre el medi ambient, incloent: 
 
1r. Els efectes sobre els recursos naturals. 
 
2n. Els efectes sobre els espais i aspectes identificats d’acord amb l’apartat 1. 
 
3r. Els efectes ambientals derivats de la mobilitat generada per l’ordenació prevista pel pla. 
 
e) Avaluació global del pla i justificació del compliment dels objectius ambientals establerts, el què 
comprèn: 
 
1r. La verificació i justificació detallades de la congruència del pla amb els requeriments ambientals 
assenyalats a l’apartat 1. 
 
2n. L’avaluació global del pla, tenint en compte l’anàlisi comparativa dels perfils ambientals inicial 
i resultant de l’àmbit del pla, d’acord amb l’apartat anterior i les jerarquies entre objectius 
ambientals establertes en l’apartat 1.c). 
3r. Descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes. 
 
f) Síntesi de l’estudi, consistent en un resum del seu contingut que ha de contenir una ressenya 
dels objectius i criteris ambientals fixats, i l’explicació justificada de l’avaluació global del pla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 OBJECTIUS DEL PLA I CRITERIS GENERALS D’ACTUACIÓ 
 
l’objectiu principal de l’actuació es desenvolupar un sector de sòl d’activitat econòmica, urbanitzat 
en condicions, per respondre a una demanda de sòl de qualitat. En aquest punt es detallen els 
criteris generals establerts per a l’ordenació proposada: 
 

- Adequar al màxim la proposta a les característiques paisatgístiques que caracteritzen el 
lloc, de tal manera que l’impacte visual que implica qualsevulla nova implantació, resulti 
minimitzat per la seva adequació harmoniosa amb l’entorn, mitjançant volums de 
proporcions tradicionals (màxima longitud de façana continua 30m, alçada de pb de 6m 
ARM i de pb +1pp de 9m ARM, coberta inclinada...) que es justificaran en el pla parcial, i 
ubicació de les naus propera a les existents del sector Escamun. 

 
- La ubicació de les zones d’ús públic, que a més de donar compliment a les disposicions 

urbanístiques en relació a superfícies i característiques, assegurin una ordenació d’espais 
públics respectuosa amb la configuració prèvia del sector i el seu entorn i a la vegada 
permetin optimitzar el seu ús posterior, preferentment com a primera imatge del sector des 
del nucli. 

 
- L’ordenació es concretarà en el pla parcial, no obstant, es considera oportú determinar que 

el sistema d’espais lliures se situï com a marge de seguretat amb la carretera, ja que en el 
futur, amb l’execució de la variant, esdevindrà el passeig de comunicació per a vianants i 
bicicletes. El sistema d’equipaments, d’acord amb l’actual línia d’edificació a 25m de la 
carretera, s’ha d’ordenar conjuntament amb el sòl d’aprofitament. 

 
- Les cessions necessàries de sòl per a la construcció de la xarxa viària de manera que es 

resolgui eficaçment l’accessibilitat al sector i la connexió amb el nucli urbà proper. 
 

- Configurar una ordenació clara amb volumetries determinades, per poder facilitar la gestió 
urbanística i alhora aconseguir els objectius de homologació d’aquestes volumetries amb 
la tipologia existent al Polígon d’Escamun, situat al seu costat. 
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1.4 MARC GENERAL DELS TREBALLS DE L’INFORME AMBIENTAL 
 
En el present document s’inclouen els diferents punts en que s’estructura el document ambiental 
estratègic: 
 
•  Primer apartat d’Introducció. 
 
• Segon apartat de Presentació del planejament, on es descriuen els trets bàsics o paràmetres de 
la proposta de planejament, així com la relació amb altres plans i programes. També es valora 
l’alternativa 0, o l’evolució de l’àmbit de planejament sense actuació. 
 
• Tercer apartat de Criteris i objectius ambientals del planejament. 
 
• Quart apartat, de Descripció del medi, que incorpora l’anàlisi de l’àmbit del planejament 
 
• Cinquè apartat de Diagnosi i anàlisi ambiental del territori. Diagnosi, on es fa una valoració de 
l’estat ambiental actual de l’àmbit i la repercussió ambiental del seu desenvolupament sobre les 
demandes de recursos.  

 
• Sisè apartat de Sensibilitat Ambiental. Diagnosi, on es fa una valoració de l’àmbit en relació als 
usos pretesos. De la interacció amb els objectius del planejament se’n deriven els aspectes més 
rellevants a tenir en compte. 
• Setè apartat de Paper connector actual. Espècies afectades i opcions de connexió fóra de l’àmbit 
de la modificació de NSCP.  

 
• Vuitè apartat d’Alternatives on es descriuran les diferents propostes d’ordenació i es procedirà al 
seu anàlisi i discussió fins arribar a la solució adoptada. Aquest procés estarà d’acord amb la 
formulació estratègica del planejament i es desenvoluparà de forma proporcional al grau d’anàlisi 
de l’àmbit de l’actuació. 
 
• El darrer apartat, Conclusions, on s’exposen les conclusions del document fent referència als 
aspectes més rellevants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 DOCUMENT D’ABAST DE L’INFORME AMBIENTAL 
 
 
L’informe ambiental, als efectes que determina l’article 5 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental, és tracta del pronunciament de l’òrgan ambiental dirigit al promotor que té 
per objecte delimitar l’amplitud, nivell de detall i grau d’especificació que ha de tenir l’estudi 
ambiental estratègic i l’estudi d’impacte ambiental. 
 
Segons l’article 17. Tràmits i terminis de l’avaluació ambiental estratègica ordinària, de la Secció 
1a en el Capítol I. Avaluació ambiental estratègica de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental; òrgan ambiental disposarà d’un termini màxim de tres mesos, comptats des 
de la recepció de la sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica ordinària, acompanyada 
del esborrany del pla o programa i d’un document inicial estratègic, per a realitzar les consultes 
previstes en l’article 19.1 i elaborar un document d’abans de l’estudi ambiental estratègic regulat 
en l’article 19.2. 
 
Les consideracions que es realitzen en el document d’abast han de ser preses en consideració en 
la redacció de l’Estudi Ambiental Estratègic que es presentarà i, conseqüentment, en la formulació 
del pla. 
 
 
2.1 CONSULTES DURANT L’EXPOSICIÓ PÚBLICA 
 
En el document d’abast identificarà l’Administració pública i el públic interessat als quals 
l’Ajuntament de Les haurà de demanar consulta durant el període d’exposició pública. 
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3 PRESENTACIÓ DEL PLA 
 
3.1 SITUACIÓ 
 
El sector objecte d’aquesta modificació, està situat dins del terme municipal de Les, a la comarca 
de la Val d’Aran, en la partida anomenada “Yerla de Baix” o “Escamun”, al nord del nucli, entre 
aquest i el sector desenvolupat d’usos terciaris anomenat “Escamun-CAT”, en el marge est de la 
carretera N-240: 
 

 
 
La superfície objecte de modificació és de  8.962,90m2, valor ajustat  al topogràfic actualitzat i 
altres condicionants, segons es detallarà en la memòria de l’ordenació.  
 
Els límits físics dels sector són els següents: 
 
Nord: Vial perimetral sud del sector Escamun, que continua el nou pont sobre el riu Garona.  
Est:  Mur del marge esquerre del riu Garona, recentment urbanitzat com a vial en la cota superior. 
Sud: terrenys que limiten amb  el sòl urbà desenvolupat. 
Oest. Calçada de la CN-230 de Tortosa a França per la Val d’Aran.  
 
La seva orografia actual és suau, sensiblement plana, conformant la extensió de prats situats entre 
el llit actual del riu Garona i el bosc baix que cobreix el peu de mont de la muntanya de Les. 
 
El sector objecte de projecte s’ubica en la franja de terreny de forma triangular situat entre el final 
del PP La Guá-II i l’extrem sud del PP industrial d’Escamun, amb el límit físic de la llera del Garona 
a la banda est i la CN-230 per la banda oest. 
 

La comunicació amb la resta del sistema viari queda assegurada, tant pels accessos actuals al 
Polígon d’Escamun, com pel nou vial denominat “Passeig del Garona” , que s’ha projectat pel 
marge esquerre del riu, donant continuïtat al sòl urbà del PP La Guá-II fins al Polígon industrial 
existent d’Escamun. 
 
Tots els serveis d’urbanització (aigua, clavegueram, gas, electricitat, etc.) estan ja instal·lats sobre 
el mateix sector o bé, a les seves rodalies. 
 
L’estructura de la propietat la conformen diverses parcel·les. En el pla parcial que desenvolupi el 
sector es precisaran les propietats i les finques. 
 
En l’àmbit no existeixen edificacions ni elements artificials o naturals d’interès, actualment és un 
terreny erm que s’utilitza com a aparcament no reglat. 
 
El sector delimitat del PPU es troba format per vuit parcel·les cadastrals diferents situades al 
mateix polígon: 
 
 

Referència cadastral Superfície Ajustada 

25152A00100363 1.152,19 1.111,19 

25152A00100362 732,99 699,33 

25152A00100361 732,04 699,80 

25152A00100360 684,62 650,80 

25152A00100359 1.365,70 1.269,36 

25152A00100644 1.439,58 1.177,28 

25152A00100358 993,12 815,13 

25152A00100589 1.929,76 1.806,98 

viari 401,54 401,54 

Total àmbit sector 8.631,41 
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3.2 CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES DEL PLA 
 
 
Per aquesta modificació a sòl urbanitzable delimitat, es proposen els paràmetres bàsics següents: 
 
Ús principal terciari, industrial fins a categoria 4 segons normes subsidiàries vigents, amb 
compatibilitat limitada per a usos hotelers, restauració, recreatiu i esportius. L’objectiu és oferir 
diversitat d’usos per facilitar la necessària flexibilitat i adaptabilitat a la situació actual canviant de 
negoci. 
 
Les cessions per a sistemes d’espais lliures i equipaments seran les que determina la legislació 
urbanística vigent, si bé es proposa una major cessió de sistema d’espais lliures per la forma que 
pot prendre aquesta cessió.  
 
L’índex d’edificabilitat brut s’estableix en el 0,3 m2 st/m2s. Aquest índex esdevé en coherència 
amb els paràmetres del sector Escamun-CAT i amb el sòl d’aprofitament disponible resultant  de 
les limitacions de la línia d’edificació de la carretera i l’anella viària de comunicació amb l’entorn, 
en un compromís clar de prioritzar la proporcionalitat de les edificacions en el seu context 
paisatgístic davant de l’aprofitament intensiu. 
 
Cessió del 15% de l’aprofitament. 
 
La formalització de la proposta, a més del plànol normatiu de classificació, consistirà en la 
modificació de l’article 130 de les NNSS, al qual s’afegirà un nou apartat 130.8 anomenat “sector 
Escamun 2”, que inclourà les determinacions urbanístiques, de desenvolupament  i de gestió del 
pla parcial corresponent. La resta de paràmetres es fixaran en coherència amb les zones d’usos 
terciàries definides en el pla director i les normes subsidiàries vigents. 
 
La gestió del sector es preveu per reparcel·lació, modalitat compensació bàsica, amb un pla 
d’etapes d’execució immediata segons paràmetres habituals d’urbanització. 
 
 
3.3 PROMOCIÓ I REDACCIÓ DEL PLA I DE L’INFORME AMBIENTAL 
 
 
Els promotors del present informe ambiental son les Societats BUDIGUES ARAN, SL i SERVICIOS 
GARONA 1001, SL..  
 
La redacció d’aquest document es a compte de la societat professional Suport Enginyeria SL, que 
respon al NIF B25405101, amb domicili al carrer Germanetes, núm. 2, 6a planta de Lleida.  
 

Signa el present informe ambiental l’Enginyer de Camins canals i ports D. Enrique Regaño Ballarin, 
col·legiat núm. 7216. 
 
 
3.4 INCIDÈNCIES PREVISIBLES SOBRE ELS PLANS SECTORIALS I 

TERRITORIALS CONCURRENTS 
 
Aquest document té com a objectius, criteris i obligacions ambientals els establerts per la normativa 
vigent i el planejament de rang superior que inclouen l’àmbit de la modificació puntual de NSCP: 
 

➢ A.- Normes subsidiàries de planejament urbanístic del municipi de Les, aprovades el 18 de 
gener de 1982. 

 
➢ B.-  Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran, aprovat definitivament en data 25 de juliol 

de 2006. L’acord de Govern corresponent i la normativa del Pla han estat publicats en el  
DOGC núm. 4714, de 7 de setembre de 2006, a l’efecte de la seva executivitat immediata. 

 Inclou el Parc territorial de la Garona. 
 

➢ C.-  El Pla director de la Val Aran,  aprovat definitivament pel conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques en data 18 de juny de 2010 i publicat al DOGC núm. 5674 de data 20 de 
juliol de 2010, a l’efecte de la seva executivitat immediata, i modificat posteriorment amb 
aprovació de data 21 de gener de 2015, i publicat en data 1 d’abril de 2015. 

 
➢ D.- El Catàleg de Paisatge de l’alt Pirineu i Aran, aprovat definitivament el 3 d'abril de 2013.  

 
➢ E.-  Pla d’infraestructures de transport Catalunya del 2006-2026. 

 
 
La informació presentada de manera gràfica i escrita en la modificació puntual de NSCP en el 
municipi de Bausen, al nucli de Pontaut, i en el present document ambiental estratègic que 
l’acompanya fa palès el fet de no contradir-se amb els criteris exposats del planejament de rang 
superior i les seves prescripcions. 
 
Per tant la modificació puntual de NSCP i a la vegada el present document ambiental estratègic 
pretenen assolir els objectius del Planejament General segons les directrius i les pautes del Pla 
territorial i el Pla director mitjançant les actuacions del seu promotor d’acord amb el model territorial 
definit i els criteris que venen marcats per les exigències de preservació de valors, convivència 
d’usos i sostenibilitat en quan a les opcions territorials que se’ns plantegen. 
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3.4.1 Normativa urbanística vigent al municipi de Les 
 
La normativa urbanística vigent en el T.M. de Les és el Text Refós de les Normes Subsidiàries i 
Complementàries de Planejament de la Val d’Aran, que van ser aprovades definitivament pel 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 18 de gener de 1982.  Les normes son 
d’aplicació als territoris dels termes municipals d’Arròs, Bausen, Es Bordes, Bossòst, Canejan, 
Les, Vielha e Mijaran i Vilamòs.  Aquestes normes son de tipus B, divideixen el sòl municipal en 
tres classes: sòl urbà, sòl apte per urbanitzar i sòl no urbanitzable. 
 
Els terrenys objecte de la Modificació puntual, tenen actualment la classificació urbanística de sòl 
Urbanitzable Delimitat en les NNSS i Complementaries de Planejament de la Val d’Aran.  
 
 
3.4.2 Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran 
 
Aprovat definitivament pel Govern de Catalunya el 25 de juliol de 2006 i publicat en el DOGC núm. 
4714 de 7 de setembre de 2006 a l’efecte de la seva executivitat immediata, estableix per al 
municipi de Les una estratègia de creixement mitjà, i preveu la variant de la N-230 pel nord-oest. 
 
L’àmbit està inclòs majoritàriament en el sòl de protecció especial de valor natural i connexió, que 
s’indica a banda i banda del Garona. 
 
 

 
 
 

3.4.3 Pla director urbanístic de la Val d’Aran 
 
Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 28 de juny de 2010 

i publicat en el DOGC en data 20 de juliol de 2010 a l’efecte de la seva executivitat immediata, i 

modificat posteriorment amb aprovació de data 21 de gener de 2015 i publicat en data 1 d’abril de 

2015. 

 

La justificació de l’adequació de la proposta a aquest pla director s’estructura en 3 apartats: a nivell 

d’estratègia de creixement, per demostrar que no condiciona les previsions d’ampliació del nucli, 

a nivell de sistema d’espais oberts i a nivell d’accessibilitat. 

 

A nivell d’estratègies i criteris per al planejament general dels municipis, el pla director no l’inclou 

l’àmbit en el sistema d’espais oberts, sinó que en preveu la seva classificació, que conjuntament 

amb els sectors ja aprovats Escamun, Escamun-Cat i la zona del Ressèc conformen una àrea per 

a usos terciaris ben posicionada sobre el nucli i l’eix de la N-230, que esdevindrà eix urbà quan 

s’executi la variant de la N-230. 
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3.4.4   Catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran 
 
El Catàleg de Paisatge de l’Alt Pirineu i Aran, va ser aprovat definitivament pel conseller de Territori 
i Sostenibilitat en data 3 d'abril de 2013. 
 
El catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran va ser dirigit, coordinat i supervisat el 
desenvolupament de tots els treballs per l’Observatori del Paisatge. 
 
El Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran 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 l’Alt Pirineu i Aran el formen els sis 
àmbits o comarques següents: l’Alta Ribagorça (426,9 km2), l’Alt Urgell (1.447,5 km2), la Cerdanya 
(546,6 Km2), el Pallars Jussà (1.343,1 km2), el Pallars Sobirà (1.377,9 km2) i la Val d’Aran (633,6 
km2). 
 
El catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran identifica 20 unitats de paisatge, per a cadascuna de 
les quals es descriuen els elements naturals que constitueixen el paisatge, l'evolució històrica del 
paisatge, el paisatge actual, l'expressió artística del paisatge, els valors en el paisatge, les 
principals rutes i punts d'observació i gaudi del paisatge, les dinàmiques del paisatge, possible 
evolució del paisatge de la unitat, l'avaluació del paisatge, els objectius de qualitat paisatgística i 
criteris i accions. 
 
Els terrenys objecte de la present modificació puntual de NSCP es troben dins de la unitat de 
paisatge Era Baisha Val d’Aran, que comprèn els municipis de Bausen, Canejan, Les, Bossòst, 
Arres, es Bòrdes, Vilamòs, Vielha e Mijaran.   
 
Situat als Pirineus centrals, era Baisha Val d’Aran engloba la part més occidental de la Val d’Aran 
i s’estructura a l’entorn de les valls dels rius Joeu i Garona, des del Còth deth Hòro i es Bòrdes fins 
al Pònt de Rei. 
 
Limita al nord i a l’oest (vall de Luchon) amb França, a l’est i al sud amb la unitat d’era Nauta Val 
d’Aran, a través del conjunt de llacs de Liat i Vielha, al fons de vall, i al sud-oest amb l’extrem 
superior de la vall de  Benasc, a l’Aragó. 
 
Els trets distintius d’aquesta unitat son: 
 
✓ Paisatge de clima atlàntic per excel·lència, amb conjunts de boscos amb elevats valors estètics, 

especialment durant les estacions equinoccials. 
✓ Fort gradient altitudinal entre el fons de vall i els cims, que dóna lloc a una gran diversitat 

paisatgística. 
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✓ Rics paisatges agroforestals, herència dels aprofitaments seculars de la població autòctona, 
que s’han conservat força bé fins als nostres dies, tot i l’intens procés d’emboscament, producte 
de l’abandonament del sector primari. 

✓ La Garona , que estructura el fons de vall i pren caràcter de gran riu en aquesta unitat, 
especialment en època de desglaç. 

✓ Nuclis urbans d’arquitectura típica aranesa ben conservats. 
✓ Presència de paisatges banals associats al comerç transfronterer i un cert desordre urbanístic 

en els pobles més grans. 
 
Els principals valors en el paisatge son:  
 
✓ Les valls alpines i forestals de l’Artiga de Lin, on encara és possible copsar el caràcter ramader 

d’aquest territori i la monumentalitat dels relleus propers al massís de la Maladeta, i les valls de 
Toran i Varradòs, que conserven l’encant i la tranquil·litat que han perdut altres parts de la Val 
d’Aran. 

✓ Els curosos paisatges de prats de dall i feixes en mosaic a l’entorn dels petits pobles situats a 
mig vessant, com Bausen, Canejan o Vilamòs, excel·lents miradors de la vall, on encara el 
bestiar pastura els espais oberts. 

✓ Les planes agrícoles de Era Lana de Bossòst i Les, únics exemples de planes no urbanitzades 
a la comarca. 

✓ La foscor i l’atractiu dels boscos d’avets de Baricauba i Aubàs i les fagedes dera Artiga i Toran, 
amb la presència d’una rica biodiversitat i grans mamífers com l’ós bru. 

✓ Les panoràmiques del massís de la Maladeta des del guardadèr de Vilamòs i Arres, el Còth 
deth Hòro des del Plan dera Artiga i les vistes circulars des del Tuc des Armèros, el Tuc dera 
Escaleta i Montlude, referents visuals i identitaris de la unitat. 

✓ Paisatges de gran valor estètic i farcits de cursos d’aigua que vessen per tot arreu a través del 
Saut deth Pish al sud i les gorges d’Ermèr a l’oest. 

✓ El ric patrimoni industrial de la mineria i les hidroelèctriques i el romànic de la Purificacion de 
Maria de Bossòst i les nombroses ermites existents, sense oblidar els castells de Les i Castèth 
Leon i les majors concentracions de bordes de tota la vall. 

✓ La influència occitana en les tradicions, la llengua i l’arquitectura araneses. 
 
A continuació veiem una imatge del mapa dels miradors i itineraris d’Era Baisha Val d’Aran: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Font: Catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran 
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La imatge següent ens mostra el mapa dels valors estètics de l’àmbit de la modificació dins de la 
unitat d’Era Baisha Val d’Aran: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A continuació veiem el mapa dels valors històrics, socials i simbòlics de l’àmbit de la modificació 
dins de la unitat d’Era Baisha Val d’Aran: 
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Dins dels principals itineraris d’interès paisatgístic destaquem: 
 
Era Baisha Val d’Aran: Aquest itinerari permet descobrir tan el fons de la ribera de la Garona com 
les valls secundàries de Toran, Artiga de Lin i Varradòs, en un recorregut que mostra els racons 
més valuosos del paisatge atlàntic d’era Baisha Val d’Aran. Des de la localitat de Les, l’N-230 
continua acompanyant la Garona i davalla fins al punt més baix de la vall, gairebé en el límit amb 
França.  
 
Al cap de pocs quilòmetres apareix el desviament cap a Bausen i comença el que va ser un antic 
camí de mules, transformat avui en una carretera asfaltada. A partir de la cruïlla hi ha quatre 
quilòmetres d’ascens pel vessant de la muntanya, amb revolts molt tancats que s’obren pas entre 
un paisatge excepcional marcat per la presència de boscos de freixes.  
 
Al llarg del camí s’obtenen unes vistes excel·lents de Canejan, que apareix sobre la muntanya a 
l’altre costat de la vall. Al capvespre toca el sol sobre les façanes d’aquest poble i la imatge que 
conforma bé podria ser objecte d’una bonica postal. A Bausen encara es conserva l’arquitectura 
tradicional aranesa més característica i per això és una opció excel·lent si es busca conèixer els 
aspectes més tradicionals de la comarca. El poble, a més, guarda una bellesa singular. 
 

 
Poble de Les, amb un gran valor paisatgístic, estètic i arquitectònic. 

                                                                                                      
 

 
 

 

Objectius de qualitat paisatgística en la Unitat Era Baisha Val d’Aran 
 
❖ Una muntanya atlàntica amb pobles vius que combinin les activitats agroramaderes extensives 

amb el turisme rural, així com la prestació de serveis i petites indústries al fons de vall, tot 
conservant la identitat aranesa d’aquests paisatges. 

❖ Uns nuclis urbans que conservin tot el seu caràcter de fites visuals, el perfil característic i el 
valor simbòlic i històric, amb elements configuradors de la imatge de conjunt com els campanars 
o els prats que els envolten i noves construccions i rehabilitacions ben integrades. És el cas 
dels nuclis a mig vessant de Canejan, Arròs, Bausen, Begòs, Benòs, es Bòrdes, Vilamòs, Arres 
de Sus i Arres de Jos. 

❖ Uns paisatges de fons de vall a les ribes del riu Garona que conservin els trets que els hi són 
característics, com els espais agrícoles, els mosaic de prats de dall i boscos o els boscos de 
ribera. 
Però també que mirin d’integrar tots aquells elements moderns que els doten de funcionalitat 
però que sovint generen un gran impacte: carretera N-230, centrals hidroelèctriques, 
depuradores, línies elèctriques, serveis i equipaments turístics, comerços i polígons industrials. 

❖ Un paisatge on es conservi en bon estat i es valoritzi l’herència del patrimoni romànic, com les 
esglésies dera Purificacion de Maria de Bossòst i Santa Maria de Vilamòs o l’ermita de Sant 
Blai de Les, de les construccions defensives, com les ruïnes del Castèth Leon a es Bòrdes, el 
castell de Les i la torre de vigilància deth Casteret a Bossòst, i del petit patrimoni industrial, com 
les mines Margalida i Victoria de Bossòst o les de Pontaut i Liat i les nombroses centrals 
hidroelèctriques, restaurats  i mantinguts com a peces de valor cultural i identitari vinculades al 
paisatge del Baish Aran. 

❖ Un paisatge natural d’era Baisha Val d’Aran ben conservat, amb qualitat paisatgística, viable 
ecològicament i que compagini l’activitat agrària, l’aprofitament de recursos naturals i l’ús turístic 
i de gaudi, especialment a les valls d’Artiga de Lin, Toran i Varradòs. 

❖ Un paisatge agroforestal poc antropitzat i estructurat per bordes i caserius, especialment a la 
vall de Toran, potenciat com a medi històric d’aprofitament dels recursos associats al territori i 
per al turisme de natura. 

❖ Un paisatge agrari visible i viu, amb possibilitats de recuperació, i fort davant les pressions       
urbanístiques sobre els sòl proper al nuclis urbans. És el cas de Era Lana de Les i Bossòst. 

❖ Un mosaic paisatgístic de boscos caducifolis i perennifolis de vessant, camps de conreu i prats 
de dall, mantingut i potenciat com a element d’alt valor ecològic, estètic, simbòlic i productiu. És 
el cas del bosc d’avets de Baricauba i Aubàs i de les fagedes de Toran i Artiga de Lin. 

❖ Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i permetin 
descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges d’era Baisha Val d’Aran. 
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Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació en la Unitat Era Baisha Val 
d’Aran, que ens afecten: 
 
❖ Promoure una rehabilitació que respecti les tipologies vernaculars, utilitzant materials que 

s’integrin en l’entorn, de bordes, ermites, esglésies, castells i petit patrimoni industrial (mines, 
asserradores i moles), per tal de millorar l’oferta turística i enriquir els itineraris existents. 

❖ Impedir un creixement urbanístic que descompensi l’equilibri entre nucli històric, eixamples i 
entorn paisatgístic dels pobles de fons de vall, especialment Bossòst i Les. Cal mantenir 
l’harmonia del paisatge aranès que ha sabut conservar era Baisha Val d’Aran. 

❖ Regular el creixement urbanístic de Bossòst i Les que preveu el PTAPA, tenint molta cura per 
la conservació dels paisatges urbans, l’harmonia amb el riu i els espais rurals que els envolten. 
Replantejar els traçats proposats de les variants de l’N-230, mitjançant la construcció de túnels, 
especialment a Bossòst, per evitar impactes paisatgístics greus. 

❖ Regular l’accés motoritzat privat a algun dels llocs més emblemàtics, com els Uelhs deth Joeu 
i el Saut deth Pish. 

❖ Els nuclis compactes a mitja vessant de Canejan, Arròs, Bausen, Begòs, Benòs, es Bòrdes, 
Vilamòs, Arres de Sus i Arres de Jos i el de Bossòst situat en el fons de la vall, presenten una 
fesomia singular d’estructures i perfils característics, perceptibles des de determinades àrees i 
recorreguts, els quals constitueixen fites paisatgístiques que tenen una relació directa amb els 
respectius fons escènics. 
En aquests casos el desenvolupament urbà tant de rehabilitació com de nova obra ha de 
respectar aquests perfils o imatges i impedir, a través del planejament urbanístic, l’aparició 
d’elements volumètrics que els desfigurin. 

❖ Senyalitzar la via de comunicació N-230 que creua les principals àrees representatives dels 
paisatges dels prats de dall, informant dels valors naturals, estètics i històrics d’aquests 
paisatges. 

❖ Considerar àmbit d’actuació prioritària l’ordenació paisatgística de les activitats comercials 
associades als eixos viaris amb incidència visual (àrees de servei, edificis, productes exposats 
a l’aire lliure, instal·lacions adjacents, retolació, etc.), sobretot en els accessos als nuclis urbans 
de Les (entrada nord) i Bossòst (entrada sud), de la mateixa manera, impulsar projectes 
d’integració paisatgística en aquests accessos, tenint en compte el possible cofinançament del 
Fons per a la protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

❖ Impulsar l’elaboració d’estudis d’impacte i integració paisatgística per els projectes 
d’infraestructura viària i els projectes de noves infraestructures o ampliacions de les ja existents 
en les zones de boscatge d’era Baisha Val d’Aran. 

 
 

 
 

 
 

3.5 ALTERNATIVA 0. EVOLUCIÓ PROBABLE SENSE PLA 
 
La zona actual és un camp abandonat, al costat de la carretera N-230, el qual es troba entre dos 
sectors desenvolupats urbanísticament, un residencial al Sud del PPU, que conté edificacions 
existents i un sector al nord destinat a serveis i industria, on actualment es troben les instal·lacions 
del supermercat Boya. L’àmbit es troba a l’entrada del municipi de Les, frontera amb França. 
 
 

 
 
 

 
 
El fet de no desenvolupar aquest sector del PPU Escamun 2 implica que l’àmbit de davant del 
sector de serveis, actualment urbanitzat quedaria fragmentat en el territori. 
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4 OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS GENERALS 
 
4.1 DERIVATS DEL MARC NORMATIU GENERAL 
 
El planejament que es presenta, es desenvolupa en coherència amb el concepte de 
desenvolupament urbanístic sostenible definit en l’article 3 i 9 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificat per l’article 12 de la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme i en els articles 2 i 3 
del reglament que la desenvolupa.  
 
Del Text refós de la LUC: 
 
“Article 3.  Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 
 
1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el 
medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels 
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la 
qualitat de vida de les generacions presents i futures. 
 
2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també 
la configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la 
cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la 
millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori 
globalment eficient. 
 
3. L'exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d'acord amb l'ordenació territorial, 
l'objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible.”... 
 
 
“Article 9. Directrius per al planejament urbanístic 
 
1. Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar perquè les 
determinacions i l'execució del planejament urbanístic permetin assolir, en benefici de la seguretat 
i el benestar de les persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental 
i de preservació enfront dels riscs naturals i tecnològics. 
 
2. Està prohibit urbanitzar i edificar en zones inundables i en altres zones de risc per a la seguretat 
i el benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la protecció i la prevenció dels riscs. 
 
3. El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d'interès especial, el sòl d'alt 
valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i ha d'incorporar les prescripcions 
adequades perquè les construccions i les instal·lacions s'adaptin a l'ambient on estiguin situades 
o bé on s'hagin de construir i no comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter 
històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a l'entorn. 
 
4. El planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els terrenys de pendent superior al 
20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents. 
 
5. La pèrdua dels valors forestals o paisatgístics de terrenys com a conseqüència d'un incendi no 
pot fonamentar la modificació de la seva classificació com a sòl no urbanitzable, la qual s'ha de 
mantenir durant el termini previst a la legislació en matèria de sòl, llevat que el canvi de classificació 

estigués previst en un instrument de planejament urbanístic pendent d'aprovació que ja hagués 
estat objecte d'avaluació ambiental favorable. 
 
6. Si l'avaluació d'impacte ambiental és preceptiva, el planejament urbanístic ha de contenir les 
determinacions adequades per fer efectives les mesures que contingui la declaració corresponent. 
 
7. Les administracions urbanístiques han de vetllar perquè la distribució en el territori dels àmbits 
destinats a espais lliures i a equipaments s'ajusti a criteris que en garanteixin la funcionalitat en 
benefici de la col·lectivitat.”... 
 
 
Del Decret 205/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme: 
 
“Article 2. Principis generals de l’actuació urbanística 
 
Els principis que informen i presideixen l’actuació urbanística són els següents: 
 
a) El d’ordenació i ús del sòl i del subsòl de conformitat amb el principi de desenvolupament 
urbanístic sostenible.”... 
 
 
“Article 3. Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 
 
L’exercici de les competències urbanístiques i, en particular, de la potestat de planejament, es 
regeix pel principi de desenvolupament urbanístic sostenible definit a l’article 3 de la Llei 
d’urbanisme, el qual té com a objectiu la utilització racional del territori, a fi de garantir la qualitat 
de vida de les generacions presents i futures, i comporta conjuminar les següents finalitats: 
 
a) La utilització del sòl atenent a la seva naturalesa de recurs natural no renovable, el què comporta 
la configuració de models d’ocupació del sòl que: 
 
1r. Afavoreixin la compactació urbana, evitin la dispersió de la urbanització i les edificacions en el 
territori mitjançant la previsió dels creixements en continuïtat amb el teixit urbà existent, i considerin 
la conservació, la rehabilitació i la recuperació de les trames urbanes i del parc immobiliari. 
 
2n. Fomentin la implantació de sistemes de transport col·lectiu i la mobilitat sostenible en general. 

 
3r. Afavoreixin la preservació i millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, i 
comportin una gestió adequada del sòl no urbanitzable i, particularment del sòl agrari, que 
reconegui les seves funcions productives, territorials i paisatgístiques. 
 
4t. Afavoreixin la preservació i consolidació de la identitat del territori. 
 
5è. Consolidin un model de territori globalment eficient. 
 
b) L’atenció a les necessitats socials d’accés a l’habitatge, la previsió i modernització de les 
infraestructures, la millora dels equipaments existents així com la previsió de nous equipaments 
de manera que hi hagi una oferta adequada quantitativament i espacialment amb relació als 
habitatges; el desenvolupament del sistema productiu, i el foment de la diversitat econòmica i de 
la capacitat per a fer front als canvis socials i les innovacions tecnològiques. 
 
c) La cohesió social, mitjançant la regulació de l’ús del sòl de forma que es fomenti la mescla 
equilibrada de grups socials, usos i activitats i es garanteixi el dret dels ciutadans i ciutadanes a 
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gaudir d’un habitatge digne i adequat. 
 
d) La cohesió territorial, amb l’objecte d’afavorir l’accés equitatiu de la ciutadania a les rendes i 
serveis bàsics amb independència del lloc de residència. 
 
e) La protecció i gestió adequada del medi ambient i del patrimoni natural, mitjançant la preservació 
de les funcions ecològiques del sòl, la millora de la qualitat ambiental, la gestió del 
paisatge per tal de preservar-ne els valors, la utilització racional dels recursos naturals i el foment 
de l’eficiència energètica mitjançant l’elecció dels emplaçaments i l’ordenació de manera que 
tinguin en consideració les condicions geogràfiques i climàtiques que poden influir en l’estalvi 
energètic i el millor manteniment de les edificacions. 
 
f) La protecció del patrimoni cultural, mitjançant la conservació, recuperació i millora dels immobles 
que l’integren, dels espais urbans rellevants, dels elements i tipologies arquitectònics singulars, 
dels paisatges de valor cultural i històric i de les formes tradicionals d’ocupació humana del sòl.”... 
 
 
En resum i d’acord amb els principis i directrius establerts pels articles 3 i 9 de la LUC. 
Comprendran, els aspectes següents:  
 
a) Sostenibilitat global del model d’ordenació: adaptació de l’ordenació a les característiques 

ambientals preexistents en el sector i el seu entorn.    
 
b) Cicle de l’aigua 
 
c) Ambient atmosfèric: contaminació de substàncies, especialment aquelles vinculades al canvi 

climàtic, contaminació acústica, lluminosa, electromagnètica, etc. 
 
d) Gestió de residus 
 
e) Sostenibilitat i ecoeficiència en la urbanització i en l’edificació 
 
f) Biodiversitat humana, permeabilitat ecològica i patrimoni natural en general 
 
g) Qualitat del paisatge amb la incorporació d’instruments formulats d’acord amb la Llei 8/2005, 

de 8 de juny i 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 (DOGC núm. 4723, 21.09.06). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 DESCRIPCIÓ DEL MEDI 
 
5.1 EL MEDI FÍSIC 
 
5.1.1 Geografia 
 
El municipi de Les compta amb una població de 955 habitants (2017) i una extensió de 23,45 km2, 
resultant un densitat de població força baixa (40,72 habitants/km2). 
 
Els límits del municipi són: Bausen (al Nord), Canejan (al Nord i a l’Est), Bossòst i (al Sud) i Vilamòs 
(al Sud-Est). Tota la banda Oest del municipi és la frontera amb França. 
 
Situat a la conca de la Garona, és travessat per aquest riu, el qual és el principal element 
estructurador del territori de tota la Val d’Aran. 
 
La capital del municipi és Les, sense que existeixin nuclis agregats d’importància.  
 
Respecte a les infraestructures, la N-230 constitueix una via molt important de comunicació per 
carretera, la qual permet l’accés de la Val d’Aran cap a França. 
 
 

 
Mapa de situació del municipi. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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Mapa de situació del Pla Parcial. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

 

Mapa d’emplaçament del Pla Parcial. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
 

Coordenades UTM a la zona del Pla 
Parcial 

UTMx UTMy 

313.000 4.743.200 

 

ANÀLISI DE LES CARACTERÍSTIQUES FISIOGRÀFIQUES DEL TERRITORI 
 
Configuració espacial del terreny 
Realitzant un model digital d’elevacions, es pot apreciar clarament que l’àmbit del Pla Parcial es 
troba situat en un fons de la vall, sobre el qual discorre el riu Garona. 
 

 
 

 
Model digital d’elevacions i cartografia ICC. Font: Elaboració pròpia 
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Executant 4 seccions del territori segons el punts cardinals, s’observa el següent: 
 
 

 
Model digital d’ombres. Font: Elaboració pròpia 

 
 

 
Model digital d’ombres. Font: Elaboració pròpia 

 
 
 

 
Tall topogràfic O-E. Font: Elaboració pròpia 

 
 

 
Tall topogràfic NO-SE. Font: Elaboració pròpia 
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Tall topogràfic N-S. Font: Elaboració pròpia 

 
 

 
Tall topogràfic NE-SO. Font: Elaboració pròpia 

 
 

Pendents 
El Pla Parcial es troba ubicat sobre el fons de vall de la Garona, en una zona molt planera, i 
envoltada per vessants amb un pendent molt elevat. 
 

 
      

 
Mapa de pendents (graus). Font: Elaboració pròpia 
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Nord - Est                                                                                                                                Sud - 

Oest 
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Mapa de pendents majors i menors del 20% i cartografia ICC. Font: Elaboració pròpia 

 
 
Com s’observa el PPU Escamun-2 es troba dins de les pendents inferiors al 20%, conseqüentment 
compleix amb l’article 7 “Directriu de preservació dels terrenys amb pendent elevada” del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Orientacions 
Desenvolupant un anàlisi d’orientacions s’obté que el riu Garona es troba encaixat per dos 
vessants, un d’orientació Sud-Est, i l’altre d’orientació Nord-Oest. 
 
El Pla Parcial s’ubica en el marge esquerre del riu Garona, amb una orientació predominant Est-
Sud. 
 
Coneixent que el sòl surt per l’Est i es pon per Oest, obtenim que el sector urbanístic es troba 
ubicat en una orientació bastant assolellada. 
 
 

 
           

 
Mapa d’orientacions i cartografia ICC. Font: Elaboració pròpia 
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5.1.2 Geologia i geomorfologia 
 
El substrat rocós de la Val d’Aran forma part de l’eix central vertebrador de la Serralada Pirinenca, 
i és constituït gairebé exclusivament per roques paleozoiques plegades durant l’orogènia 
herciniana amb intrusions de roques plutòniques tardohercinianes, considerades el sòcol pirinenc. 
El rejoveniment del relleu durant l’orogènia alpina va fer aflorar petits retalls de roques pèrmico – 
secundàries associades a fractures, mentre que la distensió mio-pliocènica va permetre 
sedimentar roques lacustres abans del definitiu encaixament de la xarxa hidrogràfica actual. 
 
Les roques paleozoiques anteriors a l’orogènia herciniana són constituïdes per una potent sèrie 
de pelites, gresos i grauwäcke amb intercalacions de calcàries, gresos i microconglomerats, del 
cambro-ordovicià (infracaradocià), les pissarres ampelítiques del silurià i per les calcàries i 
turbidites silicioclàstiques del silurià superior i devonià. Al sector de Les afloren unes roques 
plutòniques, granits leucocràtics moscovítics, que van associades a una aurèola de metamorfisme 
regional hercinià que afecta a les roques abans esmentades. 
 
Les estructures tectòniques principals són els encavalcaments i els plecs, amb una direcció 
predominant d’Est-Sud-Est a Oest-NordOest, paral·lela a la serrada i d’edat alpina. Són el resultat 
de la col·lisió entre les plaques Ibèrica i Euro-asiàtica, que constitueix el denominat orogen 
pirinenc. 
 
A partir de l’Oligocè superior, amb els Pirineus ja construïts per l’orogènia alpina i amb un relleu ja 
madur, comença una distensió amb fracturació i rejoveniment del relleu que determina la presència 
de conques lacustres que a la Val d’Aran es redueix a una petita zona amb lignits i dipòsits 
lacustres localitzada a ambdós vessants de la vall d’Aiguamòg. 
 
En conjunt, la geologia de la Val d’Aran s’inscriu dins la geologia de Catalunya, com una part del 
sòcol pirinenc, aixecat per l’orogènia alpina i erosionat per la dinàmica fluvial. 
 
El recorregut del riu Garona és essencialment conseqüent amb l’estructura de les serralades, i per 
tant, va al Nord, però localment apareixen altres factors tectònics (fractures principalment) que 
desvien el seu curs donant una component Est-Oest.  
 
La resultant final, és un curs fluvial amb colzes molt marcats en els quals s’alternen trams dirigits 
cap al nord amb trams dirigits cap a l’Oest. 
 
La xarxa fluvial pirinenca comença a instal·lar-se al mateix moment que s’aixeca la serralada, però 
a mitjans del terciari arriba a obtenir-se un relleu ja molt madur, amb amplis nivells d’aplanament, 
que només serà reactivat amb la creació de desnivells que derivaran de les fases tardanes de 
fracturació (miocè principalment). 
 

L’encaixament de la xarxa fluvial crea desnivells que afecten materials calcaris, solubles i 
originadors d’una morfologia càrstica, amb conductes subterranis i formes externes. Els principals 
sistemes càrstics subterranis són els que connecten el Forao d’Aigualluts (conca del riu Éssera) 
amb els Uelhs deth Joèu, que porten cap a la Val d’Aran les aigües de fusió de les geleres de la 
Maladeta, Aneto i de les Tempestats, i el Horat de Liat amb la font d’Era Pila (vall de Sescorjada 
– Varradós), així com el petit complex càrstic de Beret. 
 
Les fluctuacions climàtiques varen produir que el nivell de neus permanents, que actualment es 
troba a uns 3.000 metres sobre el nivell del mar, baixés fins als 2.000 metres. Això provocà la 
presència d’àmplies zones d’acumulació de glaç es esmunyia per la vall de la Garona fins prop de 
Sant Gaudenç. Durant el màxim glacial, de la darrera glaciació, que va afectar els Pirineus, els 
gruixos de glaç arribaren a prop dels 1.000 m a la zona Les i Bossòst, i cobrien gran part del territori 
aranès.  
 
L’empremta que deixaren aquestes glaceres en el relleu pirinenc es manifesta, principalment a les 
zones de capçalera, amb presència de centenars de cubetes lacustres que ocupen les 
sobreexcavacions subglacials quan desapareix el glaç. També tenen un origen glacial les cubetes 
de Bossòst i Les, actualment reblertes pels sediments transportats per la Garona (que els dóna la 
morfologia plana que actualment es pot observar). 
 
 
Consultant la base geològica de la sèrie Magna, s’observa el següent: 
 
 
 

 
Mapa geològic. Font: ICC 
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(a) La part del Pla Parcial limitant amb la N-230 es troba constituïda per una agrupació de 
sediments quaternaris recents, de poca potència, i dipositats al fons de la vall del riu Garona. La 
composició litològica consisteix en còdols rodats o angulosos en una matriu més o menys 
abundant de lutites. Era: Cenozoic. Període: Quaternari. Època: Holocé. 
 
(b) El sector sobre el que es troba situat el Pla Parcial es troba constituït principalment per fil·lites 
i esquistos (materials formats per una alternança rítmica de gresos i lutites, en capetes 
centimètriques, i afectats per un metamorfisme de contacte). Edat del metamorfisme: Carbonífer-
Permià. Era: Paleozoic. 
  
(c) En ambdós marges de la plana d’inundació del riu Garona trobem zones de blocs, graves 
anguloses i argiles. Els blocs poden tenir dimensions considerables. Les graves són 
heteromètriques i anguloses, de litologia procedent del substrat. El dipòsit presenta una potència 
d'entre 2 i 3 m, i s’interpreten com dipòsits de vessant d’esbaldregalls. Cal prestar especial atenció 
(tot i que no afecta a l’àmbit d’aquest Pla Parcial) al ventall existent al marge dret del riu Garona, 
associat probablement al con de dejecció del riu d’Antoni. Era: Paleozoic. Període: Carbonífer – 
Permià. Edat: Holocè. 
(d) Cap al sector Sud – Est trobem els leucogranits i pegmatites del Dom de Bossost. Els granits 
són de mida de gra fina a mitjana, amb quars, albita, feldspat potàssic, moscovita i biotita 
(esporàdicament) com a constituents principals. Com a  minerals accessoris presenten apatit, 
granats, fibrolita i zircó. Les pegmatites són de gra mitjà, i presenten cristalls de feldspat potàssic 
de gran tamany (entre 10 i 20 cm), que presenten creixements gràfics amb el quars. 
Esporàdicament tenen cordierita, que pot arribar a 1 cm i turmalines. Els granits i les pegmatites 
presenten intercalacions de micasquistos. Era: Paleozoic. Període: Carbonífer – Permià.  
 
(e) Cap al sector Nord – Oest trobem una zona amb alternança rítmica de gresos i lutites, en 
capetes centimètriques. Era: Paleozoic. Període:  Cambroordovicià. Alguns autors indiquen 
Cambrià superior i Ordovicià inferior. 
 
(f) En contacte amb l’anterior capa, trobem un sector amb pissarres negres riques en pirita, molt 
homogènies, entre les quals es reconeixen nivells de calcàries amb ortoceràtids. Era: Paleozoic. 
Període: Silurià – Devonià. Època: Silurià – Devonià inferior.  Edat: Llandoverià - Lochkovià. 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.1.3 Climatologia de la zona 
 
 
Segons la informació del Departament de Medi Ambient i Habitatge, s’observen els següent 
resultats a escala general: 
 
 

5.1.3.1 Tipus de clima i condicions tèrmiques 

 
 
Tipus de clima segons Índex d’Humitat de Thornthwaite 
 
L’índex de Thornthwaite que determina el tipus de clima, ve definit per la diferència entre l’índex 
d’humitat (relació percentual entre la suma dels excedents mensuals d’aigua i les necessitats 
anuals d’aquest líquid expressades per evapotranspiració potencial) i el 60% de l’índex d’aridesa 
(relació semblant entre el dèficit anual d’aigua expressat per la suma dels dèficits mensuals i la 
necessitat anual d’aigua).  Thornthwaite va definir 9 tipus de clima o regions d’humitat, vuit dels 
quals es troben representats a Catalunya. A la zona d’estudi trobem el Clima Humit II (B2). 
 

 
Llegenda Tipus de clima segons índex d’humitat Thornthwaite 
   Clima Humit II 40 a 60 (B2) 
 Clima Humit III 60 a 80 (B3) 
 Clima Humit IV 80 a 100 (B4) 

 
 
 

Font: DMAH 



INFORME AMBIENTAL. PLA PARCIAL SECTOR ESCAMUN 2, AL TM DE LES  
 

SUPORT ENGINYERIA, SL Pàg. 24 

 
 
 

Temperatura mitjana anual 
 
La temperatura mitjana anual de l’àmbit del Pla Parcial, es troba entorn els 10ºC a 11º C. Al voltant, 
la temperatura va disminuint conforme augmenta l’altitud. El patró de temperatura ressegueix la 
vall de la Garona (amb les temperatures més elevades al fons de vall i les temperatures més baixes 
a les carenes). 
 
 

 
Llegenda Temperatura mitjana anual 

 10 ºC a 11 ºC 

 9 ºC a 10 ºC 

 8 ºC a 9 ºC 

 7 ºC a 8 ºC 

 6 ºC a 7 ºC 

 5 ºC a 6 ºC 

 

 

 

Evapotranspiració potencial i regions  (tèrmiques segons Thornthwaite) 

 

L’evapotranspiració potencial a la zona d’estudi, es troba entorn els 572 mm a 712 mm anuals, 
pertanyent a la Regió Mesotèrmica (B’1). 
 
 

 
 

 

Concentració estival de l’eficàcia tèrmica (segons Thornthwaite) 

 

La concentració estival de l’eficàcia tèrmica a l’àmbit d’estudi, es troba entorn el 48 % a 51,9%. A 
la zona Est, l’eficàcia tèrmica augmenta lleugerament (51.9% a 56,3 %) 
 

 
Llegenda Concentració estival d’eficàcia tèrmica 

 < 48% (a’) 

 48% a 51,9% (b’4) 
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Amplitud tèrmica anual 

L’amplitud tèrmica anual a la zona d’estudi és menor de 14 ºC.  
 

 

5.1.3.2 Precipitació 

 
Règim pluviomètric estacional 
 

 
 
La qualificació del règim pluviomètric estacional a l’àmbit d’estudi és Equilibrat. 
 

Precipitació mitjana anual 
 
La precipitació mitjana anual a l’àmbit d’estudi es troba entorn els 850 mm a 900 mm anuals. A 
l’Est, els valors s’incrementen lleugerament (900 mm a 950 mm). 
 

 
Llegenda Precipitació mitjana anual 
 850 mm a 900 mm 
 900 mm a 950 mm 

 

5.1.3.3 Dèficit hídric (segons Thornthwaite) 

 
El dèficit hídric a la zona d’estudi es troba entorn els 0 mm a 100 mm. 

 

Font: DMAH 
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5.1.4 Hidrologia superficial i aigües subterrànies 
 

5.1.4.1 Aigües superficials 

 
L’àmbit d’estudi pertany a la conca hidrogràfica de la Garona. 
 
La conca de la Garona s’estén sobre la major part del territori aranès. El tram del riu Garona que 
travessa el Baix Aran (dintre del qual es troba l’àmbit del Pla Parcial) pot ésser considerat com a 
representatiu de la mitja muntanya, amb temperatures mitjanes de l’aigua més elevades de 20ºC, 
velocitats del corrent entorn als 20-50 cm/s i pendent entorn al 1%-2%. 
 
El fenomen més remarcable del cicle hidrològic anual del riu Garona, són les crescudes que 
experimenta a l’època de desgel. La major part de la precipitació a l’alta muntanya cau en forma 
sòlida, i és emmagatzemada en el mantell de neu a les zones de major altitud. Aproximadament 
durant els mesos d’abril, maig i juny té lloc la fusió d’aquesta neu, cosa que provoca una gran 
aportació al riu Garona. 
 
Secundàriament, es pot observar augments menors de cabal durant octubre i novembre, originat 
per les pluges de la tardor. 
 
En general, la qualitat de les aigües és bona. Químicament, es caracteritza per un baix contingut 
en sals dissoltes, i el pH àcid. Això és degut a la baixa capacitat de dissolució dels minerals que 
componen les conques silicícoles (majoritàries a la Val d’Aran). 
 
A la zona de Les, el riu Garona ja ha rebut els abocaments dels diversos nuclis de població (ubicats 
aigües amunt) que vessen les aigües residuals a la xarxa de drenatge del riu Garona (ja sigui en 
el propi riu, o en els seus afluents). Aquest motiu provoca que augmenti la quantitat de materials 
dissolts i en suspensió, així com la biomassa i la diversitat dels pobladors. Aquestes aigües 
evolucionen cap a un estat més eutròfic, respecte a les aigües de les zones d’alta muntanya (de 
tipus oligotròfic). 
 
Consultant el document IMPRESS, en aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua, s’extreu el següent: 
 
 
 
 

Tipus de riu: Riu de muntanya humida 

silícica 

 

Risc d’incompliment segons anàlisi de 

pressions: Nul 

 

Risc d’incompliment segons l’anàlisi dels 

impactes: Mig 

 

 

Estat ecològic: Moderat 

 

 

Risc d’incompliment de la Directiva Marc 

de l’Aigua: Baix 

 

 
 
 

5.1.4.2 Aigües subterrànies 

 
Consultant el document IMPRESS, en aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua, s’extreu el següent: 
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Nom massa d’aigua subterrània:  

Massís Axial Pirenaic (40) 

 

Pressió sobre l’estat quantitatiu:  

Baixa 

 
 

Pressió total sobre l’estat químic: Baixa 

 

Vulnerabilitat de la massa d’aigua:  

Baixa 

 

Risc d’incompliment dels objectius 

ambientals:  

No 

 
 
Paral·lelament, l’àmbit del Pla Parcial no es troba dintre de: 
 
- Zones vulnerables en relació a la contaminació de nitrats (Decret 283/1998 de 21 d’octubre de 
designació de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts 
agràries, Decret 476/2004 de 28 de desembre pel qual es designen noves zones vulnerables en 
relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries). 
 

- Zones qualificades com aqüífers classificats/protegits (328/1998 d’11 d’octubre pel qual 
s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos 
aqüífers de Catalunya) 
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5.2 EL MEDI BIOLÒGIC 
 
5.2.1 Flora i vegetació 
 
El paisatge vegetal de la Val d’Aran és en bona part molt diferent de la resta dels Pirineus catalans, 
com a conseqüència de la situació d’aquesta contrada, en el vessant septentrional de la serralada, 
i obert a les masses d’aire humit ascendents procedents de l’Atlàntic. 
 
Dins de la Val d’Aran hi ha bàsicament dos importants factors de variació en la vegetació:  
 
- L’Altitud (com a totes dels altres valls pirinenques) 
- La Orientació. En aquest cas, la orientació de l’eix principal de la vall origina canvis en la facilitat 
de penetració de l’aire marítim humit. 
 
Per això cal distingir la Val d’Aran en dues parts ben diferenciades (enllaçades per situacions 
intermèdies): 
 
Part Baixa: Des de Pont de Rei a Es Bòrdes. Aquesta zona rep plenament la influència atlàntica. 
Part Alta: Des d’Es Bordes cap a Baqueira. L’aigua de la Garona va cap a l’Oest, es tracta d’una 
vall més tancada, i recorda més a la vegetació que hi predomina a les valls de vessant sud de la 
serralada. 
 
Aquesta situació origina una situació, si més no, aparentment paradoxal: La humitat augmenta i la 
vegetació es torna més exuberant i frescal a mesura que baixem riu avall. 
 
D’aquestes dues zones diferenciades de tipus de vegetació, l’àmbit del Pla Parcial es troba inclòs 
plenament en el Sector de Part Baixa. En aquesta zona, l’afinitat de la flora i de la vegetació amb 
les valls veïnes dels vessant Nord dels Pirineus és molt gran.  
 
A la zona de l’àmbit d’estudi, la vegetació s’hi disposa en una sèrie d’estatges altitudinals ben 
definits: 
 
- Estatge submontà (500 m a 900 m) 
- Estatge montà (900 m 1.300 m) 
- Estatge subalpí (1.300 m a 2.200 m) 
- Estatge alpí (major de 2.200 m) 
 
En concret, el Pla Parcial es trobaria dintre de l’estatge submontà. 
 
La zona d’estudi es divideix en dos sectors, atenent que al costat de la carretera N-230 existeix 
una zona d’equipament comercial, emprarem la següent línia de divisió: 

- Carretera N-230 de Tortosa a França 
 

 
 

 

SECTOR A 

 

Aquest sector correspon a un altre Pla Parcial anomenat Escamun-CAT. 

 

 
 

Al costat de la carretera N-230 i en direcció cap a l’Oest s’hi desenvolupa una petita franja de prats 

de dall amb fromeral (Arrhenatherum elatius). Topogràficament es correspon amb les zones més 

planeres (terrassa al·luvial T1 de la Garona). 

A 
B 
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Els prats de dall amb fromeral, son prats instaurats per l’home, amb elevada producció. Són irrigats 

i adobats regularment. Aquestes accions i el dall continuat els mantenen indefinidament. A final 

d’estiu i a la tardor poden ser aprofitats com a pastura (redall). Quan s’abandonen, aquests prats 

es veuen envaïts per herbes diferents i per espècies llenyoses que els acaben fent desaparèixer. 

En temps recents, molts d’aquests prats han estat resembrats (generalment amb una mescla de 

gramínies i lleguminoses) i transformats en conreus farratgers, en què són absolutament 

dominants dues o tres espècies. 

 

Es tracten de prats de dall tendrals i esponerosos, en els què abunden les herbes graminoides, 

que solen fer diversos estrats. Tenen un aspecte molt diferent segons l’època de l’any: rasos a 

l’hivern i alts i ufanosos a final de primavera, quan les plantes es troben en plena florida. A inici de 

primavera sol destacar-hi la florida dels pixallits i a final d’estiu, la de la pastanaga borda.  

 

 
 

Les principals espècies que constitueixen aquests prats de dall són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom científic Nom comú 

Arrhenatherum elatius fromental 

Trisetum flavescens fromental petit 

Trifolium pratense trèvol de prat 

Dactylis glomerata dàctil 

Rhinanthus mediterraneus fonollada 

Gentiana lutea genciana vera 

Plantago lanceolata plantatge de fulla estreta 

Lotus corniculatus   

Leucanthemum vulgare margarida de prat 

Carum carvi comí de prat 

Knautia arvensis vídues bordes 

Trifolium repens trèvol repent 

Taraxacum officinale pixallits 

Avenula pubescens   

Daucus carota pastanaga borda 

Rumex acetosa agrella 

Tragopogon pratensis barbeta 

Narcissus poeticus satalia 

Scilla verna   

Malva moschata malva de prat 

 

A continuació de la terrassa al·luvial del marge esquerre del riu Garona, trobem uns vessants amb 

un fort pendent. En aquesta zona la gestió de la pastura és extremadament complexa (a 

conseqüència del fort pendent), desenvolupant-se una roureda.  

 

De la carretera cap al l’Est trobem dos tipus de rouredes (tot i que són molt semblants):  
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Isopyro-Quercetum roboris (roureda de roure pènol) 
Nom científic Nom comú 

Estrat arbori  

Quercus robur Roure pènol 

Quercus petraea Roure de fulla gran 

Tilia cordata Tell de fulla petita 

Fraxinus exelsior Freixe de fulla gran 

Estrat arbustiu  

Cornus sanguinea Sanguinyol 

Euonymus europaeus Evònim 

Daphne laureola subsp. laureola lloreret 

 

Teucrio – Quercetum petraeae (roureda de fulla gran) 

 
Nom científic Nom comú 

Estrat arbori  

Quercus petraea Roure de fulla gran 

Estrat arbustiu  

Sarothamnus scoparis Gòdua 

Crataegus monogyna Arç blanc 

Teucrium scorodonia Escorodònia 

 
 
SECTOR B 

Aquest sector es correspon a l’àmbit urbanístic del municipi de Les destinat als serveis i a la 

indústria denominat Escamun. Actualment s’hi troben les instal·lacions del restaurant i el 

supermercat Boya. 

 

És un sector envoltat per la N-230 i pel riu Garona, amb una configuració triangular. Actualment 

es tracta d’un solar erm que és utilitzat freqüentment com aparcament de cotxes dels usuaris que 

acudeixen a comprar al supermercat que limita per la banda Nord-Est.  

 

La vegetació en aquest sector és pràcticament inexistent. 

 

 
 

En el marge esquerre del riu Garona existeix un vial amb una plantació lineal de Quercus palustris 

(es tracta d’una espècie ornamental, doncs és un roure de natiu de l’Est dels Estats Units). 
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Prop del límit del sector amb el pàrking del supermercat hi ha un grup de Populus canadensis 

moench (es tracta d’una espècie ornamental híbrida entre Populus nigra i Populus deltoides). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cobertes del sòl 
 

 
 

 
Mapa de cobertes de sòl. Font DMAH 

 

Llegenda Cobertes de sòl 

 Conreus 

 Boscos de ribera 

 Boscos densos (no de ribera) 

 Matollars 

 Edificacions 

 Zones urbanitzades i Vies de comunicació 

 Zones nues 

 Prats i herbassars 
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Cultius i aprofitaments 
 

 
 

 
Mapa de cultius i aprofitaments. Font: DMAH 

 

Llegenda Cultius i aprofitaments 

 Improductiu 

 Edificació 

 Prats naturals 

 Roure de full gran (Quercus petraea) 

 Matollars 

 Avet (Abies alba) 

 

 
 
 

5.2.2 Fauna 
 
Es detallen a continuació les espècies de més interès de la fauna vertebrada 
 

5.2.2.1 Ocells 

 
En les zones boscoses elevades s’hi troben espècies com el raspinell pirinenc (Certhia familiaris), 

el picot garser gros (Dendrocopus major), i el picot negre (Dryocopus martius). 

 

Dels cursos fluvials cal esmentar especialment la merla d’aigua (Cinclus cinclus). 

 

En els ambients forestals esclarissats, s’hi troben la llucareta (Serinus citrinella), la cotxa fumada 

(Phoenicurus ochruros), la merla de pit blanc (Turdus torquatus), el pinsà (Fringilla coelebs), la 

mallerenga petita (Parus ater), el reietó (Regulus regulus) i el trencapinyes (Loxia curvirostra), 

entre altres. 

 

En les zones de prats i matolls trobem el còlit gris (Oenanthe oenanthe), l’alosa (Alauda arvensis), 

el grasset de muntanya (Anthus spinoletta), el cercavores (Prunella modularis), i el pardal d’ala 

blanca (Montifringilla nivalis).  

 

Quant als rapinyaires, hi són presents l’àliga marcenca (Circaetus gallicus) i l’àliga daurada (Aquila 

chrysaetos) i el trencalòs (Gypaetus barbatus). 

 

Ja per acabar, a les zones més enlairades i esquerpes, a vegades es troben les gralles de bec 

vermell i de bec groc (Pyrrhocorax pyrrhocorax i Pyrrhocorax graculus), el pela-roques 

(Tichodroma muraria) i els corbs (Corvus corax). 

 

5.2.2.2 Amfibis i rèptils 

 
Pel que respecta als amfibis, s’observa la granota (rana temporaria), la Salamandra (Salamandra 

salamandra), el gripau (Bufo bufo), el tritó palmat (Triturus helveticus) i el tòtil (Alytes obstetricans). 

 

Pel que fa als ofidis, cal esmentar la presència de la serp verda i groga (Coluber viridiflavus) i la 

colobra llisa europea (Coronella austriaca), les quals es troben en zones assolellades. 
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En els rius s’hi troben les serps d’aigua (Natrix natrix i Natrix maura). 

 

Quant als sauris, es coneix la presència de la sargantana àgil (Lacerta agilis), el llangardaix verd 

(Lacerta viridis) i la sargantana vivípara (Iberolacerta vivipara). 

 

5.2.2.3 Mamífers 

 
Dins del grup de micromamífers hi són presents el talpó dels prats (Microtus arvalis), el talp (Talpa 

europaea), i la rata talpera (Arvicola terrestris), vinculats als prats i pastures. En els sectors més 

humits amb abundància de caducifolis, hi és present el liró gris (Glis glis) i el ratolí de bosc 

(Apodemus sylvaticus). En els rius s’hi troben la musaranya d’aigua (Neomys fodiens) i la rata 

almesquera (Galemys pyrenaicus). 

 

Associada als ambients boscans s’hi troba la llebre (Lepus europaeus). 

 

L’ordre dels carnívors està representat per espècies com la guineu (Vulpes vulpes), el teixó (Meles 

meles) i la fagina (Martes foina).  

 

Pel que fa als ungulats, s’hi troben poblacions de senglar (Sus scrofa).  

 

Com a espècies antropòfiles, trobem la rata comuna (Rattus novergicus), el gat domèstic (Felis 

domesticus) i el ratolí domèstic (Mus musculus). 

 

5.2.2.4 Peixos 

 
 
Al riu Garona trobem principalment truites (ja siguin autòctones Salmo trutta fario, o introduïdes 

Salmo gairdnerii, Salvelinus fontinalis). 

 

La truita comuna representa de ben segur el principal recurs de pesca dels rius dels Pirineus, 

essent aquesta activitat un important complement turístic.  

 

Les diferents administracions han procurat mantenir la quantitat de les poblacions de truita en els 

rius pirinencs a base d’utilitzar les repoblacions com a eina bàsica d’intervenció.  

 

Aquestes repoblacions anuals són introduccions d’exemplars pertanyents a la raça centreeuropea 

provinents de piscifactoria. Aquesta raça de truita presenta diferències morfològiques i genètiques 

importants respecte la varietat autòctona i cria fins i tot s’hibrida amb aquesta. El resultat ha estat 

el desplaçament o rarefacció de la raça autòctona, la qual sols persisteix en estat pur en les aigües 

de més alta muntanya, on la varietat centreeuropea no està prou adaptada per viure en condicions 

òptimes.  

 

El riu Garona, és àrea de distribució del Cavilat (cottus gobio), espècie de peix en perill d’extinció.  

La modificació no afecta a aquesta espècie. 

 
 
5.2.3 Hàbitats d’interès comunitari 
 
La Unió Europea (UE) considera que la conservació, la protecció i la millora de la qualitat del medi 

ambient, inclosa la conservació dels hàbitats naturals, fauna i flora silvestres, són d'interès general 

tal com ja va ser disposat en l'article 130R del tractat constitutiu de la Comunitat Econòmica 

Europea (CEE). 

 

Aquesta preocupació pel medi ambient es reafirma en els diferents programes d'acció comunitaris 

en matèria de medi ambient impulsats des de la CEE i posteriorment la UE. Considerant aquest 

marc d’acció el 21 de maig de 1992, la UE va aprovar la Directiva 92/43/UE, relativa a la 

conservació dels hàbitats naturals i de flora i fauna silvestre, coneguda com la Directiva hàbitats. 

Posteriorment, el 27 d'octubre de 1997, es va aprovar la Directiva 97/62/UE, en la qual s'adapten 

al progrés científic els hàbitats naturals i les espècies dels annexos I i II definits en l'anterior 

Directiva. 

 

La Directiva hàbitats defineix hàbitat natural com aquelles zones terrestres o aquàtiques 

diferenciades per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són 

totalment naturals com seminaturals. Defineix com hàbitats d'interès comunitari aquells que, 

compleixin alguna d'aquestes característiques:  

 
1) Han d'estar amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural  

 

2) Han de tenir una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o degut al fet 

que tenen un àrea reduïda per pròpia naturalesa.  
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3) Han de ser un exemple representatiu d'una o diverses de les sis regions biogeogràfiques 

en les quals es troba la UE, és a dir l’alpina, la boreal, la continental, la macaronèsica i la 

mediterrània.  

 

Són, en definitiva, els quals apareixen en l'annex I de la Directiva i és important remarcar que no 

són tots els hàbitats presents en la UE sinó una selecció d’aquests. 

 
Finalment, la Directiva defineix els hàbitats naturals prioritaris, d'entre els hàbitats naturals d'interès 

comunitari, com aquells amenaçats de desaparició presents en el territori de la U.E., la conservació 

dels quals suposa una especial responsabilitat.  

 

És important recordar que els hàbitats naturals d'interès comunitari no són hàbitats naturals 

protegits sinó catalogats. Per tant encara que hi hagués en la zona espais catalogats com hàbitat 

d'interès comunitari no implica que hagin d'estar protegits, ja que segons la mateixa directiva, dels 

diferents hàbitats seleccionats, s'ha de garantir la conservació d'una mostra representativa que 

passarà a formar part de la Xarxa ecològica “Natura 2000”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hàbitats 
 

 
Mapa d’hàbitats. Font: DMAH 

 
 

Llegenda Hàbitats 

 Landes de bruguerola (Calluna vulgaris), 

acidòfiles 

 Boscos caducifolis mixts amb roure pènol 

(Quercus robur), o bé rouredes pures, higròfils 

i eutròfics, pirenaico-cantàbrics 

 Prats dalladors amb fromental (Arrhenatherum 

elatius) dels estatges submontà i montà, 

principalment dels Pirineus 

  Vernedes (i pollancredes) amb Circaea 

lutetiana, de l'estatge montà, pirenaico-

catalanes 
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Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

L’àmbit no té cap efecte sobre els hàbitats d’interès comunitàri 6510: prats de dall de terra baixa i 

de la muntanya mitjana ni al HIC 9161: Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion 

betuli.  Les zones verdes es realitzaran plantacions de rore pènol per afavorir la continuïtat amb el 

HIC 9161. 

 

5.2.4 Espais naturals i figures de protecció i/o gestió 
 
 
El riu Garona a la zona d’estudi es troba qualificat dintre de la Xarxa Natura 2000.  

 

Allunyats dels límits del Pla Parcial es troben els espais de la Xarxa Natura 2000 denominats 

“Baish Aran” (a l’Oest) i “Sant Joan de Toran” (a l’Est). 

 

  
 

A) Baix Aran 

B) Garona 

C) Sant Joan de Toran 

 

L’àmbit on es troba el Pla parcial es troba fóra de l’abast dels esmentats espais de la Xarxa Natura 

2000. 

 

Aigües avall del límit del Pla Parcial comença el PEIN denominat “Arribèra deth Garona”. Allunyats 

dels límits del Pla Parcial, es troben els espais denominats “Baish Aran” (a l’Oest) i “Sant Joan de 

Toran” (a l’Est). 

 

El PEIN “Arribèra deth Garona”, el PEIN “Montanhes de Les e Bossòst” i el PEIN “Sant Joan de 

Toran” disposen d’una delimitació definitiva aprovada per la “Resolució MAH/2804/2004 de 8 

 
Llegenda HIC Codi Prioritari 

 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques 4030 No  

 Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli 9161 No  

 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana 

(Arrhenatherion) 

6510 No  

  Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 91E0 Si 

 No HIC --- --- 

Font: DMAH 

Font: DMAH 

A 

B 

C 



INFORME AMBIENTAL. PLA PARCIAL SECTOR ESCAMUN 2, AL TM DE LES  
 

SUPORT ENGINYERIA, SL Pàg. 36 

 
 
 

d’octubre, per la que es fa públic l’Acord del Govern de 5 d’octubre de 2004 d’aprovació definitiva 

del Pla Especial de delimitació definitiva dels espais del PEIN Arribera deth Garona, capçalera del 

Noguera Ribagorçana, Era Artiga de Lin, Eth Portillon, Marimanha, Montanhes de Les e Bossòst i 

Sant Joan de Toran”. 

 

 

 
 

A) Montanhes de Les e Bossòst 

B) Arribèra deth Garona 

C) Sant Joan de Toran 

 

El municipi Les es troba dintre del Pla de recuperació del Trencalòs (Decret 282/1994; DOGC 

1972).  

 

El riu Garona a la zona de Les, no es troba inclòs en el Pla de recuperació de la llúdriga (Ordre 

MAB/138/2002 de 22 de març, per la qual s’aprova el Pla de conservació de la llúdriga).  

 

Segons la informació de la Direcció General de Boscos i Biodiversitat de la Generalitat de 

Catalunya, a la zona d’estudi no hi trobem cap arbre monumental o d’interès declarat per 
l’Ordre de 8 de febrer de 1990, segons la qual es declaren arbres i arbredes monumentals i es 

dóna publicitat a l’inventari dels arbres i les arbredes d’interès comarcal i local. DARP (DOGC  

1262 de 2.3.1990). 

 

El Milà Reial (Milvus milvus) és una au migradora i hiverna rarament i escasament a la Catalunya 

litoral i oriental, tot i que és mes natural i comú a la Catalunya occidental, especialment on nidifica 

de forma escassa i es pot veure tot l’any.  El Milvus milvus pertany a l’ordre de les Accipitriformes 

i la família Accipitridae, es troba en perill de conservació a Catalunya i s’estima que hi ha de 25 a 

30 parelles en tot el territori Català.  El Milà Reial segons,  

- l’Annex I de la Directiva 79/409/CEE, és una espècie d’interès comunitari objecte de mesures 

especials quant a la conservació dels seus hàbitats,  

- l’Annex IV de la  Llei 42/2007, es tracta d’una espècie objecte de mesures de conservació 

especials quant al seu hàbitat.  

 

- l’Annex II del Reial Decret  439/1990 és una espècie d’Interès Especial 

- el Decret Legislatiu 2/2008 és una espècie protegida de la Categoria B i  

- l’Annex I del Decret 148/1992, és una espècie sensible. 

 

En l’àmbit del sector Escamun 2 no es té coneixença de l’existència de cap Milà Reial.  De la visita 

realitzada a la zona no s’ha observat cap individu d’aquesta espècie. 
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5.3 EL MEDI HUMÀ 
 
5.3.1 Medi sòcio-econòmic i ordenament territorial 
 
Consultant el informe municipal de Les, realitat per l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 

s’observa el següent: 

 

• La major part de la població es troba dintre del rang d’edats compreses entre els 15 a 64 anys 

(veure taula de població per grups d’edats), amb una taxa de naixements defuncions superior a la 

de defuncions a l’any 2006 i 2005 (veure taula de moviment natural de la població), tot i que l’any 

2001 es van assolir valors negatius de creixement (veure taula de creixement de la població). 

 

• No obstant, el creixement de la població de Les es deu principalment a fenòmens migratoris de 

persones d’altres municipis o països, els quals passen a consolidar la seva residència principal al 

TM de Les (veure taula de creixement de la població i taula d’habitatges per tipus). 

 

• En relació a l’activitat econòmica del municipi, destaca el sector Serveis, seguit del molt lluny del 

sector de la Construcció. Destacar que el sector Agrari i Industrial queda molt allunyat respecte al 

sector Serveis (veure taula de població ocupada per sectors i taula d’establiment d’empreses i 

professionals per sectors). 

 

• En relació exclusiva al sector Serveis, l’hostaleria suposa el 45,7 % de tot el sector serveis del 

terme municipal (veure taula d’establiment d’empreses de serveis). 
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5.3.2 Patrimoni cultural 
 

5.3.2.1 Jaciments paleontològics 

 
No existeix constància de l’existència de Jaciments Paleontològics que puguin veure’s afectats a 

la zona d’estudi. 

5.3.2.2 Jaciments arqueològics 

 
No es té constància de l’existència de cap jaciment arqueològic. 
 

5.3.2.3 Patrimoni arquitectònic 

 
Els elements amb més valor arquitectònic solen ser declarats Béns Culturals d’Interès Nacional 

(BCIN) i solen ser els edificis que ja tenen aquesta consideració, segons el que disposa la Llei 

9/1993 del patrimoni cultural català i aquells que l’obtinguin en el futur. 

 

S’ha consultat al Servei del Patrimoni Cultural, Històric i Artístic i no es té consideració de cap 

BCIN a l’àmbit d’estudi. 

6 DIAGNOSI I ANÀLISI AMBIENTAL DEL TERRITORI 
 
6.1 ÀREES DE RISC 
 
6.1.1 Riscos d’erosió i presència de pendents forts 
 
El risc d’erosió del sòl depèn principalment de la morfologia del terreny, dels usos existents, del 

recobriment vegetal i de la naturalesa del sòl. A continuació es realitza una descripció d’aquests 

factors, pel que respecta a l’àmbit d’actuació urbanística: 

 

I) Morfologia del terreny 
 

La zona prevista d’ubicació del Pla Parcial Escamun 2 es troba en un relleu de “peudemont”. 

 

De la carretera N-230 cap a l’Oest (dins dels límits del Pla Parcial) trobem un vessant amb una 

pendent suau. 

 

 
Mapa de pendents (en graus). Font: Elaboració pròpia 
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 Zona plana 

  Zona pendent elevat 

 

    II) Usos existents 
 

El sector en el que és previst ubicar el Pla Parcial actualment no hi ha cap ús.. Just en el límit del 

Pla Parcial transcorre la carretera N-230. 

 

 
Usos existents. Font. Ortofotoplànol ICC 

III) Recobriment vegetal 
 

Es tracta d’una zona amb un grup molt reduït de pollancres (als costats de la parcel·la). 

 
IV) Naturalesa del sòl 
 

Es tracta d’un sòl molt permeable, constituït principalment per una agrupació de sediments 

quaternaris recents, de poca potència, i dipositats al fons de la vall del riu Garona. La composició 

litològica consisteix en còdols rodats o angulosos en una matriu més o menys abundant de lutites.  

 

V) Conclusió 
Tenint en compte la implicació dels factors que influeixen en les taxes d’erosió, respecte la 

parcel·la d’estudi, es conclou les taxes d’erosió són mínimes, atenent principalment al reduït 

pendent de la parcel·la i a l’elevada permeabilitat del sòl. 
 

6.1.2 Riscos d’aiguats i inundacions 
 
L'objectiu del Pla Especial d’emergències per inundacions (INUNCAT) és fer front a les 

emergències per inundacions, dins de l’àmbit territorial de Catalunya, establint els avisos, 

l’organització i els procediments d’actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les 

altres administracions públiques i de les entitats privades. 

 

El pla INUNCAT quantifica i localitza dins de tot el territori de Catalunya, els aspectes fonamentals 

per a l'anàlisi del risc, vulnerabilitat, zonificació del territori, establiment de les èpoques de perill i 

desplegament de mitjans i recursos i localització d'infraestructures de recolzament per als treballs 

d'actuació en cas d'emergència. 

 

El municipi de Les es troba dintre del llistat de municipis que han d’elaborar un Pla d’Actuació 

Municipal (PAM). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia 
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Al nord del PPU Escamun 2 es troba l’àrea de serveis on es troben ubicades les instal·lacions del 

restaurant i del centre comercial Boya. El límit Est d’aquest àmbit és el riu Garona.  

 

Es important esmentar que el 9 de juliol de 2001 l’Ajuntament de Les va presentar a la 

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre sol·licitud d’autorització per a l’execució de les obres 

“d’urbanització del passeig d’Escamun”, essent Autoritzat mitjançant Resolució de la Confederació 

Hidrogràfica de l’Ebre de data 4 de març de 2002 segons consta a l’expedient de referència 

2001.O.1672.  

 

Aquest projecte contemplava la construcció d’un vial de 12 m d’amplada i 355 m de longitud. 

Aquest vial és el que l’Ajuntament de Les ha redenominat “Passeig del Garona” i ha estat 

incorporat al planejament urbanístic d’aquest Pla Parcial. 

 

A més del passeig, es projectava l’execució d’un mur de gravetat per canalitzar el marge esquerre 

del riu Garona. La canalització del riu Garona contemplada en l’expedient 2001.O.1672 també ha 

estat incorporada al planejament urbanístic d’aquest Pla Parcial. 

 

Tanmateix, el període de temps transcorregut des d’aquella Resolució – mes de 16 anys – i la 

nova metodologia introduïda per les administracions hidràuliques competents, aconsellava ara la 

redacció d’un nou estudi d’inundabilitat per al sector en planejament. 

 

L’estudi d’inundabilitat redactat per aquest mateix enginyer figura com a document independent 

d’aquest DAIE, prenent en consideració els nous valors de les avingudes ó crescudes 

hidrològiques associades als períodes de retorn, i que proporciona la CHE mitjançant el visor de 

mapes del sistema d’informació territorial de l’Ebre. 

 

Per al punt d’ubicació del nostre sector, el visor proporciona: 

 

- Q10 (període de retorn T = 10 anys) = 183 m3/seg. 

- Q100 (període de retorn T = 100 anys) = 536 m3/seg. 

- Q500 (període de retorn T = 500 anys) = 953 m3/seg. 

 

Partint d’aquestes dades, i per aplicació de la metodologia de càlcul que a l’estudi s’explica, en 

resulta el següent: 

 

a) El sector NO resulta afectat per la crescuda hidrològica de T = 100 anys (≃ Flux preferent) 

degut a la protecció que suposa el mur d’escullera construït al marge esquerre del Garona. 

b) El sector resulta afectat per la crescuda hidrològica de T = 500 anys, que sobrepassa el 

mur de canalització i inunda tot el marge esquerre del Garona, fins mes enllà de la divisòria 

que estableix la carretera N-230. 

 

Per establir les adequades proteccions front a aquest risc i acomplir allò que estableix l’article 6 

del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, s’adoptarà una sobreelevació fins la cota 627 

msnm per al forjat de la planta baixa en tota l’illa edificable del nou sector. 

 

Totes les obertures i rampes d’accés a les plantes soterrànies hauran de situar-se amb un 

embocament per sobre d’aquesta cota. 
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6.1.3 Risc sísmic 
 
Catalunya es pot qualificar com una zona d’activitat sísmica moderada. En els registres històrics 

hi són descrits fenòmens sísmics de considerable intensitat. Alhora, els diferents estudis prediuen 

zones a on és previsible sismes d’una intensitat igual o superior a VII, per a un període de retorn 

de 500 anys. 

 

Ateses les característiques de l’emergència sísmica i de les que se’n puguin derivar, i la probabilitat 

de que es produeixi un fenomen d’aquestes característiques, es fa necessari el desenvolupament 

d'un pla que doni una resposta ràpida i eficaç, dirigida a minimitzar els possibles danys a les 

persones, béns i medi ambient, i que permeti restablir els serveis bàsics per a la població en el 

menor temps possible. 

 

Aquest document es tradueix en el Pla Especial d’Emergències Sísmiques a Catalunya 

(SISMICAT), aprovat per l’Acord de Govern de 13 de maig de 2003 (Resolució JUI/1915/2003). 

 

En l’INFOCAT es concreten l'estructura organitzativa i els procediments d'actuació, els 

procediments de coordinació amb el pla estatal, els sistemes d'articulació amb les organitzacions 

de les administracions locals, les modalitats d'actuació d'acord amb els criteris de classificació, els 

procediments d'informació a la població i la catalogació de mitjans i recursos específics, adients 

per fer front a les emergències produïdes per moviments sísmics. 

 

A més, a través de la zonificació sísmica del territori i de l’estudi de la vulnerabilitat dels edificis de 

les diferents poblacions de Catalunya, i de les infrastructures i serveis essencials, s'estableixen les 

zones de Catalunya on el risc és més elevat i es determina quins municipis han de fer el 

corresponent Pla d'Actuació Municipal. 

 

El municipi de Les es troba dintre del llistat de municipis que han d’elaborar un Pla d’Actuació 

Municipal (PAM), doncs la seva intensitat sísmica és igual o superior a VII (500 anys). 

 

 

 

 
Font: Direcció General d’Emergències 

6.1.4 Risc de nevades 
 
A les zones més altes dels Pirineus pot nevar a qualsevol època de l’any. Quan baixem d’altitud i 

de latitud, aquest meteor es presenta menys sovint. Malgrat això, una de les característiques del 

nostre clima és que presenta irregularitats molt fortes a causa que Catalunya es troba situada en 

l’àrea de transició entre la zona de les masses d’aire fredes properes al pol nord i la zona d’aire 

càlid subtropical. Aquestes masses ens poden afectar en qualsevol moment i això és el que fa que 

sigui habitual tenir situacions extremes: alternança de períodes secs amb períodes més plujosos, 

grans aiguats locals i de curta durada, o fortes nevades en llocs on no és freqüent que nevi. 

 

Les característiques de l’emergència per nevades i per altres que se’n puguin derivar, i la 

probabilitat que es produeixin nevades extraordinàries, fa necessari el desenvolupament d'un pla 

que doni una resposta, ràpida i eficaç, dirigida a minimitzar els possibles danys a les persones, 

béns i medi ambient, i que permeti restablir els serveis bàsics per a la població en el menor temps 

possible. Aquesta emergència per nevades es caracteritza més que per portar danys directes a la 

població, per produir interferències més o menys importants en el funcionament dels serveis 

bàsics, salvaguardant els danys a la població crítica. El pla d’emergència, doncs, optimitza els 

mecanismes destinats al manteniment d’aquests serveis, per sobre d’uns mínims, per al seu bon 

funcionament, sobre tot pel que fa a la mobilitat.  
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Aquest document es tradueix en el Pla Especial d’Emergències per nevades a Catalunya 

(NEUCAT). Amb aquest fi, el NEUCAT estableix una important component preventiva que 

comporta accions concretes d’avís i posicionament de recursos en estadis molt primerencs davant 

la previsió de precipitacions importants en forma de neu. A l’hora determinar quines són les vies 

que haurien de mantenir-se prioritàriament operatives i estableix mecanismes per portar a terme 

les tasques per a fer-ho 

A través de la zonificació del territori i de l’estudi dels punts que puguin ser conflictius de les 

diferents infrastructures i els problemes que es puguin presentar dels serveis essencials 

s'estableixen les zones de Catalunya on el risc és més elevat i es determina quins municipis han 

de fer el corresponent Pla d'Actuació Municipal. 

Així, segons la normativa estan obligats a elaborar el PAM per nevades, els municipis de més de 

20.000 habitants o que es troben a una alçada superior als 400 m. En aquest sentit, el municipi de 

Les es troba dintre del llistat de municipis que han d’elaborar un Pla d’Actuació Municipal (PAM). 

Atenent la proximitat del Pla Parcial respecte a la carretera N-230, el casc urbà de la població de 

Les, i la frontera amb França, en cas d’una nevada intensa, les mesures per restablir els serveis 

s’iniciarien immediatament. Per tot això, no són d’esperar grans afeccions negatives sobre l’àmbit 

del Pla Parcial (incomunicació, manca abastament aliments, etc.) en cas de nevades extremes. 

6.1.5 Riscs d’incendi forestal 

L'objectiu del Pla d’Emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) és fer front a les 

emergències per incendis forestals, dins de l’àmbit territorial de Catalunya, establint els avisos, 

l’organització i els procediments d’actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les 

altres administracions públiques i de les entitats privades. 

El Pla INFOCAT inclou la quantificació i localització dins de tot el territori de Catalunya, dels 

aspectes fonamentals per a l'anàlisi del risc, vulnerabilitat, zonificació del territori i desplegament 

de mitjans i recursos i localització d'infraestructures de recolzament per als treballs d'actuació en 

cas d'emergència. 

Consultant l’INFOCAT es detecta que el municipi de Les no es troba obligat a elaborar un 

d’Actuació Municipal (PAM), però si es recomana que el realitzi. 

Consultant el Mapa de perill bàsic d’incendi forestal, elaborat per la Direcció General de Prevenció 

de Riscos del Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, s’observa que la zona d’estudi es troba 

en zona de Risc Baix. 

Llegenda Risc d’incendi 

Moderat 

Baix 

Font: DMAH 
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6.2 QUALITAT AMBIENTAL. CONDICIONS ACÚSTIQUES, LUMÍNIQUES, 
ELECTROMAGNÈTIQUES I ATMOSFÈRIQUES 

 
6.2.1 Contaminació acústica: Soroll i vibracions 
 
La qualitat acústica d’un municipi és un factor determinant per al benestar dels seus habitants i de 

la resta d’espècies animals. La contaminació acústica, més enllà d'una molèstia, és una de les 

causes dels trastorns de la son, i pot provocar fatiga, estrès i d'altres alteracions que pertorben la 

salut de les persones. 

 

A Catalunya, Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, ja estableix 

un marc regulador per a prevenir i corregir la contaminació acústica, que afecta els ciutadans i 

ciutadanes i el medi ambient provocada pels sorolls i les vibracions, i alhora establir un règim 

d’intervenció administrativa que sigui aplicable a tot el territori. Aquesta llei és d’aplicació per a 

qualsevol infraestructura, instal·lació, maquinària i activitat generadora de sorolls potencialment 

molestos tal i com indica la Directiva 2002/49/CE d’avaluació i gestió del soroll ambiental des de 

la que es va transposar. 

 

La Llei 16/2002, de protecció contra la protecció acústica, determina la zonificació del territori en 

funció de la sensibilitat acústica, fixa els valors límits d’immissió i els valors d’atenció, atorgant 

competències als Ajuntaments per establir els objectius de qualitat acústica en el seu territori 

mitjançant l’elaboració d’un mapa de capacitat acústica. 

 

Consultant el mapa de nivells sonors de la xarxa bàsica de carreteres, s’obté que en la carretera 

N-230 el seu nivell sonor es LAr  60.  

 

 
 

Addicionalment, s’han extret dades d’un punt de mostreig (realitzat entre les 11:02 h i les 12:02 h), 

en el que es va observar un Nivell de soroll continu equivalent (LAeq) de 59 dB(A) i un LA90 de 

49,5 dB(A). 

 

 
Font: Direcció General de Qualitat Ambiental del DMAH. 

 

S’ha realitzat consulta al Conselh Generau d’Aran i a l’Ajuntament de Les, informant que no 
existeixen mapes de capacitat acústica del municipi. 
 

Amb tota la informació disponible, es poden establir els següents objectius de qualitat davant del 

soroll, delimitant-se les següents zones de sensibilitat acústica: 

 

• Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que requereixen una 

protecció alta contra el soroll. Valor límit d'immissió en l'horari diürn: LAr 60. Es representa amb 

color verd. 

 

• Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori que admeten una 

percepció mitjana de soroll. Valor límit d'immissió en l'horari diürn: LAr 65. Es representa amb color 

groc. 

 

• Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que admeten una 

percepció elevada de nivell sonor. Valor límit d'immissió en l'horari diürn: LAr 70. Es representa 

amb color vermell. 

 

 

 

 

 Font: DMAH 
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Zonificació acústica del territori 
Valors límit d’immissió en dB(A) 

Ld (7h – 21h) Le (21h – 23h) Lp (23h – 7h) 

Zona de sensibilitat acústica alta (A) 60 60 50 

Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 65 65 55 

Zona de sensibilitat acústica baixa (C) 70 70 60 

Ld, Le i Lp = índex d’immissió de soroll per al període de dia, vespre i nit, respectivament 

 Font: Direcció General de Qualitat Ambiental 

• Zona de soroll: Són els sectors del territori afectats per la presència d'infraestructures de transport

viari, ferroviari, marítim i aeri. Es representa amb una trama que inclogui la zona de soroll. 

• Zona d'especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA): Són les àrees en què per les seves

singulars característiques es considera convenient de conservar una qualitat acústica d'interès 

especial. El valor límit d'immissió es considera que és el valor del soroll de fons més 6 dB(A). Es 

representa amb color taronja clar. 

• Zona acústica de règim especial (ZARE): Són les àrees en què es produeix una elevada

contaminació acústica a causa de la presència de nombroses activitats i del soroll produït al voltant. 

Poden ser declarades ZARE les zones en què se sobrepassin els valors límit d'immissió en 

l'ambient exterior corresponents a zones de sensibilitat acústica baixa en 15 dB(A) o més, dues 

vegades per setmana, durant dues setmanes consecutives o tres d'alternes, dins del termini d'un 

mes. Es representa el perímetre amb una ratlla de color lila. 

Els principals focus de soroll existents a l’entorn adjacent, són: 

• La zona de serveis existent (color taronja)

• El casc urbà de Les (color rosa)

• La carretera N-230 (color vermell)

Principals focus emissors de contaminació acústica. Font. Elaboració pròpia 

Zonificació acústica. Usos del sòl 
Valors límit d’immissió en dB(A) 

Ld (7h – 21h) Le (21h – 23h) Lp (23h – 7h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A) 
(A1) Espais d’interès natural i altres - - - 
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 55 55 45 
(A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial 60 60 50 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B) 
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existents 

65 65 65 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 65 65 65 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C) 
(C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 
(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals 
d’infraestructures de transport o altres equipaments públics 

- - - 

Ld, Le i Lp = índex d’immissió de soroll per al període de dia, vespre i nit, respectivament 

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental 

Considerant que el destí del Pla Parcial és per a ús residencial i hoteler, aquest es classifica com 

a Zona de Sensibilitat Acústica Moderada (B), amb consideració de protecció moderada respecte 

a la contaminació acústica. 

Els valors límits d’immissió (LAr) de 65dB(A) en horari diürn(7-23h) i de 55dB(A) en horari nocturn (23-7h). Els valors 

d’atenció per aquest espai són de 68dB(A) en horari diürn i de 63 dB(A) en horari nocturn. 



INFORME AMBIENTAL. PLA PARCIAL SECTOR ESCAMUN 2, AL TM DE LES 

SUPORT ENGINYERIA, SL Pàg. 45 

Llegenda Zonificació protecció contaminació acústica 

Zona de Sensibilitat Acústica Moderada (B) 

6.2.2 Contaminació lluminosa 

La contaminació lluminosa es produeix generalment degut a un enllumenament nocturn excessiu 

o defectuós. Els efectes d’aquest tipus de contaminació són molt diversos i afecten tant la salut i

el benestar de les persones, com a la fauna i la flora, ja que altera les condicions de foscor natural 

dels ecosistemes nocturns. 

La Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 

nocturn, regula l’ordenació ambiental de la il·luminació per tal de mantenir les condicions naturals 

nocturnes. La Llei divideix el territori en quatre zones en funció dels requeriments de protecció a 

la contaminació lumínica. 

Aquestes zones es regulen a través del Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el 

Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.  

L’objectiu del decret és determinar les característiques de les instal·lacions dels aparells 

d’il·luminació en funció de les zones de protecció i regular el funcionament de l’enllumenat. 

En la següent taula es mostra la zonificació segons la protecció del territori a la contaminació 

lluminosa: 

Zona Grau de 
protecció a la 
contaminació 
lluminosa 

Característiques 

E1 Màxima protecció Àrees coincidents amb els espais d’interès natural, les àrees de 
protecció 

E2 Protecció alta Sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural, d’una àrea de 
protecció 

E3 Protecció 
moderada 

Àrees qualificades pel planejament urbanístic com a sòl urbà o 
urbanitzable. 

E4 Mínima protecció Àrees en sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats comercials, 
industrials o turístiques; també els vials urbans principals. No poden 
classificar-se zones E4 a menys de 2 km d’una zona E1. 

Els principals focus existents en l’entorn adjacent, són: 

• Al Nord-Est, la zona de serveis existent (color taronja)

• Al Sud, el casc urbà de Les (color rosa)

• En direcció Nord-Est-Oest, la carretera N-230 (color vermell). La carretera en aquest tram

es troba il·luminada. 

No obstant, el principal focus emissor és el casc urbà de Les. 

Principals focus emissors de contaminació lluminosa. Font. Elaboració pròpia 

Font: Elaboració pròpia 
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Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya. Font: DMAH 

Actualment el sector urbanístic té la qualificació de sòl rústic, qualificant-se part com a Zona E2 i 

part com a Zona E1. Amb la Modificació de Normes Subsidiàries i Complementàries plantejada, i 

el posterior Pla Parcial, aquest sòl canviaria la seva classificació de Sòl Rústic a Sòl Urbanitzable, 

pel que la classificació passaria a ésser tot de Zona E3, amb consideració de protecció moderada 

respecte a la contaminació lluminosa. 

6.2.3  Contaminació electromagnètica 

El Consell Executiu de Catalunya va aprovar, a proposta del conseller de Medi Ambient, el Decret 

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

instal·lacions de radiocomunicació.  

Aquest Decret ha estat modificat pel DECRET 281/2003, de 4 de novembre, de modificació del 

Decret 148/2001, de 29 de maig. 

L'objecte principal d'aquest Decret, en què han participat els ajuntaments a través del consorci 

Localret, és ordenar la implantació territorial de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres 

instal·lacions de radiocomunicació, així com establir les mesures de prevenció i control 

necessàries per aquestes instal·lacions. 

El fonament jurídic del Decret és el compliment de les mesures de protecció recomanades per la 

Unió Europea en la Recomanació del Consell de 12 de juliol de 1999 (1999/519/CE). El Decret 

s'estructura, conceptualment, en tres eixos bàsics que queden definits en els tres capítols i en els 

annexos.  

En primer terme, el Decret estableix els nivells màxims permesos d'exposició als camps 

electromagnètics per a les persones en zones d'ús continuat (nivells de referència). Al seu annex 

2, també es fixen les distàncies mínimes de protecció a les persones. 

En segon terme, el Decret estableix que, en el cas que sigui necessari, s'utilitzarà la figura del pla 

especial per ordenar la implantació de les instal·lacions sobre el territori. Les propostes d'ordenació 

es formulen per part d'una Comissió tècnica creada a tal efecte.  

Finalment, el Decret defineix el sistema d'intervenció administrativa de les obres i activitats en el 

capítol III i en la disposició addicional primera. D'una banda, les instal·lacions objecte d'aquest 

Decret resten sotmeses a la intervenció administrativa urbanística i en matèria ambiental. En 

general, i pel que fa a la normativa ambiental, aquestes instal·lacions resten sotmeses al règim de 

corresponent a les activitats de l'annex III de la Llei 3/1998, d'Intervenció Integral de l'Administració 

Ambiental, llevat d'aquelles instal·lacions situades dins l'àmbit del Pla d'espais naturals o 

qualificades d'especial protecció pel planejament urbanístic municipal que es sotmetran al règim 

que estableix l'annex II.2 de la Llei 3/1998. 

6.2.4 Contaminació atmosfèrica 

I) Índex Català de Qualitat de l'Aire

Per valorar la qualitat de l’aire utilitzem l'Índex Català de Qualitat de l'Aire (ICQA) que es calcula 

sobre els nivells d’immissió dels contaminants SO2, NO2, PST, O3 i PM10 mesurats en les 

estacions automàtiques de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de 

Catalunya (XVPCA). El valor de l'ICQA el determina el contaminant crític mitjà per a cada estació, 

contaminant que té el ICQA més baix. Quan més alt és l’índex, millor és la qualitat de l’aire, de 

Llegenda Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya 

Zona E1. Protecció màxima 

Zona E2. Protecció alta 

Zona E3. Protecció moderada 

Zona E4. Protecció baixa 
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forma que un ICQA=100 representaria una atmosfera totalment neta dels contaminants esmentats 

i valors negatius indicarien que alguna d’aquelles substàncies es troba en una concentració 

superior al límit admès. La presència de contaminants atmosfèrics està associada al nivell 

d’activitat antròpica (emissions industrials, vehicles, ...) i el grau d’assimilació i dispersió d’aquests. 

La població de Les no disposa d’estació de mesura directa a la qualitat de l’aire, pel que s’ha 

escollit l’estació més pròxima (en aquest cas, la de Bellver de Cerdanya). L’estació de Bellver de 

Cerdanya representa la qualitat atmosfèrica del sector 12 “Pirineu Occidental”, dintre del qual es 

troba la Val d’Aran. 

Zones qualitat de l’aire. Font: DMAH 

Ubicació de l’estació de Bellver de Cerdanya (mesurament manual i automàtic) per a 

representar la Zona 12 “Pirineu Occidental”. Font: DMAH. 

Els resultats per al període 08/09/07 a 08/09/08 són: 

Font: Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de Catalunya del DMAH. 

Segons l’índex ICQA, la qualitat global de l’aire és Satisfactòria (amb un 49,4%). No obstant, cal 

remarcar que un 45,8% es troba qualificat com a Acceptable. 
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El contaminant que s’ha mesurat amb una concentració més alta al llarg de les mesures diàries 

durant l’any, ha estat el O3 (essent l’element base per a determinar l’ICQA ). 

 

Actualment, els valors d’ozó (O3) a les capes baixes de l’atmosfera en àrees rurals de Catalunya 

acostumen a girar al voltant dels 70 µg/m3. En períodes de forta insolació i poc moviment de l’aire, 

alguns contaminats, no necessàriament procedents de la pròpia zona, es degraden fins a provocar 

un augment significatiu de l’O3 i si se supera el llindar dels 180 µg/m3 en una hora, cal informar a 

la població. No obstant, a la zona estem lluny d’aquest valors. 

 

 

II) Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori 
 
Els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori (MVCT) són una eina que permet avaluar, 

d’una forma més global i comprensiva, la incidència dels contaminants emesos a l’atmosfera en 

una zona. S’han d’entendre com un element de referència per a facilitar l’actuació en matèria de 

planificació i ordenació del territori i preservar i millorar la qualitat de l’aire. Actualment s’elabora a 

partir dels contaminants CO, SO2, NOx i PST que es recullen a la xarxa d’estacions de control de 

la qualitat de l’aire de Catalunya, la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica 

(XVPCA). 

 

La funció d’aquests mapes és triple: dóna un coneixement dels valors d’immissió, perquè donen 

una informació més global dels valors d’immissió degut a què, per a la seva confecció, es fa servir 

modelització; faciliten la ordenació del territori ja que la valoració de la qualitat de l’aire és una eina 

per realitzar una planificació territorial; i permeten elaborar estratègies de sanejament ambiental 

atmosfèric atès que gràcies a la simulació, es disposa de models calibrats que permeten analitzar 

situacions futures i valorar la influència de la introducció en el medi de noves fonts emissores. 

 

Emissions 
 

Segons el tipus d’emissions, varia l’origen de les dades. Existeixen tres categories d’emissions: 

 

• Industrials: L’emissió màssica s’obté de les dades dels diferents controls periòdics que es 

realitzen a les empreses. La recopilació d’aquestes dades es realitza per focus emissor i no per 

empresa. 

 

• Degudes al trànsit: Es realitza una estimació per mitjà de factors d’emissió (CORINAIR - USEPA). 

Per l’estimació d’aquestes emissions és necessari diferenciar entre trànsit: 

- urbà: es calcula a partir del parc municipal d’automòbils i tipus de vehicles (benzina, gas-

oil, camions...). 

- interurbà: es calcula a partir de les dades d’intensitat de trànsit (IMD). 

 

• Domèstiques: Aquest grup el constitueixen bàsicament les calderes domèstiques. 

 

Immissions 
 

Els valors d’immissions s’obtenen dels models de dispersió. Una vegada creat un inventari complet 

d’emissions, junt a la caracterització climàtica i topogràfica de la zona, es modelitza la dispersió 

dels contaminats per mitjà de models de dispersió. El tipus de model emprat depèn del tipus de 

font emissora. Els models emprats són l’ISC (per a focus industrials) i el model de caixes (per a 

les emissions degudes al trànsit i sector domèstic). 

 

Una vegada s’obtenen les concentracions es realitza una calibració del model a partir de les dades 

reals de les cabines que constitueixen la XVCPA. 

 

 

Paràmetres 
 
Vulnerabilitat: indicador del risc d’exposició de la població i dels espais d’interès natural (PEIN,...) 

als contaminats atmosfèrics. 

 

• Capacitat: paràmetre que ens indica quines àrees del territori ofereixen condicions més 

favorables per a l’establiment de nous focus emissors. La capacitat es relaciona amb les emissions 

que tenen lloc a la zona i el poder de dispersió del medi atmosfèric de l’àrea. 

 

En relació a aquests dos paràmetres, al consultar els MVCT de Catalunya (Volum 8: Berguedà, 

Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Val d’Aran, Ripollès i Alta 

Ribagorça), obtenim els resultats següents: 
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Paràmetre Capacitat Vulnerabilitat 
CO No dades Nul·la 

Mapa capacitat CO. Font DMAH 

Mapa vulnerabilitat CO. Font DMAH 

Paràmetre Capacitat Vulnerabilitat 

Partícules No dades Nul·la 

Mapa capacitat Partícules. Font DMAH 

Mapa vulnerabilitat Partícules. Font DMAH 
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Paràmetre Capacitat Vulnerabilitat 

SO2 No dades Molt baixa 

Mapa capacitat SO2. Font DMAH 

Mapa vulnerabilitat SO2. Font DMAH 

6.3 CICLE DE L’AIGUA 

6.3.1 Abastament 

6.3.1.1 Descripció de la xarxa 

L’abastament d’aigua al municipi de Les es realitza a partir de 5 captacions: La Font del Mossèn 

Joan, 2 fonts secundàries situades aigües avall de la Font del Mossèn Joan, i 2 captacions al 

barranc de Sant Antoni. 

La Font del Mossèn Joan es troba ubicada en el vessant de la muntanya del marge dret riu Garona. 

És la captació principal del municipi. 

Dues captacions innominades ubicades aigües avall de la Font del Mossèn Joan. Són captacions 

d’escassa entitat i es connecten a la canonada principal que prové de la Font del Mossèn Joan. 

Una captació al Barranc de Sant Antoni. Es troba ubicada en la llera del barranc, en el marge 

esquerre del riu Garona. A l’any 2008 s’ha instal·lat una nova planta potabilitzadora amb cabal 

màxim tractat de 50 m3/h i un dipòsit de reserva de 550 m3 addicionals sobre els existents. 

L’emmagatzematge de l’aigua es realitza: 

Marge dret del riu Garona. En els dipòsits de Cauvera, amb un dipòsit vell de 150 m3 de capacitat 

i un dipòsit nou de 550 m3 de capacitat. Aquests dos dipòsits es troben interconnectats entre ells. 

La desinfecció es realitza amb hipoclorit sòdic. 

Marge esquerre del riu Garona. En el dipòsit del barranc de Sant Antoni, amb una capacitat de 

100 m3 en l’existent, mes els 550 m3 del dipòsit nou. La potabilització s’estableix mitjançant filtre 

de sorra autonetejable i injecció de clor líquid. 

L’abastament a la xarxa municipal s’efectua des de les dues captacions (Cauvera i Barranc de 

Sant Antoni) automàticament mitjançant un sistema d’automatismes de que s’han dotat els dos 

dipòsits nous, ja que ambdues compleixen, ara per ara, les condicions sanitàries mínimes per a la 

seva barreja al sistema municipal d’aigües. 
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L’abastament a la futura zona urbana Escamon 2 es realitzarà a partir de l’actual xarxa municipal 

del municipi de Les.  

L’aigua potable i de reg es subministrarà directament des de la xarxa municipal, mitjançant un 

ramal de 100 mm de diàmetre que connectarà amb la canonada general d’abastament, la qual 

discorre paral·lela a la carretera N-230 per la part frontal de sector. 

S’inclou a la documentació de l’ISA un document de l’Ajuntament de Les acreditatiu de la 

suficiència de recursos hídrics per satisfer la demanda del sector. 

El promotor haurà d’assumir els costos econòmics de la seva part proporcions d’inversió per a 

totes les infraestructures del sistema d’abastament: conduccions en alta, estacions de bombament, 

dipòsits, captacions, etc... 

El document del Pla Parcial haurà d’incloure, en relació a l’abastament d’aigua, les necessitats 

d’aigua del sector (m3/dia, m3/any), i justificar la disponibilitat de recursos hídrics suficients per 

satisfer la demanada d’aigua. 

6.3.1.2 Estudi de demanda 

Es realitzarà connexió a la xarxa municipal d’abastament existent. El desenvolupament del Pla 

Parcial suposarà un increment del consum d’aigua de la xarxa municipal. Per tal de quantificar 

l’abast d’aquest increment de consum d’aigua, es realitza un estudi de demanda. El sistema emprat 

es resumeix en el següent diagrama de flux: 

Dades de partença 

→  Dotacions 

Les dotacions emprades són: 

Tipus de zona Dotació 
Habitatges vinculats a “comercial” 220 litres/habitant·dia 
Comercial i oficines (Terciari)   50 habitants/Ha 
Zona d’equipaments    50 habitants/Ha 
Zones verdes 100 habitants/Ha 
Zona de neteja de vials   75 habitants/Ha 

→  Superfícies 

Tipus de zona Sostre/Supef. reg Úsos 
Sostre comercial     1.789 m2st Comercial (Terciari) 
Sostre Oficines restants        800 m2st Oficines (Terciari) 
Zona d’Equipaments 0,0513 Ha Equipaments públics (CAT) 
Espais lliures públics 0,1340 Ha Zona verda 
Reserva vials 0,4850 Ha Vialitat 

RESULTATS 

→  Volum diari 
Zona Volum diari 
Terciari 2,85 m3/dia 
Equipaments+Serveis tècnics 0,56 m3/dia 
Zones Verdes 2,95 m3/dia 
Neteja de vials 8,00 m3/dia 
TOTAL 14,36 m3/dia 
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→  Cabal continu 
Zona Cabal continu 
Terciari 0,0330 l/s 
Equipaments+ST 0,0065 l/s 
Zones Verdes 0,0341 l/s 
Neteja de vials 0,0926 l/s 
TOTAL  0,1662 l/s 

→  Volum anual per abastament 
Sector Volum anual 
Terciari  1.039,48 m3/any 
Zona d’Equipaments 205,97 m3/any 
Zones Verdes 1.076,02 m3/any 
Zona de neteja de vials 2.920,91 m3/any 
TOTAL  5.242,39 m3/any 

6.3.2 Sanejament 

6.3.2.1 Descripció del sistema 

Les aigües residuals generades a la població de Les són depurades a l’EDAR municipal ubicada 

al costat de l’actual polígon de serveis (Escamun). Es tracta d’una depuradora biològica, 

dissenyada per a una població equivalent de 2.531 habitants, un cabal diari de 1.125 m3/dia i per 

a una DBO5 de 150 mg/l i MES de 160 mg/l. 

El Pla Parcial ha de plantejar una gestió diferenciada de les aigües pluvials (amb vessament al riu 

Garona) i de les aigües residuals.   

Es connectarà les residuals al col·lector general que discorre junt a la carretera N-230 i, les pluvials 

al riu Garona. 

El promotor haurà d’assumir els costos econòmics de la seva part proporcions d’inversió per a 

totes les infraestructures del sistema de sanejament: col·lectors en alta, estacions de bombament, 

tancs de retenció, fases de tractament de l’EDAR, emissaris terrestres, etc... 

El PSARU-2005 preveu la subscripció d’acords voluntaris (CONVENIS) entre l’Ajuntament, 

l’Agència Catalana de l’Aigua i els propietaris/promotors per tal de formalitzar el compromís de 

col·laboració en matèria de sanejament de creixements urbanístics, amb la finalitat d’executar el 

sanejament amb les adequades condicions per a què pugui ser recepcionat per l’Ajuntament. 

Cal adaptar el sanejament del sector al PSRU-2005 i al Reglament de serveis públics de 

sanejament (RSPS) segons el Decret 130/2003, de 13 de maig, i al PASARI-2003. 

A la xarxa de clavegueram d’aigües residuals del sector NO es connectarà baixants, ni aigües 

pluvials, ni aigües de reg ni aigües procedents dels rebaix del nivell freàtic. 

Caldrà preveure un separador d’hidrocarburs ubicat abans de la connexió de la xarxa de pluvials 

del sector al col·lector general d’aigües pluvials. 

El document del Pla parcial haurà d’incloure, en relació al sanejament, la producció i tipus d’aigües 

residuals, Conveni, etc..En l’articulat de les Normes Urbanístiques haurà d’incloure expressament 

l’acompliment del PSARU-2005 i del RSPS, la internalització de costos de l’abastament d’aigua i 

del sanejament, així com, d’acord amb l’Estudi d’inundabilitat de detall, la compatibilitat del sector 

al RLLU i amb el RD 9/2008. 

A més a més, el document del Pla parcial haurà d’afegir dins de la documentació gràfica un plànol 

indicant la xarxa de sanejament amb el punt de connexió al clavegueram municipal i la xarxa de 

pluvials indicant el punt de vessament final d’aquest tipus aigües. 

6.3.2.2 Estudi de generació d’aigües residuals 

El Pla Parcial es dissenyarà amb una xarxa separativa. 

Les aigües pluvials seran recollides de forma independent, per ésser posteriorment vessades al 

riu Garona. 

Segons la publicació “Saneamiento y Alcantarillado”, editada pel Servei de Publicacions de 

l’Escola d’Enginyers de C.C.P de l’U.P.M, per a quantificar l’abocament d’aigües residuals, es 

detrau de l’abastament, els volums per a reg i la neteja de vials. 
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Paràmetres que intervenen en la generació d’aigües residuals 
Sostre terciari (comercial+oficines)        0,2589 Ha 
Zona d’Equipaments          0,0513 Ha 

→  Volum diari 
Tipus de zona Volum diari 
Terciari 2,85 m3/dia 
Equipament+Serveis tècnics 0,56 m3/dia 
TOTAL 3,41 m3/dia 

→  Cabal continu 
Tipus de zona Cabal continu 
Terciari 0,0330 l/s 
Equipament+Serveis tècnics 0,0065 l/s 
TOTAL 0,0395 l/s 

→  Volum anual d’aigües residuals generades 
Tipus de zona Volum anual 
Terciari 1.039,48 m3/any 
Equipaments+Serveis tècnics 205,97 m3/any 
TOTAL 1.245,45 m3/any 

6.4 ENERGIA 

6.4.1 Descripció 

El nou àmbit consumirà energia. En aquest cas, es tracta d’energia elèctrica provenint de la 

connexió a la xarxa municipal existent a la població de Les. 

Analitzant la tipologia de l’àmbit, existiran dos tipus de consum elèctric: 

• Consum elèctric procedent de les parcel·les, i edificis de serveis

• Consum elèctric procedent de la il·luminació dels espais oberts

L’estudi d’aquest consum energètic es realitzarà en l’estudi estratègic. 

7 SENSIBILITAT AMBIENTAL 

La sensibilitat ambiental té per objectiu determinar quins són els àmbits que permeten amb un 

major nivell, acollir els usos previstos segons el planejament proposat.  

Es determinen les següents categories de sensibilitat: 

o Alta

o Mitja

o Baixa

o Zones Antropitzades

Per a determinar el valor de sensibilitat en un punt concret del territori, s’aplica la metodologia de 

presència/absència. S’empra sempre en la representació final, el valor més restrictiu de tots els 

paràmetres trobats en un punt concret (per tant, si en un punt concret del territori trobem tres 

paràmetres amb sensibilitat Baixa, però un amb sensibilitat Alta, la representació final es 

correspondrà amb la de sensibilitat Alta). 

El valor finalment adoptat de sensibilitat per a cada concepte, s’ha estimat tenint en compte el 

projecte de desenvolupament proposat. A mode d’exemple, el fet que un punt del territori estigui 

afectat per contaminació per nitrats procedents de fonts agràries, no serà un factor decisiu en 

l’anàlisi de sensibilitat per al desenvolupament d’una urbanització residencial, però sí que ho seria 

si l’objectiu final fos una explotació ramadera, o una instal·lació relacionada amb el tractament de 

purins. 

El la següent taula, es mostren els valors de sensibilitat finalment adoptats per a cada concepte, i 

relacionats específicament amb l’objectiu final d’aquesta modificació de NSCP: 
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Concepte Sensibilitat 
Espais protegits (PEIN, Xarxa Natura 2000, Reserva Fauna,) Alta 
Hàbitats interès comunitari (no prioritaris) Mitja 
Hàbitats interès comunitari (prioritaris) Alta 
Pendents majors de 20 % Mitja 
Pendents menors del 20 % Baixa 
Zones Humides Alta 
Risc d’inundació Alta 
Zones vulnerables per nitrats procedents de fonts agràries Baixa 
Zones urbanes Zona antropitzada 
Zones industrials Zona antropitzada 
Zones amb elevat risc d’incendi Alta 
Arbres monumentals Alta 
Zones cultivades (camps de conreu) Baixa 
Boscos propietat de la Generalitat de Catalunya Alta 
Zones sense cultivar Mitja 
Infraestructures viàries Zona antropitzada 
Lleres naturals Alta 
Zones de patrimoni arqueològic Alta 
Bosc de ribera natural Alta 
Instal·lacions de serveis tècnics Baixa 

Els resultats ens mostren que la major part de l’àmbit de la modificació de NSCP es troba amb una 

sensibilitat Baixa, assignada principalment perquè es tracta d’una zona molt antròpica, i fora 

d’elements de risc. 

En aquesta zona de protecció, es duran a terme accions de recuperació de la vegetació natural de 

l’entorn (plantacions d’arbres i arbustos autòctons, etc.). 

Font: Modificació puntual de NSCP de Les. Avanç de planejament. 
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8 PAPER CONECTOR ACTUAL. ESPÈCIES AFECTADES I OPCIONS DE 
CONNEXIÓ FÓRA DE L’ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ DE NSCP. 

L’ordenació territorial dels espais oberts a Catalunya ha passat per tres etapes principals, en les 
quals s’ha anat considerant successivament el paper dels diversos elements del paisatge. La 
primera, a les darreries de la dècada de 1980, va ser la identificació d’un sistema d’espais 
naturals aïllats (PEIN), definit segons criteris ecològics que en justificaven la necessitat per 
salvaguardar determinades comunitats, espècies o geòtops. Aquesta primera s’ha completat, amb 
la incorporació dels espais de la xarxa Natura 2000. En una segona fase, que va començar a inicis 
dels anys noranta, i en la qual encara ens trobem, es va plantejar que calia realitzar una 
interconnexió entre els ecosistemes per tal de garantir la pervivència del patrimoni natural en un 
medi cada cop més artificialitzat, i això va conduir a considerar elements connectors en una xarxa 
d’espais protegits, a diverses escales.  

Aquest fet, és un repte important, ja que implica la incorporació de criteris de funcionalitat ecològica 
en les diverses polítiques sectorials que hi incideixen, tal com plantegen les Bases per a les 
Directrius de Connectivitat Ecològica de Catalunya (2006).  Aquesta darrera línia s’emmarca dins 
d’una altra aproximació, que s’ha anat obrint pas durant els set darrers anys, que aposta per un 
model sistèmic del territori (Folch (ed.), 2003) i proposa, en conseqüència, nous criteris i eines 
amb els quals es pot abordar un planejament territorial més sostenible (Marull i altres, 2006). 

Els tres instruments més significatius a aquesta escala són, per ordre cronològic d’aprovació, el 
Pla d’Espais d’Interès Natural de 1992; el Pla General Territorial de Catalunya de 1995, i les bases 
per a les directrius de connectivitat ecològica de Catalunya de 2006. 

El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), l’instrument que configura el sistema d’espais naturals 
protegits de Catalunya, assenyala la importància de la connectivitat ecològica entre els espais 
naturals protegits i remarca que «Cal una planificació i una gestió integrades del territori global en 
què es troben immerses, cercant la connectivitat biològica i, fins i tot, la continuïtat física, de 
manera que el sistema esdevingui una autèntica xarxa». Això no obstant, el PEIN configura, de 
fet, el disseny del sistema d’espais naturals protegits sobre la base d’unitats separades que formen 
una estructura territorial discontínua, de manera que el terme «xarxa d’espais naturals», que s’usa 
habitualment, es aplicada en sentit jurídic, i no pas en sentit ecològic, tal com fa l’Estratègia Pan-
europea per a la Conservació de la Diversitat Ecològica i Paisatgística de 1995. 

8.1 PAPER CONNECTOR DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
8.1.1 Segons el Pla Director de la Val d’Aran 

En l’article 1.2.12.2 Punts crítics i conflictes per a la connectivitat del PD de la Val d’Aran, diu que 
en un territori com el que s’analitza, l’atenció pel que fa a les connexions biològiques s’ha de 
centrar no tant en delimitar connectors, sinó en: 

- Detectar els punts crítics. En el cas de la Val d’Aran, aquests es situen en el fons de la vall. 

- Garantir la connectivitat dels espais naturals protegits. En el cas de la Val d’Aran, això es 
concreta en garantir el manteniment de l’actual manca de barreres a l’entorn de l’Estany de 
Vielha, atès que aquest no es troba en una situació d’aïllament real. 

- Assegurar la connectivitat fluvial, ja que els cursos són eixos de particular interès per a la 
connectivitat. 

Els punts crítics poden localitzar-se al llarg dels cursos fluvials, al llarg de la xarxa viària principal, 
i en àrees de creixement urbà o implantacions diverses (que normalment se situen seguint les 
infraestructures viàries). Entendríem per punt crític: 

- Aquells punts de la xarxa viària que intercepten àrees de baixa resistència a la dispersió dels 
vertebrats (per tant, àrees on es preveu un major flux de desplaçament dels animals). L’àrea 
interceptada sovint és un curs, i aquí s’han considerat aquells cursos que connecten un territori 
ampli i amb resistència baixa o mitjana a la dispersió dels animals (per tant, ben connectat 
internament). En altres casos la via travessa una àrea de baixa resistència: són indrets on es 
poden produir més atropellaments d’animals amb major implantació urbana o d’activitats i 
infraestructures viàries més transitades. 

- Els trams on s’està conformant un continu urbà, reforçat per la presència d’infraestructures o 
altres implantacions. L’Efecte seria similar a l’indicat en el punt precedent. Això s’ha considerat, 
igualment, per a les àrees del territori amb major implantació urbana o d’activitats i 
infraestructures viàries més transitades. 

- Aquells indrets en els que es produeix risc de reducció de la connectivitat fluvial, per 
implantacions que intercepten un curs o malmeten la vegetació de ribera i d’ambients naturals 
disminuint l’efecte de corredor ecològic del riu. Els embassaments també constitueixen una 
barrera i les activitats turístiques esportives al riu poden crear pertorbacions estacionals. 

En el punt 1.2.12  Espais d’interès connector i punts crítics: 
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8.1.1.1   Espais d’interès connector 

Els espais d’interès connector tenen en general un caràcter lineal amb una longitud  que pot ser 
més o menys important. Tenen una funció de facilitar els fluxos ecològics, poden servir com a 
passos de fauna i donar continuïtat a espais naturals. L’Estudi de base de Planejament Territorial 
per a la definició dels sistemes naturals a la Val d’Aran (Estrada et. Al 2003) desenvolupat en el 
marc de la redacció del Pla Territorial Parcial (PTP APiA) identifica diversos tipus d’espais amb 
funció connectora a la Va d’Aran. En la proposta que el citat estudi efectua diferència nodes -
recollits dins de les categories que anomena espais d’interès nacional i espais d’interès regional- 
i connectors ecològics i paisatgístics- integrats majoritàriament en la categoria d’espais d’interès 
comarcal que són de tres tipus diferents: 

- Connectors d’ambients alpins, que ocupen les parts culminants de les muntanyes. Discorren 
principalment per espais naturals de protecció especial. 

- Connectors d’ambients montans i subalpins, que connecten els vessants obacs i solells i les 
valls laterals a una banda i altra de la vall de la Garona, assegurant la connectivitat transversal 
a l’eix definit per aquest riu. 

- Connectors fluvials, que permeten la connectivitat longitudinal pel fons de la vall principal, i que 
coincideixen amb l’àrea de major concentració d’activitats antròpiques. 

La proposta identifica també punts crítics per a la connectivitat del sistema. Es tracta d’aquells 
indrets clau de connexió, per ser punts de confluència estrets, que intercepten els connectors 
montans i subalpins amb els connectors fluvials, i que estan situats en àrees susceptibles de 
veure’s alterades per l’activitat i ocupació humana. Es troben principalment al fons de vall principal. 
Són, per tant, punts crítics per a la connectivitat de tot el sistema, si bé no necessàriament 
coincideixen amb els indrets més amenaçats del territori. 

El catàleg resultant de la metodologia aplicada en la realització del citat Estudi de base inclou 15 
espais naturals d’interès, alguns dels quals integren la funció connectora dins dels motius de la 
seva inclusió al catàleg.  La següent figura mostra la síntesi de la proposta; en ella es presenten 
les vies de connexió en una imatge conceptual: 

D’altra part, la continuïtat del connector fluvial del fons de la vall principal queda interrompuda per 
la pròpia realitat dels assentaments existents així com pel sòl de protecció preventiva susceptible 
d’acollir nous creixements. 

En el fons de la vall principal els elements que poden afectar negativament la connectivitat són 
activitats extractives, infraestructures, creixements urbanístics i altres activitats (càmpings, 
embassaments, etc). Els espais connectors del centre de la Val d’Aran també es veuen afectats 
per les infraestructures que travessen aquesta zona (carreters, línies elèctriques, embassaments, 
etc.). 

Si bé es defineixen els espies indicats més amunt com a connectors, i així es recullen en el PTP 
APiA, cal tenir en compte que realment té sentit parlar de connectivitat en territoris discontinus, ja 
que en territoris continus tots els punts estan connectats (Mayor,2008). En el cas de la Val d’Aran 
ens trobem en aquesta darrera situació, ja que el territori presenta en el seu conjunt bona 
connectivitat, exceptuant indrets específics amb presència de conflictes. Per aquest motiu, el fet 
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que un espai que posseeix valors com a connector no es trobi en sòls de protecció especial, o té 
implicació directa en la seva funcionalitat connectora. 

Els espais naturals protegits (ENPE, EIN o els inclosos en la Xarxa Natura 2000) mantenen 
continuïtat amb altres ENP més enllà de l’àmbit de a Val d’Aran, ja sigui perquè en alguns casos 
el propi espai supera l’àmbit (Parc Natural d’Aigüestortes i Sant Maurici, i Marimanha), ja sigui 
perquè mantenen contacte directe amb l’àmbit d’EINs o espais de la xarxa Natura 2000 (Capçalera 
de la Noguera Ribagorçana). 

Entre els espais naturals protegits de la Val d’Aran, la continuïtat es total entre els espais situats 
al nord entre ells (Marimanha, Sant Joan de Toran,...), els del sud també entre ells (Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Sant Maurici, Capçalera de la Noguera Ribagorçana...), i els de l’oest (Era artiga 
de Lin) d’altra banda, cal no oblidar, però, que el límit dels espais protegits és un límit administratiu 
que sovint no reflecteix una discontinuïtat real sobre el territori (a no ser que aquest límit coincideixi 
amb algun altre element com una infraestructura viària, canvi d’ús del sòl...). Així, tot i que hi ha 
discontinuïtat en els límits administratius entre els espais del sud i l’oest, no n’hi ha en la realitat 
del territori; en qualsevol cas, però cal garantir aquesta continuïtat real, cosa que el PTP APiA 
efectua mitjançant l’espai 7E d’interès regional. Els espais situats al nord i al sud de la Val d’Aran 
es troben separats per l’eix d’infraestructures viàries, assentaments i altres elements antròpics 
situats al fons de la vall. El PTP APiA resol parcialment aquesta discontinuïtat mitjançant espais 
que enllacen ambdós vessants de la vall, situats sobretot a l’extrem oest de la Val d’Aran (3E, 4E, 
5E, 6E) però també a Salardú (7E, 8E, 12E), i que en unes franges acotades mantenen continuïtat 
mitjançant sòls de protecció especial; així mateix, ja fora de la Val d’Aran, en l’àmbit del Pallars, 
es troba una altra franja connectora a la Bonaigua. 

8.1.2 Segons el Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran 

Espais naturals de valor regional, comarcal i connectors ecològics: 

Els principals criteris de l’ecologia del paisatge que s’han considerat a l’hora de realitzar la 
proposta de xarxa d’espais naturals i connectors ecològics a l’àmbit del Pla territorial són: 

- La continuïtat en els usos del sòl: fonamental en relació al valor connectiu d’una xarxa 
ecològica. Com més s’assemblen els usos del sòl entre els espais naturals i els seus territoris 
de connexió, més s’assegura la capacitat d’intercanvi ecològica (individus, matèria o energia) 
entre aquests espais (Fortià, 1995). La qüestió rau, doncs, en identificar correctament els tipus 
d’usos del sòl que poden donar continuïtat a un determinat hàbitat (Hoctor i altres, 2000). 

- La mida mínima d’un espai natural: és un dels aspectes que apareix repetidament en la 
definició d’una xarxa d’espais naturals per assegurar el manteniment d’un determinat hàbitat. 

Aquest punt també té sentit considerar-lo si es parla d’una petita àrea que actua de connexió 
ecològica i paisatgística entre dos espais naturals més grans. 

D’una banda, l’estudi ha tingut en compte els treballs referits a vertebrats en ambients forestals, 
fonamentalment ocells (Telleria, 1992) que indiquen que per sota de les 100 ha és patent la 
disminució d’ocells rapinyaires; per sota de les 50 ha es perden els picots; i per sota de les 10 
ha desapareixen molts ocells insectívors (passeriformes) i augmenta la depredació de nius per 
part de còrvids. D’altra banda, també és cert que un espai natural sempre podrà ser útil per a 
determinades espècies, encara que estiguem parlant d’extensions inferiors a 1 ha, per posar 
un número (Shafer, 1995). 

- Les poblacions mínimes viables (PMV): en temps recents s’ha utilitzat el concepte de les 
poblacions mínimes viables per definir el número mínim d’individus que són necessaris per 
mantenir una població a llarg termini (Forman, 1995) sense que la pèrdua de variació genètica 
porti a la seva desaparició. Cal actuar amb molta precaució a l’hora de definir valors de les 
PMV, ja que hi ha variacions lògiques entre espècies, i fins i tot l’extensió de territori necessària 
per definir què es pot considerar una població no és igual per a totes les espècies. Els 
rapinyaries representen un exemple de poblacions de territoris amples, mentre que una planta 
rupícola en pot tenir prou amb un número petit de cingleres per subsistir com a població.  

No és fàcil disposar de censos detallats dels individus que integren les poblacions de les 
diferents espècies, i encara menys dels seus moviments territorials. Amb tot, val la pena 
intentar analitzar el concepte de PMV. Forman (1995) proposa un valor general per a PMV 
d’uns quants milers, als quals caldria afegir una entrada d’individus des de l’exterior d’uns 
quants centenars, que aportarien nova variació genètica. Insistint que no hi ha un número 
màgic, Pavlik (1996) indica dos rangs de PMV en plantes. Un primer rang, per a espècies 
llenyoses de vida llarga i amb autofecundació, seria de 50 a 250 individus, mentre que per a 
espècies herbàcies de vida curta i fecundació creuada, com algunes de rupícoles i arvenses, 
la PMV augmentaria fins a 1500-2500 individus, més en la línia de Forman. Ens trobem en un 
terreny imprecís, on és difícil donar recomanacions concretes, però on els experts aconsellen 
d’actuar, malgrat que es disposi de poca informació, abans d’esperar que la informació indiqui 
que ja no hi ha temps de fer-ho (Forman, 1995; Noss i Cooperrider, 1994). 

- La classificació d’àrees del territori en relació a la presència de carreteres: és un altre criteri 
important de cara a la protecció d’espècies més sensibles a aquest tipus de pertorbacions. 
Noss (1992) fixa en 3 km/km2 com a llindar màxim de densitat de carreteres, Noss i Cooperider 
(1994) indiquen que en la perifèria d’espais naturals protegits caldria una densitat inferior a 0,3 
km/km2, mentre que Hoctor i altres (2000) determinen la necessitat de zones de més de 2.000 
ha sense cap carretera, i zones de més de 40.000 ha sense carreteres principals. 

Altres condicionants complementaris que s’han considerat són: 
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- La presència d’infraestructures lineals, com la xarxa viària (situació, intensitat de trànsit, 
densitat de carreteres i àrees sense carreteres), línies elèctriques, canalitzacions de gas i 
similars... 

- L’existència d’activitats extractives (com a impactes ambientals). 

- El domini públic hidràulic. 

- Els espais d’interès forestal inclosos al CUP (art 12.1 de la Llei 6/1988, forestal de Catalunya). 

- Les declaracions de refugi de fauna salvatge. 

- La presència de figures com Reserva Nacional de Caça, Reserva de Fauna Salvatge i similars. 
Els camins ramaders, quan es disposa d’informació. 

- L’existència d’espais naturals amb acords de gestió mitjançant fórmules de custòdia del 
territori. 

- La presència de zones (geozones) o punts (geòtops) d’interès geològic, segons la informació 
aportada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

- Els espais definits com a Àrees crítiques per a la conservació de determinades espècies de 
fauna d’elevat valor ecològic a Catalunya, a partir de la informació aportada pels responsables 
del Servei de Protecció i Gestió de la Fauna del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
Les espècies que s’han tingut en compte són: 

: 
• Entre els mamífers: la llúdriga (Lutra lutra), l’almesclera (Galemys pyrenaicus) i l’ós

bru (Ursus arctos).

• Entre les aus: el gall fer (Tetrao urogallus), la perdiu blanca (Lagopus mutus) i el
trencalòs (Gypaetus barbatus).

• Entre els rèptils: algunes sargantanes endèmiques dels Pirineus (Lacerta bonnali i
Lacerta aureliol).

• Entre els peixos, la babosa de riu (Blennius fluviatilis) i la truita de riu autòctona
(Salmó trutta ario).

• Entre els invertebrats, el cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes).

- L’índex d’afinitat entre espais del PEIN i espais seleccionats com a espais d’interès natural 
(Fortià 1995). 

- La continuïtat d’usos del sòl a la perifèria d’espais del PEIN/Xarxa Natura 2000 (cartografia de 
cobertes del sòl i similars disponibles). 

- La connectivitat del territori entre espais de PEIN / Xarxa Natura 2000 i espais seleccionats a 
la segona fase: corredors continus, matrius de connexió i passeres, segons els criteris 
exposats. 

- L’anàlisi de la mida d’habitats singulars a la comarca (boscos de ribera, formacions forestals, 
penya-segats...) i detecció de retalls significatius en zones de matriu dominant. 

- L’anàlisi de la xarxa hidrogràfica, tant pel que fa a la qualitat de les aigües com a les zones de 
contacte entre conques hidrogràfiques. 

- La detecció de punts de diversitat d’espècies elevada, a partir de bases de dades existents per 
a quadrícules del territori per a determinats grups (vegetació, flora i fauna vertebrada). 

Anàlisi de la proposta de sòl no urbanitzable de protecció especial pel seu valor natural i de 
connexió territorial i ecològica: 

Aquesta proposta de sòl de protecció especial representa les grans categories d’ecosistemes del 
Mapa forestal de Catalunya en els percentatges que es mostren a la taula següent (la taula mostra 
la superfície total de l’ecosistema a l’Alt Pirineu i Aran, la que resta inclosa en els sòls ja protegits 
per la legislació sectorial i la que s’hi afegeix en els nous espais de protecció especial proposats 
pel Pla, i el percentatge respecte la superfície total de l’ecosistema al conjunt de l’àmbit territorial 
de les gran categories d’ecosistemes): 
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Possibles riscs per a aquest objectiu: 
 
El risc més important per als espais de valor natural i les connexions entre ells, és a dir, per al sòl 
no urbanitzable de protecció especial, el constitueixen les infraestructures de mobilitat, donat que 
les transformacions de sòl i les edificacions aïllades en aquesta categoria de sòl queden prou 
limitades a la normativa del Pla, es declaren incompatibles les que afecten els valors que motiven 
la protecció especial i s’exigeix un estudi d’impacte i integració paisatgística i la justificació que no 
és possible la ubicació en una altra categoria de sòl en els casos que per la llei d’urbanisme podrien 
ser acceptades. 
 
En el cas de les infraestructures, conscients que és necessari que en algun tram travessin aquests 
espais i que ja n’hi ha d’existents que ho fan, el Pla determina que les noves o les millores de les 
existents que s’hagin d’ubicar necessàriament en aquesta categoria de sòl requeriran un estudi 
d’impacte preceptiu i adoptaran solucions que minimitzin els desmunts i terraplens alhora que 
evitaran interferir els corredors hidrogràfics i biològics. 
 
Es demana que aquests estudis demostrin que les construccions i infraestructures no afecten de 
forma substancial els valors de l’àrea i que analitzin, segons els casos, les següents variables: 
 
- Vegetació de l’entorn 
- Fauna de l’entorn 

- Funcions de connectivitat biològica 
- Fragmentació territorial 
- Estabilitat del sòl 
- Valor edafològic productiu 
- Funcions hidrològiques 
- Gestió dels de residus i aigües residuals 
- Accessibilitat i necessitat de serveis 
- Increment de la freqüentació 
- Valors patrimonials (recs, feixes, murs...) 
- Millora esperada de la gestió de l’espai protegit 
 
 
Selecció dels connectors territorials i ecològics: 
 
La proposta concreta d’espais naturals de valor comarcal o regional i connectors territorials que fa 
el Pla territorial es ressenya succintament a continuació. Amb asterisc s’assenyalen els espais 
connectors. 
 
 
Aran 
 
1E. Roureda de Bausen. Superfície relativament important i en bon estat de conservació de 
roureda atlàntica de roure pènol, hàbitat molt escàs a Catalunya, d’elevat interès botànic i molt 
rellevant per a la fauna forestal. Destaca la presència de picot garser mitjà, considerat en perill 
d’extinció a Catalunya i, encara que de forma molt irregular, d’ós bru. Interès regional. 
 
2E. Solana de Toran. Vessant solei de la Val de Toran, amb un important gradient altitudinal i una 
gran varietat d’hàbitats característics de solana atlàntica, amb algunes espècies de flora 
amenaçada al Pirineu català. És una de les àrees més importants per a l’ós bru, i s’hi troben d’altres 
espècies amenaçades, així com una bona comunitat d’ungulats salvatges. Interès regional. 
 
3E*. Barranc de Margalida-Montanha d’Uishèra. Mosaic molt divers d’hàbitats forestals, amb 
interès geològic notable i d’especial rellevància per a la conservació de vertebrats fortament 
amenaçats. Vegetació molt diversa de caire atlàntic, (avetosa, roureda i bosc caducifoli mixt i prats 
de dall, montans i alpins als espais oberts). És especialment notable la comunitat faunística i està 
assenyalat com àrea crítica per a l’ós bru, que hi manté una presència regular. Interès regional. 
 
4E*. Eth Portilhon, baixos dera Entecada i fons de vall d’era Artiga de Lin. Important mosaic 
de vegetació marcadament atlàntica, pròpia d’ambients de muntanya mitjana en tres sectors, el 
port amb una important superfície d’avetoses, una extensa roureda als baixos dera Entecada i un 
ric mosaic forestal i de prats de dall al fons de vall. Complement d’espais ja protegits, de gran 
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importància per a espècies de fauna forestal considerades en greu perill d’extinció. Interès 
regional. 

5E. Ribera de Varradòs. Conca del riu Varradòs amb un complex sistema càrstic subterrani amb 
espècies d’invertebrats molt singulars i elements hidrogràfics interessants (estanys, cascada, 
surgència d’aigua). Cingles i penyals calcaris amb espècies de flora amenaçades. Importants 
masses forestals i pastures d’alta muntanya, amb una notable comunitat d’espècies amenaçades 
de muntanya (forestals, ungulats, pròpies de zones obertes, rapinyaires). Endemisme “sargantana 
aranesa”. Interès regional. 

6E. Barranc de Gèles - Bosc de Baricauba. El barranc de Gelès complementa l’espai EIN dera 
Artiga de Lin, un dels més importants de la comarca, amb masses forestals variades (roureda, 
avetosa pura) i pastures de muntanya. El bosc de Baricauba és una de les avetoses més extenses 
de la comarca. Presència de fauna forestal habitual de la muntanya aranesa. Interès regional. 

7E. Capçalera del Nere –Barranc de Bargadèra. Extens espai de substrat calcari amb 
nombrosos penyals i diversos estanys d’alta muntanya. Conté una geozona d’interès geològic, 
exemple de vall d’origen glacial. Mosaic d’hàbitats d’interès (alguns bastant escassos) i espècies 
de fauna i flora amenaçades. Fonamental per garantir la connexió ecopaisatgística dels dos parcs 
principals dels Pirineus: el parc nacional d’Aiguestortes i Estany de Sant Maurici i el Parc natural 
del Posets- Maladeta. Interès regional. 

8E. Baixos de Ruda, Aiguamòg i Valarties. Sectors mitjans i baixos d’aquestes valls glacials, de 
gran importància biològica, que complementen les capçaleres ja protegides com espais EIN. Amb 
vegetació essencialment forestal, són espais de gran importància regional per al gall fer. 

9 SÍNTESI, ALTERNATIVES I JUSTIFICACIÓ 

La modificació puntual de NSCP per tal d’aproximar-se a l’anàlisi i valoració de les alternatives pel 
compliment dels objectius buscats han fet servir tres paràmetres: 

A. L’urbanístic, prenent com a base la utilització racional del sòl i dels recursos, donat que 
apareix definit en la legislació com un dels principis generals de l’actuació urbanística.  

Des d’aquest punt de vista, s’ha considerat el concepte d’ocupació del sòl, entès aquest 
com a recurs no renovable i s’han valorat les diverses alternatives segons l’ocupació del 
sòl que comportava cadascuna d’elles. 

B. El social, per tal de valorar la incidència de cada proposta sobre els paisatges de valor 
cultural i històric, s’ha tingut en compte el precepte d’afavorir la cohesió social i territorial 
així com la preservació de la identitat del territori, emfatitzant la protecció del patrimoni 
cultural i natural, entès en un sentit ampli d’acord amb les directrius de la llei del paisatge. 

C. L’ambiental, establint com a principi la valoració de cadascuna de les alternatives segons 
el grau d’observança de l’objectiu general del desenvolupament urbanístic sostenible, 
assumint i d’acord amb les conclusions de l’informe ambiental que integra la documentació 
del Pla. 

9.1 ANÀLISI DE LES ALTERNATIVES 

Al marge de les directrius clares del Pla Director, cal partir les invariants preestablertes per la 
realitat actual: la proximitat del nucli, el traçat de la carretera N-230, el passeig del riu que actua 
com a contenidor de seguretat d’inundacions, i els sectors d’activitat, tant l’existent terciari com el 
previst de serveis. 

En aquest context les alternatives han de donar resposta a les tensions urbanes que rar ja es 
produeixen de relació entre el nucli, l’activitat econòmica, el trànsit transfronterer, el turisme i el 
potencial ambiental i d’esbarjo del riu.  

Així, es plantegen 3 alternatives sota el prisma de sostenibilitat ambiental: 

-Alternativa 0: manteniment del estatus actual com a sòl no urbanitzable. Aquesta opció, que es 
podria desenvolupar amb un tractament vegetatiu forestal o de prat, té molts inconvenients 
d’utilització rústica pel seu encaix urbà, per la utilització intensiva dels dos vials nord-sud que 
l’envoltaran: N-230 i passeig del riu, que al capdavall tindran una utilització urbana. 
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-Alternativa 1: incorporació de l’àmbit al sòl urbà, amb una qualificació de sistemes públics, 
majorment destinats a espais lliures i aparcaments, recolzats sobre el passeig del riu, que 
potenciarien els altres sectors i facilitarien una àrea d’esbarjo de grans dimensions.  
 
Aquesta opció representa un cost molt considerable d’expropiació i d’urbanització, que caldria 
repercutir en part als 2 sectors que se’n beneficien.  
 
Al marge de les evidents dificultats de gestió urbanística que representaria, deixaria el nucli  sense 
opcions de creixement econòmic de petita escala, ja que només romandria el creixement econòmic 
de la SAE prevista al sud, de caràcter més supramunicipal, ja que la resta de les previsions del pla 
director es fonamenten en els usos residencials, per la seva posició menys exigible quant a 
l’accessibilitat de mercaderies que s’han de plantejar en l’eix de la carretera. 
 
-Alternativa 2: corresponent a la proposta de modificació que es planteja, que configura un 
petit sector d’activitat econòmica que complementa la xarxa viària del nucli, compacta el sòl urbà 
de forma equilibrada aportant una gran quantitat de cessions, crea activitat econòmica i llocs de 
treball, i facilita la gestió sense cost per al municipi, amb una ordenació que no malmet la imatge 
del nucli. 
 
 
9.2 JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 
 
En primer lloc, assenyalar que la proposta de l’alternativa 2 desenvolupa les determinacions del 
pla director de la Vall d’Aran, i en aquest sentit l’adequació al planejament general de rang superior 
no és motiu de revisió de les NSP de la Vall d’Aran en aquest municipi, al igual que s’ha considerat 
en la classificació del sector Escamun-Cat. 
 
No obstant, és un supòsit de transformació d’usos en terrenys no transformats urbanísticament, 
que cal emmarcar en l’article 99 de la llei d’urbanisme, i per tant es complimentarà tota la 
documentació indicada en l’art. 99.a, b i c de dita llei: 
 
- S’acreditarà en l’aprovació inicial que els propietaris indicats en l’estructura de la propietat són 

els mateixos des de fa més de 5 anys. 
 
- Es fixarà l’actuació immediata, en tempos habituals de desenvolupament: 6 mesos per la 

presentació del pla parcial des de la vigència de la modificació, 4 mesos per al projecte 
d’urbanització i 3 mesos per al projecte de reparcel·lació. Considerant 1 mes per les 
respectives aprovacions, es pot iniciar la urbanització i edificació simultània  en 16 mesos, més 
18 mesos per l’execució. 

 

- En l’aprovació inicial, un cop s’hagin consensuat els estàndards d’urbanització i 
desenvolupament per part de les administracions que supervisen la tramitació, s’aportarà una 
avaluació econòmica que justificarà la rendibilitat de l’operació i una  comparativa del rendiment 
econòmic derivat de l’ordenació vigent i del que resulta de la nova ordenació. 

 
La consolidació del sector  Escamun i l’activitat que s’hi desenvolupa, la classificació del sector 
Escamun-Cat a l’altre marge de la N-230, la urbanització del passeig del riu, la execució de la 
rotonda sud, i la necessitat de sòl terciari en el municipi i en vall, fan que la iniciativa de classificació 
de l’àmbit esdevingui una oportunitat per eliminar el buit de sòl no urbanitzable actual, completar 
el sòl urbà en continuïtat d’acord amb els criteris del planejament general director i cobrir la 
demanda de sòl per a activitat econòmica i aparcaments, tot ordenant una nova rotonda necessària 
per l’accessibilitat dels 3 sectors, aspectes de clar interès públic.  
 
Així mateix, la inexistència en l’àmbit de valors naturals, culturals, topogràfics (terrenys no 
superiors a 20% pendent), de risc greu o de valors paisatgístics específics a protegir possibiliten 
la seva transformació en benefici de la comunitat. 
 
Per tot l’anterior, es pot assegurar que el sector que es pretén crear és molt convenient pels 
interessos generals del municipi, sobre tot per donar cabuda a una demanda creixent de sòl 
destinat a comerç i serveis, adreçat a petites i mitjanes empreses del terme que no disposen 
d’espai suficient al sòl urbà actual, tampoc per aparcament, que és l’ús que té actualment de forma 
inadequada. 
 
Així, la classificació es justifica per la gran demanda de sòl per a serveis d’activitat econòmica, 
especialment comercials i logístics, la qual ha crescut espectacularment en els darrers anys a tota 
la Val d’Aran, sobre tot  al voltant del sector del turisme, hoteleria i serveis, dels quals la comarca 
ocupa una posició capdavantera no solament a Catalunya sinó a la resta de l’Estat.   
 
Per aquesta raó es tramita aquesta modificació de planejament, en el sentit de definir un nou sector 
de sòl urbanitzable delimitat per tal de possibilitar un creixement ordenat i compacte del sòl que 
esdevindrà urbà, en una necessària continuïtat urbana amb el nucli tradicional, al qual 
complementarà en serveis. 
 
Simultàniament a l’aprovació inicial de la modificació, es tramitarà el Pla parcial de sector, entenent 
que aquest tràmit restarà condicionat a l’aprovació prèvia d’aquesta modificació. 
 
La urbanització dels terrenys objecte d’aquest pla parcial suposarà la preparació del sòl en 
condicions adequades per a l’establiment d’una nova àrea de serveis pròxima al nucli urbà de Les 
i de la Frontera francesa, que complementa la existent al Polígon adjacent d’Escamun, la qual en 
els moments actuals es troba totalment esgotada i desequilibrada en relació al potencial actual i 
futur que possibilita el planejament vigent. 
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La manca d’aquest tipus de sòl urbanitzat i l’existència d’un mercat potencial molt extens, generen 
una important pressió en la demanda, que justifica la necessitat de l’actuació.  

Per altra banda, s’ha de fer esment en què des de Vielha cap al Baix Aran (municipis d’Es Bòrdes, 
Vilamòs, Bossòst...) no existeix cap polígon d’activitat econòmica aprovat com a tal, i tampoc 
existeixen terrenys adequats a nivell ambiental i de preservació de riscos, especialment 
d’inundabilitat on es puguin preveure creixements de futur. Per tant es justifica la implantació d’un 
sector que estratègicament se situï per atendre les demandes de sòl dels dos municipis més 
importants de la zona com són Bossòst i Les.  

En base als criteris exposats, es mostra una possible ordenació, per tal de tenir una primeres 
valoració de la imatge del conjunt i l’adequació de la proposta als objectius assenyalats, i que té 
les dades següents. 

Àmbit de modificació sector Escamun 2      8.962,90   m2 100% 
sistema viari voreres      1.949,57   m2 21,75% 
sistema viari calçades      2.373,52   m2 26,48% 

sistema viari aparcaments 491,42   m2 5,48% 
Total sistema viari      4.814,51  53,72% 

sistema d'equipaments comunitaris 508,02   m2 5,67% 
sistema d'espais lliures i zones verdes      2.041,35   m2 22,78% 
total cessions de sòl públic      7.363,88  m2 82,16% 
Zona terciària      1.599,02   m2 17,84% 
edificabilitat bruta  0,30   m2st/m2s 
sostre màxim terciari      2.688,87   m2st 100,00% 
ocupació  planta baixa indicada orientativament      1.350,00   m2st 84,43% 
ocupació planta primera      1.338,87   m2st 83,73% 

Modificació de la normativa vigent: 

Es modifica l’article 130 de les NNSS, afegint un punt 8 amb el redactat següent: 

130.8. Sector de sòl urbanitzable d’activitat econòmica Escamun 2 

Amb l’objectiu de completar el sòl d’activitat econòmica d’acord amb els criteris del pla director 
urbanístic vigent, es defineix el sector indicat destinat a activitat econòmica, amb les condicions 
de desenvolupament següent: 

- Superfície del sector: 0,9ha 
- Cessions per a sistemes d’espais lliures i zones verdes: 22,78%, . 
- Cessions per a sistemes d’equipaments comunitaris: 5% 
- Cessions per a sistemes tècnics: els necessaris que es determinin en la tramitació del pla 

parcial. 
- Reserva d’aparcament en la via pública de 50 places 
- Edificabilitat: 0,3m2st/m2s 
- Tipologia de l’edificació en volumetria específica, zonificació a determinar en el pla parcial, 

d’acord amb els criteris tipològics de les NNSS i del pla director vigents. 
- Usos principals: Comercial 

Gestió: Un únic polígon d’actuació, sistema d’actuació per reparcel·lació modalitat compensació 
bàsica. Una única etapa d’execució, amb caràcter immediat. Cessió del 15% d’aprofitament del 
sector, a concretar en el desenvolupament. 

El pla parcial pot ajustar la delimitació del sector amb una tolerància màxima de 5% de la superfície 
indicada. 

Condicionants sectorials: gestió dels riscos per inundabilitat, mobilitat sostenible. 

Càrregues externes d’urbanització: la corresponent a la participació en la configuració de la 
rotonda nord de la N-230, la càrrega externa d’urbanització de la franja de domini públic de la N-
230, les connexions de serveis i la  participació o internalització de costos de sanejament segons 
determini l’òrgan hidràulic competent. 

Lleida, desembre de 2018 

Enrique Regaño Ballarin 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Núm. col: 7.216 
Suport Enginyeria, SL 
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1. Dades bàsiques

Estudi d’impacte i integració paisatgística del Sector Escamun – 2, al 
terme municipal de Les (Aran)

Síntesi de l’actuació

• Delimitació d’un sector de sòl urbanitzable per a activitat econòmica, 
anomenat “Escamun 2”.

Promotors

BUDIGUES ARAN, SL
SERVICIOS GARONA 1001, SL

Autors del Pla Parcial
Enrique Regaño Ballarin
ECCP
Josep Maria AneVerde
ARQUIETCTE

Autors de l’EIIP
Enrique Regaño Ballarin
ECCP

Base legal

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; al
Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament
que la desplega, i en especial,
l’aplicació de la Llei 6/2009, de 28
d’abril, d’avaluació ambiental de
plans i programes.

Situació

A l’alçada del PK 182+840 de la 
N-230, marge dret, dins el TM de 
Les.

Àmbit d’actuació

Paratge d’Escamunt.
Parcel·les 358, 359, 360, 361, 
362, 363, 589, 644 del polígon 1 
del TM de Les.

Accés a les parcel·les

Per carretera N-230, al PK 182+400 
marge dret, accés a Supermercat i 
pont d’era Lana.

Superfície transformada

8.962,90m2

Coordenades del lloc

UTM ETRS89 x      UTM ETS89 y

313.000,00       4.743.200,00
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Situació Comarca         Municipi

Val d’Aran Les
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Mapa topogràfic de l’emplaçament

Ortofotomapa de l’emplaçament
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2. Planejament i instruments de paisatge

Planejament territorial

Títol

Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i
Aran (Aprovació definitiva: 25.07.2006)

Classificació

El Pla territorial inclou part de la zona
del sector com a sòl de protecció
especial PEIN i Xarxa Natura 2000

Definició

L’àmbit està inclòs majorment en el sòl
de protecció especial de dins de Xarxa
Natura 2000, que s’indica a banda i
banda del Garona. D’acord amb els
criteris d’ajust del propi pla territorial,
en la darrera modificació de
planejament general els terrenys de
l’àmbit no s’han inclòs en el sòl
protegit especialment de les NNSS.

En relació a l’afectació de XN2000, en
el procés d’avaluació ambiental s’ha
indicat la necessitat de modificar
aquest límit en tant l’execució del mur
ha suposat de facto l’ajust del límit,
deixant la plana superior,
desconnectada del riu, sense interès
ambiental per estar integrada en els
usos urbans del nucli.

Plànol d’ordenació “Espais oberts, 
estratègies d’assentaments i 
actuacions d’infraestructures” del 
Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu 
i Aran”

Part de la superfície del sector
Escamun-2 es troba dins d’un PEIN i
de Xarxa Natura 2000
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Pla director urbanístic

Títol

Pla Director Urbanístic de la Vall
d’Aran (Aprovació definitiva: 28-06-
2010). Modificació puntual aprovació
definitiva 20-01-2015

Classificació

En el plànol normatiu s’indica la seva
integració urbana, mantenint la
qualificació de la franja de XN2000

Definició

A nivell d’estratègies i criteris per al
planejament general dels municipis, el
pla director preveu la seva
classificació, que conjuntament amb el
sectors ja aprovats Escamun-1,
Escamun-Cat i la zona del Ressèc del
PDU-ARE LA Guà II, conformen una
àrea per a usos terciaris i de serveis
ben posicionada sobre el nucli i l’eix
de la N.230, que esdevindrà eix urbà
quan s’executi la variant de la N-230.
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Les pautes orientatives indicades en
les fitxes per nuclis mostren aquesta
integració:

Concretament, el pla director indica 3
estratègies per a aquest sector:

4.3: estratègia principal d’àmbit de
desenvolupament d’activitat
1.6. reserva d’àrea d’aparcament
Ea: Equipament d’aparcament



Normes Subsidiàries de
Planejament 

Definició

El règim actual de l’àmbit és de sòl no
urbanitzable, del tipus rústic, des de la
vigència de la darrera modificació de
planejament que va ajustar les
delimitacions dels espais protegits al
marge esquerre del Garona per
l’execució del mur, en el marc de les
possibilitats de flexibilització definides
pel pla director. El plànol vigent és el
reproduït a continuació
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Catàleg de paisatge
Títol

Catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i
Aran (aprovació definitiva 3.4.2013)

Unitat

Era Baisha Val d’Aran (Unitat-1)

Avaluació del paisatge

Una de les amenaces per al paisatge
son la repetició del model de consum
intensiu del sòl i de segones
residències d’era Nauta Val d’Aran.
Les propostes del PTAPA i del PDU
al respecte hauran de definir-se en
una taxa de creixement del sòl urbà
que pugui ser absorbida per la trama
actual i degudament integrada en el
paisatge.
L’envelliment de la població amenaça
la vitalitat de la majoria de petits
nuclis situats als vessants més
enlairats, exceptuant Les i Bossòst .

Objectius de qualitat

1.4: “Uns paisatges de fons de vall
a les ribes del riu Garona que
conservin els trets que els hi són
característics, com els espais
agrícoles, els mosaic de prats de dall
i boscos o els boscos de ribera. Però
també que mirin d’integrar tots
aquells elements moderns que els
doten de funcionalitat però que sovint
generen un gran impacte: carretera
N-230, centrals hidroelèctriques,
depuradores, línies elèctriques,
serveis i equipaments turístics,
comerços i polígons industrials”.

Catàleg de paisatge de l’Alt 
Pirineu i Aran. Plànol 
d’objectius de qualitat 
paisatgística de la unitat Vall del 
Llobregós

La unitat de paisatge on se situa 
l’àmbit del sector és la d’Era 
Baisha Val d’Aran (Unitat-1).
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Catàleg de paisatge
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Catàleg de paisatge de l’Alt
Pirineu i Aran. Plànol
d’objectius de qualitat
paisatgística de la unitat - 1

Per a l’Alt Pirineu i Aran s'han
formulat deu objectius de
qualitat paisatgística



Catàleg de paisatge. Era Baisha Val d’Aran
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3. Paisatge a escala territorial

Descripció
El sector Escamun-2 està situat dins del terme municipal de Les, a la comarca
de la Val d’Aran, en la partida anomenada “Yerla de Baix” o “Escamun”.

S’ubica en la franja de terreny de forma triangular situada entre el final del PP
La Guá-II i l’extrem sud del PP industrial d’Escamun-1, amb el límit físic de la
llera del Garona a la banda est i la CN-230 per la banda oest.

La superfície del sector és de 8.962,90 m2.

Vista aèria (Google Earth) de la
Partida “Yerla de Baix” o
“Escamun”

Vista de sud a Nord.

Al centre el riu Garona, límit est del
sector, i la carretera N-230, límit oest
del mateix.

L’aposta dirigida al turisme i als
serveis aporta una amplia gamma
d’equipaments d’oci i lleure,
allotjaments, restauració... (turisme
rural, càmping, complexos turístics,
camps de golf, pistes d’esquí...),
alguns més respectuosos amb el
paisatge que d’altres. Com a
conseqüència de la climatologia,
són activitats orientades a una
estació concreta, com l’esquí a
l’hivern i els esports d’aventura a
l’estiu.
Algunes zones han sabut aprofitar
l’estacionalitat per oferir activitats i
mantenir el turisme tot l’any però en
d’altres la diversificació de l’oferta
encara no ha esta resolta.

Dinàmiques

Fotografia de Les

La vila es troba a 634 m d'altitud, a
l'extrem meridional de l'eixamplament
de la Garona conegut per Era Lana de
Les, en el darrer tram del riu a la vall.

La diversitat d’espais determina
diferents dinàmiques que cal
diferenciar segons ens trobem en
zones muntanyoses (alta o mitja
muntanya), planes i fons de vall o
nuclis urbans (orientats al sector
primari, secundari o terciari).
Tots  ells  segueixen  dinàmiques  
amb  característiques,  orígens  i  
conseqüències futures 
diferenciables.
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Escamun-CAT

Era Lana de Les

Escamun-2

Escamun-1

N-230



Components La unitat de paisatge on es troba Les se situa en una
àrea de caràcter eminentment forestal, a camí entre
l’estatge montà i el domini alpí, fet que li confereix una
gran diversitat bioclimàtica i, per tant, paisatgística.
D’altra banda, la profunda vall de la Garona i els seus
afluents marquen decisivament l’estructura morfològica
del paisatge, a la vegada que aporten diversitat d’usos
i cobertes associades a les activitats humanes actualment
implantades en el territori.
Les superfícies dedicades a boscos i prats són les
principals cobertes que defineixen el tipus de paisatge.
La superfície urbanitzada representa un 0,2% de la
superfície, fet que denota el poc desenvolupament
immobiliari de la unitat.
Pel que fa a les activitats productives actuals, a la
zona es troben diferents centrals hidroelèctriques, amb
canonades lineals que trenquen la continuïtat del bosc,
com també ho fa l’embassament de Sant Joan de Toran.
A Les, l’antiga central s’ha reconvertit en una de
cogeneració, amb una piscifactoria que produeix el caviar
nacari, encara que és el sector terciari de caire
transfronterer, basat en comerços i restaurants, el que
estimula econòmicament la unitat, sobretot durant el cap
de setmana

Valors
La superfície de la unitat integrada dins la protecció del
Pla d’espais d’Interès natural (PEIN) és molt important.
L’espai més extens és el d’Era Artiga de Lin, gran part
del qual integrat dins dels espais de la xarxa Natura
2000 com a Zona d’especial protecció per a les aus
(ZEPA).
Altres espais PEIN són el de Montanhes de Les i
Bossòst i el de Sant Joan de Toran, també integrats dins
la xarxa Natura 2000 com a ZEPA sota la denominació
de Baish Aran. Llargs trams de la Garona també figuren
sota la protecció de la Xarxa Natura 2000.

Estètics: cromatisme canviant dels boscos i abundància
d’aigua
Històrics: Patrimoni romànic
Productius: caràcter aranès tradicional en l’expressió
del paisatge.
Socials: Les festes locals i les incipients propostes
de turisme cultural.
Simbòlics: l’Hèsta deth Haro (nit de Sant Joan)

Ortofotomapa de l’emplaçament

En relació a l’afectació de XN2000, en el
procés d’avaluació ambiental s’ha indicat la
necessitat de modificar aquest límit en tant
l’execució del mur ha suposat de factor
l’ajust del límit, deixant la plana superior,
desconnectada del riu, sense interès
ambiental per estar integrada en els usos
urbans del nucli..
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4. Paisatge del lloc i Pla parcial

Planta general de l’emplaçament

El sector PP-Escamun 2 esta configurat per
zones verdes, zona d’equipaments, zona
terciària, vials, aparcaments i voreres.

Els sector Escamun-2 es troba entre el PK 182+700 i el PK
182+920, marge dret de la carretera N-230. El conforma una
superfície de terreny de forma triangular composta per les
parcel·les 358, 359, 360, 361, 362, 363, 589, 644 del polígon 1 del
TM de Les.
Els seus límits, al Nord un vial d’accés al pont d’Era Lana, que
encreua el riu Garona i una àrea comercial pertanyent al PP
Escamun-1.
Al sud es troba el final del PP La Guá-II, i una rotonda construïda
recentment.
A l’oest la carretera N-230 i el PP Escamun-CAT, en fase de
desenvolupament, amb la construcció del centre d’atenció turística
CAT.
A l’est un mur d’escullera que limita amb el riu Garona.
Tot situat a la sortida del nucli de Les a menys de 4 Km de
distància de la frontera francesa.

4.1 Descripció de l’emplaçament i visibilitat

Estructura del lloc
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Plànol cadastral de l’emplaçament

Sector Escamun-2

Vista 3d Google Earth de l’emplaçament

LES

Riu Garona

N-230 
PK 183+000



Recull fotogràfic del paisatge actual FOTO 1. Vista des del pont
d’era Lana.
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FOTO 2. Vista del límit del
sector pel seu costat est
(riu Garona)



FOTO 3. Vista des de la N-230 en
direcció sud-est (Google Maps)

FOTO 4. Vista des de la N-230 direcció
nord. (Google Maps)

16Estudi d’impacte i integració paisatgística del Sector Escamun – 2, al terme municipal de Les (Aran)

Alternatives d’ubicació

No s’han estudiat alternatives
d’ubicació atès que aquests són els
terrenys de què disposen els promotors
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Planta i seccions transversals sector Escamun-2
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Planta i seccions transversals sector Escamun-2



4.2 Programa i requisits del Pla parcial

Finalitat i justificació del Pla parcial

La finalitat del pla parcial urbanístic és
la creació d’una àrea terciària que
complementa un conjunt de sòl per
activitat econòmica de major abast,
que respon a la especial ubicació
fronterera del municipi, amb un gran
potencial comercial, turístic i de serveis
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• Urbanísticament, el sector aporta un sòl per activitat terciària
que possibilita una compleció urbana necessària, que relliga
els usos d’activitat existents (Escamun-1) i previstos
(Escamun-CAT), i millora l’accessibilitat, la mobilitat i la
seguretat viària amb la nova rotonda sobre la N-230.

• Econòmicament, el sector completa la configuració d’un node
d’activitat econòmica imprescindible per possibilitar el
creixement econòmic de Les i de la Vall, de forma ordenada i
compatible amb les previsions del SAE Les-Bossòst determinat
pel Pla Director vigent.

• La creació d’aquest sector té l’avantatge d’estar en una posició
amb immillorables condicions de situació, orografia i
comunicació, tant amb el mateix municipi de Les, com a la
resta de municipis veïns (especialment Bossòst i la Frontera
francesa), mitjançant la pròpia carretera CN-230, amb la qual
comunica directament.

• La configuració dels sectors Escamun-1, Escamun-Cat i el
proposat Escamun-2 deixa una franja de sòl no urbanitzable
del tipus rústic entre el límit nord del nucli i aquests sectors,
que s’ha resolt incorporant-la al sòl urbà d’acord amb els
criteris de compacitat i racionalització de l’espai del
planejament territorial i general, que es concreta amb la
delimitació d’un àmbit d’actuació aïllada AA-1, de titularitat i
promoció pública a càrrec de l’ajuntament, que es
desenvoluparà amb un projecte d’urbanització. Aquesta
actuació AA-1 no és imprescindible per l’accessibilitat del
sector, ja que tindrà accés des de la rotonda nord.

Actuació aïllada AA-1 Sector Escamun-2

Rotonda existent
Rotonda prevista

Escamun-CAT

Planta general PP Escamun-2  + actuació 
aïllada AA-1

La configuració dels sectors Escamun-1,
Escamun-Cat i el proposat Escamun-2 deixa
una franja de sòl no urbanitzable del tipus rústic
entre el límit nord del nucli i aquests sectors,
que es resol amb la AA-1

Sector Escamun-1
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Compromisos de la iniciativa privada

 Constituir la corresponent Junta de Compensació, si escau.
 Executar les obres d’urbanització internes i externes indicades en la present documentació i a la implantació dels

serveis urbanístics en els terminis assenyalats en el pla d’etapes del present pla parcial urbanístic.
 Conservar les obres d’urbanització i instal·lacions existents aniran a càrrec de la part promotora, fins que no hagin

estat acceptades i rebudes per l’ajuntament.
 Formalitzar per escrit i davant de l’administració actuant, document on quedi palès el compromís d’executar la

urbanització, així com les garanties reals que n’assegurin el compliment d’acord amb els articles 102.1.d i 2 del
TRLUC.

 Els promotors es comprometen a la no realització de cap obra urbanitzadora fins que no s’hagi dipositat la garantia
que assenyalen els articles 106.3 i 107.3 del TRLU, equivalent com a mínim al 12 % del valor de les obres
d’urbanització.

 Els promotors es comprometen a que una vegada aprovat el projecte de reparcel·lació i/o obtinguda la llicencia de
parcel·lació, tant en document públic com privat translatiu de domini de les parcel·les resultants, es farà constar
l’existència de la Junta de Compensació (si escau) i l’adhesió dels compradors als seus estatuts, o l’existència d’un
apoderament especial (si escau) si es tracta d’una reparcel·lació voluntària, i la subrogació de l’adquirent a les
obligacions urbanístiques del sector.

 Cedir a l’administració actuant gratuïtament, el sòl necessari per a edificar els sostre corresponent al 15 % de
l’aprofitament urbanístic del sector, d’acord amb l’article 45.1.a del TRLU, o bé com és el cas, al donar lloc a una
parcel·la única i indivisible, segons l’article 45.3 del TRLU, a substituir aquesta cessió pel seu valor econòmic.

 Cedir a l’administració actuant els terrenys destinats a espais lliures, sistema viari i equipaments, indicats en el
present document de planejament derivat, degudament urbanitzats i lliures de qualsevol càrrega o gravamen.

Planta general ordenació global de l’entorn



5.1 Encaix del Pla parcial i visió global de l’ordenació

Com es pot apreciar en el muntatge 3d amb Google Earth, una
vegada estigui executat el Sector, quedarà connectat amb el Sector
Escamun-1 (Àrea Boya) i el final de la zona urbana de Les, amb un
passeig vorejant el riu Garona. Es millora considerablement la
seguretat per als vianants i ciclistes.
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Muntatge 3d amb Google Earth.
Diferents punts de vista amb la
incorporació de la volumetria de les
edificacions incloses al PP Escamun-
2 juntament amb les ja existents.

N

S

EO

5. Estratègia, criteris i mesures d’integració



Encaix global dels sectors Escamun-CAT i Escamun-2
En aquesta vista global s’ha incorporat el PP Escamun-CAT
juntament amb el PP-Escamun 2, que amb el sector desenvolupat
Escamun-1 conformen la zona de la sortida del nucli de Les, entre el
riu Garona i la Carretera N-230.
A nivell de visibilitat, actualment el sector Escamun-1 queda
desplaçat del nucli urbà i les seves edificacions son d’un volum
desproporcionat.
El fet d’incorporar els sectors Escamun-CAT, amb volumetries mes
petites a la vesant de muntanya, i Escamun-2, amb volumetries una
mica mes grans, suavitzaran aquesta percepció, donant continuïtat.
La identificació i la diferenciació entre aquests usos terciaris
respecte el nucli de Les, es un factor a considerar.
Per tant, la valoració paisatgística s’ha de considerar tenint en
compte tots aquests factors.
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Escamun-CAT

Escamun-2

Escamun-1



5.2 Anàlisi sistemàtica de les transformacions

A continuació es fa una descripció detallada de diferents aspectes del Pla rellevants des del punt de vista paisatgístic.
S’exposen sistemàticament l’estat actual, les previsions incloses en el Pla i, precedit d’un símbol , l’estat final
resultant.

Connexions territorials

Estat actual: El sector es una porció de terreny pla, de
forma triangular, que serveix d’aparcament eventual de
vehicles pesats. Per la banda esquerra limita amb la
carretera N-230, per la dreta amb un vial amb voreres
sobre el mur de contenció del riu Garona i al nord amb
un vial que delimita el sector desenvolupat Escamun-1.
Pel sud torna a confluir amb la carretera N-230.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

Previsió del Pla: Tenint en compte el
desenvolupament del Sector Escamun-CAT i amb la
construcció de la rotonda a la N-230 prevista al límit
nord-oest del sector Escamun-2, es potència la
connexió entre aquests espais i el sector ja
desenvolupat Escamun-1.
Posteriorment, amb l’actuació aïllada AA-1, es
connectarà el sud del Sector amb la rotonda ja existent
a la sortida de Les, la qual facilitarà encara mes l’accés
a tots tres sectors, de manera segura, fora de la N-
230, sempre amb mes trànsit.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El vial i vorera del marge dret configurarà un
passeig continu que afavorirà els vianants, ciclistes i
vehicles que vulguin accedir al comerç, desviant el
trànsit que ara circula per la sempre perillosa N-230.

23Estudi d’impacte i integració paisatgística del Sector Escamun – 2, al terme municipal de Les (Aran)

*

Escamun-1

Escamun-CAT

Escamun-2

AA-1

Rotonda prevista

Rotonda existent

* Vials

Estat actual: Dins el sector existeix un vial amb vorera al
marge dret, que connecta la N-230 amb el pont d’era Lana
i el sud del sector desenvolupat Escamun-1.
Al sector Escamun-1 s’accedeix des d’uns carrils centrals
a la N-230, el que suposa un perill per a la seguretat
viària.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Previsió del Pla: El sistema viari es resol de forma
mínima, a partir de la necessària continuïtat del passeig
del riu que connectarà el pont amb la rotonda executada
al nord del nucli, i la formació d’un vial interior des del vial
que separa el sectors Escamun-1 i Escamun-2 que
connecta de forma immediata amb la nova rotonda.
Aquest vial interior dona accés a la zona terciària i al
equipament, de forma que el passeig del riu resti alliberat
dels accessos
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La rotonda prevista es essencial i necessària, tant per
l’accés al sector Escamun-CAT, com per l’accés a
l’Escamun-2 i a l’Escamun-1.
*



Vegetació
Estat actual: En tot el sector no existeix cap tipus de vegetació a
excepció de 2 arbres aïllats al mig del mateix.
Sobre la vorera del marge dret existeix una fila d’arbres ja consolidats,
plantats quan es va urbanitzar el marge del riu Garona amb la
construcció d’un mur de protecció d’escullera.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Previsió del Pla: El sistema d’espais lliures es configura en una franja de
secció variable que separa la carretera de les activitats. Aquesta
disposició de secció també s’ha adoptat en els altres 2 sectors i en la
franja e sòl urbà de la AA-1, el que suposa una continuïtat formal verda
que aportarà un plus d’identitat i d’imatge naturalitzada dels sectors.
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Equipaments públics, zona terciària

Estat actual: Nomes figura urbanitzada la vorera que limita amb el riu Garona.
Pel mig del sector travessen actualment els serveis públics d’aigua potable, gas i clavegueram. La resta de serveis es
troben en les immediacions (Telefònica, Electricitat, etc..).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Previsió del Pla: El sistema d’equipaments públics es posiciona en la part central del sector, fent de porta a la zona
terciària, en la posició més propera al nucli. Aquests sistema i també la zona terciària estan condicionats per la línia
d’edificació de 25m des de l’aresta de la calçada de la N-230.

La zona terciària, en una única unitat, i amb la determinació de projecte arquitectònic unitari suposarà una volumetria
identificable i esgraonada en proporció amb els altres dos sectors. La cota de planta baixa d’aquest zona es determina
d’acord amb l’estudi d’inundabilitat inclòs en l’informe ambiental. Les dues plantes d’aparcament en subsòl es
dissenyaran de forma que es garanteixi la seva protecció davant la inundabilitat.

El volum o volums de l’edificació seran de cares planes, de dimensió màxima de 30m continus, entre els quals es
podran configurar retranqueixos d’un mínim de 1m.
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Descripció de l’estratègia adoptada

En relació als elements o components paisatgístics mes importants, es descriu al quadre
següent el tipus d’afectació potencial, l’objectiu que es persegueix amb les mesures
d'integració i l’efecte final pretès.

ELEMENT O COMPONENT 
AFECTAT

TIPUS D'AFECCIÓ 
POTENCIAL

OBJECTIU DE LES 
MESURES D'INTEGRACIÓ

EFECTE FINAL

Configuració topogràfica de 
l'àmbit

Desfiguració causada pels 
moviment de terres a que 
obliga la implantació dels 
edificis i vials

La configuració topogràfica de 
l’àmbit no es veurà alterada 
substancialment. 
Només la planta ocupada pels 
edificis sofrirà un aixecament 
de 60 cm sobre la cota actual, 
per condicions de seguretat 
front avingudes del riu.

L’efecte final de la urbanització 
del sector no alterarà 
pràcticament la configuració 
actual de l’àmbit, mes aviat la 
millorarà amb les plantacions i 
zones verdes previstes.

Fisonomia agroforestal dels 
usos del sòl actuals.
Naturalitat del paisatge actual

Artifialització de la imatge del 
paisatge.
Disminució de la qualitat 
paisatgística i com a 
conseqüència de l’atractiu 
turístic.

La zonificació i acabament de 
les obres d’urbanització del 
vial paral·lel al riu Garona 
completaran i milloraran la 
imatge deplorable actual, que 
és la d’un aparcament no 
reglat per a camions.

La fisonomia agroforestal de 
l’entorn de l’àmbit quedarà 
recuperada amb la incorporació 
de les zones verdes i jardins 
previstos al Pla Parcial.

Connectivitat volumètrica entre 
la zona urbana consolidada i 
l’àrea terciària existent 
(supermercat Boya).

Alteració greu del model urbà 
consolidat, per la implantació 
d’una gran superfície de volum 
desproporcionat i molt visible 
des de la N-230

Amb la implantació del nou 
sector s’ha de conjuminar i 
integrar d’alguna manera la 
desproporció existent entre 
edificacions

La volumetria prevista per un 
sector petit com el que es 
contempla, de nomes 2.000 m2 
de superfície en planta edificada i 
en tres cossos diferenciats, ha de 
servir de nexe i transició entre el 
final de la zona urbana de Les 
(Zona ARE Guà-II), i l’àrea del 
sector desenvolupat Escamun-1

5.3 Mesures d’integració



6. Conclusions
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En l’actualitat, el sòl urbà consolidat de Les al nord de la població es troba desconnectat amb l’àmbit del sector
Escamun-1, ocupat per l’àrea comercial Boya.
Aquesta discontinuïtat quedarà parcialment resolta quan es desenvolupi el sector Escamun-CAT, però només a la
vesant muntanya, marge esquerre de la carretera N-230.
Pel marge dret, entre aquesta via i la llera canalitzada del riu Garona, en els límits que conforma el sector Escamun-2,
quedaria una superfície de forma sensiblement triangular, ocupada actualment per un aparcament no reglat per a
vehicles pesats.
Des del punt de vista paisatgístic resulta evident que aquesta peça de terreny sensiblement planera no acompleix cap
requisit per a resultar mínimament integrable en el seu entorn.
L’aprovació del Pla parcial redactat, solucionarà de manera adequada totes les mesures d’integració, en concret:

Les, desembre de 2018

Enrique Regaño Ballarin
Enginyer de Camins, C y P   
Col. núm. 7.216          

Configuració topogràfica de l'àmbit La configuració topogràfica de l’àmbit no es veurà alterada
substancialment.
Només la planta ocupada pels edificis sofrirà un aixecament de 60 cm
sobre la cota actual, per condicions de seguretat front avingudes del
riu.

Fisonomia agroforestal dels usos 
del sòl actuals.
Naturalitat del paisatge actual

La zonificació i acabament de les obres d’urbanització del vial
paral·lel al riu Garona completaran i milloraran la imatge deplorable
actual, que és la d’un aparcament no reglat per a camions.

Connectivitat volumètrica entre la zona 
urbana consolidada i l’àrea terciària 
existent (supermercat Boya).

Amb la implantació del nou sector es conjuminarà i integrarà la
desproporció existent entre edificacions del sector Escamun-1 i la
zona urbana consolidada al nord de la población.
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