
 

El fet de no desenvolupar aquest sector del PPU Escamun CAT implica que l’àmbit de 

davant del sector de serveis, actualment urbanitzat quedaria fragmentat en el territori. 

 

6.2. ÀMBIT ESCAMUN-2 . ALTERNATIVA 1 

 

L’objecte principal del pla parcial urbanístic Escamun –CAT és desenvolupar el sector 

de planejament que permeti obtenir sòl públic per poder construir un Centre 

d’Acollida Turística  (CAT). 

 

Per tant,  el factor predominant alhora d’escollir entre un terreny o un altre ha estat 

més condicionat per l’accessibilitat al sector i l’espai físic suficient per donar cabuda al 

Centre d’Acollida Turística del municipi de Les que el condicionant mediambiental. Tot 

i que, donat el territori en el que estem, finalment també ha condicionat alhora de triar 

la ubicació del sector. 

 

Al mateix temps que l’Escamun-CAT s’està desenvolupant el sector urbanístic 

Escamun-2.  L’àmbit del sector es troba situat al nord del municipi de Les, 

concretament en el paratge denominat “Yerla de Baix” o “Escamun”.  La superfície 

total del sector objecte d’estudi és de 8.078,80 m2.   Els límits físics del sector són els 

següents: 

• Al nord: vial perimetral del polígon existent “Escamun”, on actualment està 

ubicat el Supermercat Boya. 

• A l’est: marge esquerre del riu Garona 

• Al sud: propietats particulars 

• A l’oest: calçada de la CN-230 

 

L’Escamun-2 és un sector que es troba al costat del riu Garona, i es troba afectat en 

part per la Xarxa Natura 2000.  Fet inexplicable donat que ambdós costats del sector el 

sòl es troba totalment consolidat i antropomorfitzat.  Aquest fet, actualment  és un 

obstacle pel desenvolupament urbanístic del sector.  

 

En quant a la mobilitat, l’accés dels vehicles al sector és més dificil que des de 

l’entrada al sector Escamun-CAT que ademés preveu la projecció d’una rotonda just 

enfront del Pont nou, per facilitar encara més els vehícles. 

 

I finalment l’Escamun-CAT presenta gairebé el doble de superfície que l’Escamun-2. 

 

 

En quant al fet que el creixement urbà es produeixi en continuïtat amb les trames 

urbanes existents i al impactes directes i indirectes de les espècies animals i vegetals 

existents, tots dos coincideixen en que es troben en sectors contigus a sectors ja 

urbanitzats i l’impacte que produeix un sector a l’altre es molt similar.  

 

 

6.3. PROPOSTA D’ORDENACIÓ I CRITERIS PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

SOSTENIBLE.  ALTERNATIVA 2. 

 

L’alternativa escollida per la modificació puntual de normes subsidiàries i pla parcial 

urbanístic segueix una pauta clara per que el creixement urbà es produeixi en 

continuïtat amb les trames urbanes existents.  Manté l’estructura urbanística i territorial 

existent i per tant evita una urbanització aïllada. 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.  

 

Doncs, el fet que al costat es trobi el polígon de serveis Escamun, 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, conseqüentment evitant el zooning. 

 

Amb l’opció escollida s’utilitza de forma eficient els teixits urbans existents, la qual 

cosa contribueix a un us eficient i sostenible dels recursos i la minimització de la 

producció de residus i la seva correcta gestió. Així com la millora de la eficiència 

energètica aprofitant els recursos existents al voltant del nou sector a desenvolupar. 

 

El desenvolupament del sector, compacta i unifica urbanísticament tota la zona. 

Doncs, des del punt de vista ambiental, és important que els nuclis de població siguin 

compactes i no dispersos. La compactació dels nuclis de població implica una 
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disminució dels impactes, i un més fàcil tractament de les mesures ambientals a dur a 

terme. 

 

 
6.3.1. PAPER CONNECTOR ACTUAL. ESPÈCIES AFECTADES I OPCIONS DE 

CONNEXIÓ FÓRA DE L’ÀMBIT DE MODIFICACIÓ 

 

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. 

 

L’ordenació dels espais oberts que proposa el Pla territorial de l’Alt Pirineu i Aran es 

fonamenta en diferents premisses;  la primera d’aquestes, que ens afecta directament 

en aquest estudi, diu que la política de sòl no urbanitzable és un element del 

planejament territorial tan important com la política d’infraestructures o d’urbanització. 

L’acompliment dels principals objectius del planejament territorial -ordenar les 

implantacions sobre el territori, atraure l’activitat econòmica als espais idonis i garantir 

la qualitat de vida i el desenvolupament sostenible- es fa, en bona part, mitjançant la 

planificació del sòl no urbanitzable. La constitució i preservació activa del sòl no 

urbanitzable és un requisit previ a l’ordenació i possible extensió dels sistemes urbans. 

 

Actualment el Pla Director Urbanístic de la Val d’Aran, es troba en fase d’exposició 

pública. Part de la informació que a continuació desenvolupem a estat extreta de la  

documentació ambiental que complementa el Pla, així com la informació que recolleix 

en Xavier Mayor Farguell dins del document anomenat “Connectivitat ecològica: 

elements teòrics, determinació i aplicació. Importància de la connectivitat ecològica 

com a instrument de preservació de l’entorn i d’ordenació del territori a Catalunya”.  

 

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 del 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 Val d’Aran. En 

la proposta que el citat estudi efectua, diferencia “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 culminats de les muntanyes. 

Discorren principalment per espais de protección especials. 
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- Connectors d’ambients montants 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 

intersecten els connectors montants 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 al fons de la vall principal.  Són, per tant, punts crítics per a la 

connectivitat de tot els 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 figura següent mostra la síntesi de la 

proposta d’espais naturals de l’Estudi de base del Planejament Territorial per a la 

definició dels sistemes naturals a la Val d’Aran (Estrada et. al 2003), en ella es 

presenten les vies de connexió en una imatge conceptual: 

 

 

 

 

Tal i com s’observa en la imatge, segons aquest estudi, en el municipi de Les hi 

trobem dos tipus d’espais: els connectors d’ambients montants i subalpins, que 

conecten 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 i el 

connector fluvial a través del riu Garona. 

 

A partir d’aquest document, el PTP APiA efectua la seva proposta i cataloga un seguit 

d’espais de protecció especial (a més dels que s’integren directament perquè 

corresponen a espais de protecció especial, espais PEIN o de la xarxa Natura 2000). 

D’aquests, 4 són d’interès comarcal i per tant se’ls reconeix valor connector; a més a 

l’espai /E, que és d’interès regional, li és atribuït valor de connexió ecopaisatgística en 

la descripció de valors de l’espai que efectua el propi PTP APiA. Les principals 

característiques d’aquests 5 espais es detallen a la següent Taula i es descriuen a 

continuació: 

 

Municipi de Les 
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7E. Capçalera del Nere-Barranc de Bargadèria. Extens espai de substrat calcari amb 

nombrosos penyals i diversos estanys s’alta muntanya. Conté una geozona d’interès 

geològic, exemple de vall d’origen glacial. Mosaic d’hàbitats d’interès (alguns bastant 

escasos) i espècies de fauna i flora amenaçades.  Fonamental per garantir la connexió 

ecopaisatgística dels dos parcs principals dels Pirineus: el Parc Nacional 

d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i el Parc Natural Posets-Maladeta, de l’Aragó. 

Interès regional. 

 

11E*. Bòsc de Paliàs-era Lana de Les.  Espai amb tres unitats diferenciades.  La 

primera conté una roureda atlàtica de roure pènol amb altres caducifolis i té una 

interessant comunitat de fauna forestal.  La segona és una extensa plana agrícola, la 

principal per als ocells vinculats a ambient agrícolas i és utilitzada pels grans mamífers 

com a passadís entre els dos costats de la Garona. La tercera unitat és el riu Garona, 

que connecta els altres dos espais i és área de distribució del Cavilat, espècie de peix 

en perill d’extinció. Interès comarcal. 

 

12E*. Barranc de Salider i solana de la Garona. Espai centrat en el barranc 

d’aquest nom i en una part de la vessant solana de la vall de gran valor estratègic per a 

la connexió entre ambdues vessants de la Garona aigües amunt de Vielha, utilitzat 

majoritàriamet per la fauna. Interès comarcal. 

 

13E*.  Baixa vall del Nere. Espai forestal dominat per l’avetosa, amb barreja d’altres 

espècies caducifòlies.  Prats de dall i bosc de ribera al fons de vall. Presència 

d’almesquera i de llúdriga al riu Nere. Interès protector del sòl de les masses forestals, 

de notable valor ecològic i paisatgístic (molt visible des de Vielha). Interès comarcal. 

 

 

14E*. Barranc de Salient. Espai centrat en el barranc d’aquest nom de gran valor 

estratègic, per a la connexió entre ambdues vessants de la Garona aigües avall de 

Vielha, utilitzat prioritàriament per la fauna. Interès comarcal. 

 

L’àmbit objecte d’aquest informe de sostenibilitat ambiental es troba fóra d’aquests 

espais connectors.  Tot i que apreciem que l’Era Lana de Les es troba a l’altre marge 

del riu Garona:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons el propi PTP APiA, en el cas de la Val d’Aran ens trobem en un territori continu 

on tots els punts estan connectats, donat que el territori presenta en el seu conjunt 

bona connectivitat, exceptuant  indrets específics amb presència de conflictes.  

 

L’Aran és un territori amb un elevat percentatge de sòl protegit pel seu interès natural, 

una densitat de població baixa, un espai urbanitzat que no supera el 0,7% del territori i 

un desenvolupament  urbanístic basat en nuclis força compactes, per la qual cosa no 

presenta especials problemes a l’hora de garantir una xarxa de corredors biològics 

terrestres. Les barreres existents es deuen, bàsicament, a la doble línia formada per 

un riu de cert cabal i la carretera de fons de vall que hi discorre paral·lela. La densitat 

de carreteres de l’àmbit no arriba a la meitat de la mitjana catalana i la xarxa viària 

delimita espais oberts enormes. D’altra banda, la densitat de trànsit, un factor que 

augmenta l’efecte barrera de les infraestructures, és molt baixa. 

 

Com s’ha anat explicant al llarg de document ambiental, el sector Escamun Cat es 

entravessat longitudinalment per la N-230,  aquest espai actualment es pot considerar 
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com una àrea de baixa resistència, on es poden produir atropellaments d’animals o 

col·lisions d’animals amb vehicles.  El fet d’assentar el sector en els terrenys proposats 

no varia la permeabilitat ecològica actual en el municipi. Ens reiterem mencionant una 

altra vegada que a l’oest del sector Escamun-Cat, concretament a 50 metres de 

l’àmbit, trobem edificacions consolidades, i a l’altre costat de la carretera trobem el 

Supermercat Boya.  És obvi, que la xarxa viària en el municipi de Les es localitza com 

un punt crític on es podria millorar la permeabilitat ecològica, tot i que hi trobem també 

una altra barrera ecològica transversal, el mur de tres metres que hi ha a mode de 

protecció del riu Garona. Pel que respecta a la Garona, no hi ha connectivitat 

transversal a causa d’aquest mur, la connectivitat es longitudinal. Aquest és un 

problema de permeabilitat existent actualment que no afecta especialment en 

l’assentament del sector en els terrenys proposats. Si més no, es proposa que la zona 

qualificada en l’ordenació del sector urbanístic com a “reserva de vial “ es tracti com un 

espai lliure public amb plantació d’espècies autòctones (s’ha inclós el seu reg en el 

càlcul de dotacions d’aigua necessària en l’àmbit) . 

 

 

7.  SÍNTESI I AVALUACIÓ GLOBAL  

 

Un cop estudiats els possibles efectes produïts pel Pla Parcial Urbanístic “Escamun 

CAT“ al terme municipal de Les, es conclou que no tenim cap efecte negatiu sever o 

crític i tots els impactes positius estan valorats com a moderats o baixos. 

 

De totes formes, es recomana seguir el Programa de Vigilància exposat en aquest 

estudi,  perquè es vetlli pel compliment del PPU i de les recomanacions donades en 

aquest informe de sostenibilitat ambiental. 

 

 

Lourdes Cirera Plancheria 

Enginyera Agrònoma, col·legiada núm. 1276 

 

Lleida, juliol de 2010 
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Annex núm. 4                                                                             Annex núm. 4                                                                             

Informes Ajuntament de LesInformes Ajuntament de Les



4.1. Informe tècnic municipal sobre suficiència de la xarxa d'abastament en alta.









4.2. Sol·licitud municipal a la CHE per regularització de les captacions d'aigua




