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FITXA TEMÀTICA OI-1: EDIFICACIONS 

DADES DE LA SESSIÓ 
Sessió celebrada al Casal de la Vila de Bagà, el 17 d’octubre de 2019 a les 10:00. 

Un cop feta la recepció dels assistents, en Francesc Diego de la Direcció General de Polítiques Ambientals i i 
Medi Natural (DGPAMN) fa una primera presentació del contingut i metodologia de redacció dels plans de 
protecció del medi natural i del paisatge per contextualitzar el treball dels grups.  

A continuació, Anna Martín de l’empresa ARDA Gestió i Estudis Ambientals, exposa la metodologia 
preparada per al treball dels grups i els eixos de discussió proposats.  

En aquesta sessió, s’han constituït tres taules de treball amb l’assignació de temes següent: 

• OI-1: edificacions. 

• OI-2: Infraestructures i instal·lacions de serveis tècnics i vinculades a activitats.  

• OI-3: Xarxa viària 

Cada taula de treball ha estat dinamitzada per una persona de l’equip d’ARDA i ha comptat amb algun 
referent del Parc Natural o de la DGPAMN. 

En aquest documents s’exposen els resultats del debat a la Taula OI-1. 

DADES DE LA TAULA TEMÀTICA OI-1 

Nombre de participants 5 

Facilitadora  Judit Manuel (ARDA) 

Referents Parc i DGPAMN Francesc Diego (Direcció General Polítiques Ambientals i Biodiversitat) 

Ens /actors representats Capmasats de Gresolet 

Propietaris / titular d’activitats 

Empresa / activitat econòmica 

Veïns / Veïnes 
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Distribució per sectors (una 
persona pot representar més 
d’un sector). 

 

Distribució per perfils 

 

Distribució per territori 
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EIXOS DE DEBAT I RESULTATS 

Anàlisi dels efectes de les activitats d’us públic en l’espai protegit 

 

Els membres del grup de treball valoren individualment els efectes i després s’estableix un debat centrat 
preferentment en els efectes amb major discrepància o que han tingut una valoració amb observacions. En 
la taula s’indica el grau d’acord o desacord amb cada efecte. En cas de no haver arribat a un consens, s’indica 
“majoritàriament”. 

Efectes generals d’obres d’edificacions o infraestructures Grau d’acord i valoració 

Ús o actuació Abocaments de residus sòlids 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc d'ignició) D’acord com a risc potencial 

14. Risc de contaminació del sòl, basses, mulleres i cursos fluvials D’acord com a risc potencial 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna. D’acord com a risc potencial 

27. Risc de degradació física i visual de petites o mitjanes superfícies o 
indrets. D’acord com a risc potencial 

Ús o actuació Abocaments d’aigües residuals 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc d'ignició) Majoritàriament d’acord com a 
risc potencial 

14. Risc de contaminació del sòl, basses, mulleres i cursos fluvials D’acord com a risc potencial 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna. 

Majoritàriament d’acord com a 
risc potencial 

27. Risc de degradació física i visual de petites o mitjanes superfícies o 
indrets. D’acord com a risc potencial 

 

EFECTES:  dinàmiques, processos o qualsevol efecte generat en el territori pels usos i activitats 
actuals o del passat.  

La identificació dels efectes és el  primer pas per establir els criteris d’ordenació, i les mesures de 
regulació i gestió de les activitats i els usos al Parc Natural, ja que s’orientaran en funció de la 
influència positiva (oportunitats) o negativa (amenaces) d’aquest efectes sobre els objectius de l’espai 
protegit.  

A continuació es relacionen els efectes o riscos vinculats a les instal·lacions i infraestructures que s’han 
detectat en els treballs de diagnosi del Parc Natural del Cadí – Moixeró.  
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Efecte o risc Grau d’acord i valoració 

Ús o actuació Obres i actuacions de reconstrucció, rehabilitació, ampliació i conservació 
d'edificis aïllats o en zones rurals (alçada i número plantes, divisió horitzontal, 
façanes i cobertes, nova planta, ampliació, reconstrucció i rehabilitació) 

1. Artificialització D’acord com a risc potencial 
que és molt significatiu si es 
produeix. Tanmateix el grup 
considera que l’impacte de 
l’artificialització no és 
necessàriament negatiu. 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc d'ignició) D’acord com a potencial 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals D’acord i es valora com a molt 
significatiu. 

28. Conservació del patrimoni cultural material i immaterial (pràctiques 
agroramaderes o forestals  tradicionals, races i varietats autòctones de 
bestiar, aplecs, festes...). 

D’acord com a oportunitat 

29. Risc de destrucció o degradació del patrimoni cultural material i 
immaterial . D’acord com a potencial 

Ús o actuació Obres i actuacions de tractament entorn les edificacions (jardins, piscines, 
pistes esportives, cossos auxiliars, tanques, ...) 

1. Artificialització D’acord com a risc potencial 
que és molt significatiu si es 
produeix. Tanmateix el grup 
considera que l’impacte de 
l’artificialització no és 
necessàriament negatiu. 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc d'ignició) Majoritàriament d’acord com a 
potencial 

19. Risc d’introducció i expansió d’espècies invasores D’acord com a potencial 

26.Risc d'impactes paisatgístics i visuals D’acord com a potencial 

28. Conservació del patrimoni cultural material i immaterial (pràctiques 
agroramaderes o forestals  tradicionals, races i varietats autòctones de 
bestiar, aplecs, festes...). 

D’acord com a oportunitat 

29. Risc de destrucció o degradació del patrimoni cultural material i 
immaterial . 

Majoritàriament d’acord com a 
potencial – el vot discordant ho 
valora com un efecte ja 
existent i per tant que ja s’ha  
manifestat. 
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Efecte o risc Grau d’acord i valoració 

Ús o actuació Residència en habitatges dispersos, i activitats associades (captació i evacuació 
d'aigües, instal·lacions energètiques, ...) 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc d'ignició) D’acord com a potencial 

14. Risc de contaminació del sòl, basses, mulleres i cursos fluvials D’acord amb el risc i es valora 
com a significatiu. 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna 

D’acord amb el risc i es valora 
com a molt significatiu. 

Ús o actuació Nuclis de població (a l'exterior de l'espai) 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc d'ignició) D’acord com a potencial 

19. Risc d’introducció i expansió d’espècies invasores D’acord com a potencial 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna 

D’acord amb el risc i es valora 
com a molt significatiu. 

Ús o actuació Àrees industrials o comercials (a l'exterior de l'espai) 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc d'ignició) D’acord com a potencial 

19. Risc d’introducció i expansió d’espècies invasores Majoritàriament d’acord com a 
potencial 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna 

D’acord com a risc potencial i, 
molt significatiu en cas de 
produir-se l’efecte. 

 

EIX DE DEBAT 1:VALORACIÓ I PRIORITZACIÓDELS EFECTES IDENTIFICATS 

ESTEU D’ACORD AMB LA CONSIDERACIÓ DE CADA EFECTE COM UNA REALITAT EN L’ESPAI? O COM 
UN RISC? I COM UNA OPORTUNITAT O COM UNA AMENAÇA PER ALS OBJECTIUS DE L’ESPAI?QUINS 
SERIEN ELS EFECTES MÉS RELLEVANTS A TENIR EN COMPTE? 

Els efectes identificats pel grup tenen a veure sobretot amb l’ús i activitats que es fan a les edificacions al 
llarg de la seva vida útil i no tant amb les obres, que es consideren més puntuals. En aquest sentit, la 
valoració dels efectes es matisa en funció de les bones pràctiques o no en els usos i activitats vinculats a les 
edificacions. L’efecte que es considera més significatiu és l’impacte negatiu del risc d’alteració de les 
condicions de silenci o llum natural de l’espai en general i la tranquil·litat necessàries per la fauna, afegint-hi 
la pertorbació i molèstia sobre els habitants del Parc. Aquests efectes es vinculen sobretot a la massificació i 
a possibles usos turístics de les edificacions. 

Els participants detecten que els efectes més significatius els provoquen sobretot els nuclis de població 
propers a l’espai i les instal·lacions vinculades a les activitats. En el primer cas, els participants pensen en el 
cas de Bagà, un municipi fora dels límits del Parc però que atreu molt turisme i visitants en determinades 
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èpoques i la contaminació lumínica del qual és perceptible des de nuclis i habitatges de dins del Parc. En el 
segon cas, els participants esmenten l’ampliació de l’estació d’esquí de la Molina al Coll de Pal, ja que 
consideren que les noves instal·lacions tindran efectes negatius molt significatius sobre el territori. 

Un altre efecte provocat per les edificacions dins del Parc i detectat com a molt significatiu és el risc 
d'impacte paisatgístic i visual. Aquest risc es vincula amb la necessitat de fer servir materials i criteris 
arquitectònics (alçada, obertures, . . .) adequats a les tradicions arquitectòniques pròpies dels territoris del 
Parc. Així, la minimització d’aquest risc està relacionada amb la oportunitat detectada com a estratègica de 
conservació del patrimoni cultural material. 

Els participants consideren que cal que el Pla de protecció incorpori una zonificació i estableixi unes zones o 
àrees perifèriques o d’influència.  

A més a més, detecten com a àrees especialment vulnerables als efectes negatius provocats per les 
edificacions (exacerbats per la massificació i el tipus de visitants al Parc) la zona de la Cerdanya, Bagà, el Coll 
de Pal i Cercs (projecte d’incineradora). 

Detecció d’oportunitats estratègiques 

 

EIX DE DEBAT 2: DETECCIÓ D’OPORTUNITATS 

CREIEU QUE AQUESTES SÓN LES OPORTUNITATS ESTRATÈGIQUES QUE ES DONEN AL PARC EN 
RELACIÓ A L’EDIFICACIÓ?IDENTIFIQUEU ZONESO ELEMENTSON AQUESTES OPORTUNITATS ES 
DONIN D’UNA MANERA MÉS CLARA? 

El grup formula les oportunitats estratègiques en els termes següents: 

• Les edificacions dins del Parc Natural han de ser de manera que millorin la qualitat paisatgística i 
conservin el patrimoni del territori; en el cas de rehabilitació i reconstrucció, les edificacions 
s’hauran d’adaptar a l’edifici original. Per tant, les edificacions s’hauran de fer seguint uns criteris 
establerts pel Pla de protecció (prèviament acordats amb els agents del territori). A més a més, l’ús 

OBJECTIU GENERAL 06: Fomentar les activitats econòmiques i socials relacionades amb la 
restauració i conservació dels valors naturals i culturals de l'espai. 

Els efectes treballats en l’apartat anterior i la diagnosi prèvia del Parc Natural permeten identificar 
algunes oportunitats per a aquest objectiu com ara: 

• La reconstrucció i rehabilitació de les edificacions com a mitjà per a la conservació del patrimoni 
arquitectònic propi de l’espai. 

• La integració de les edificacions per assolir indrets de gran qualitat paisatgística.  

La rehabilitació i restauració de bordes i masies i d’altres elements del patrimoni cultural (ermites...) 
han estat algunes de les aportacions manifestades en la fase informativa . 
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de les edificacions ha de respectar l’entorn, tant natural com els habitants del Parc, i evitar la 
massificació. 

Mesures de gestió  

 

EIX DE DEBAT 3: MESURES DE GESTIÓ O ACTUACIÓ NECESSÀRIES 

TENINT EN COMPTE LES TIPOLOGIES INDICADES, QUINES MESURES DE GESTIÓ O ACTUACIÓVEIEU 
NECESSÀRIES PER ASSOLIR LES OPORTUNITATSESTRATÈGIQUES DETECTADES? 

Ajuts / Subvencions Governança i Vigilància 

 

• Creació de taules sectorials que serveixin d’espai 
de trobada entre el Parc i els altres agents del 
territori. 

• Millorar la comunicació entre el Parc (òrgan 
gestor) i els ajuntaments del Parc i les àrees 
d’influència. 

• Generar sinèrgies amb iniciatives externes a 
l’àmbit del Parc però que siguin coherents amb 
els objectius i model del Parc. 

MESURES DE GESTIÓ I ACTUACIÓ:  eina de què disposa el Pla per potenciar les oportunitats o 
resoldre les amenaces identificades en la diagnosi de l’espai (efectes dels usos i activitats)  

Les mesures de gestió i actuació poden respondre a les tipologies següents: 

• Millora del coneixement: estudis, programes de seguiment... 

• Ajuts i subvencions. 

• Redacció de projectes i execució d’actuacions directes per part de l’administració. 

• Ordenació de l’ús públic, senyalització, informació als usuaris, educació ambiental... 

• Promoció i valorització de l’espai natural. 

• Vigilància i inspecció. 

• Governança i cogestio: convenis, taules de governança, etc.  
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Informació / ordenació de l’ús públic / promoció i 
valorització 

Estudis / Projectes / Actuacions directes 

• Educació: organitzar activitats periòdiques al Parc 
per les escoles del territori. 

• Establir convenis amb sectors econòmics 
(botigues, hostaleria, turisme, . . .) per fomentar 
un ús públic responsable del Parc. 

• Fomentar la visió del Parc Natural com una 
oportunitat i un valor afegit pel territori. 

• Establir criteris arquitectònics coherents en tot 
l’àmbit del Parc Natural, però a escala comarcal 
perquè reflecteixin la diversitat de tradicions. 

• Estudi sobre la tradició arquitectònica i el 
patrimoni material dels diferents territoris del 
Parc Natural. 

 

Efectes negatius potencials i mesures per minimitzar-los 

 

EIX DE DEBAT 4: MESURES DE MINIMITZACIÓ O CORRECCIÓ D’IMPACTES 

COM CREIEU QUE S’HAN DE EVITAR, MINIMITZAR O CORREGIR AQUESTS EFECTES O POSSIBLES 
EFECTES NEGATIUS? QUINES MESURES PROPOSEU AMB AQUESTA FINALITAT? CREIEU QUE CAL 
ESTABLIR ZONES O SECTORS DEL PARC ON NO ES PUGUIN DESENVOLUPAR OBRES ASSOCIADES A 
LES EDIFICACIONS O ALGUNES D’ELLES? 

EFECTES NEGATIUS MESURES 

1. Artificialització 

Obres i actuacions de reconstrucció, rehabilitació, ampliació 
i conservació d'edificis aïllats o en zones rurals (alçada i 
número plantes, divisió horitzontal, façanes i cobertes, 
nova planta, ampliació, reconstrucció i rehabilitació). 

Obres i actuacions de tractament entorn les edificacions 
(jardins, piscines, pistes esportives, cossos auxiliars, 
tanques, ...). 

• Limitar la construcció de nova planta, tenint en 
compte que potser cal normativa diferent en 
funció de la zona i els usos. 

Els usos i activitats en l’espai, fins i tot en la tipologia d’activitats que poden suposar oportunitats, 
provoquenefectes que generen o poden generar impactes negatius sobre els elements de protecció 
(fauna, flora, hàbitats, paisatge, gea, patrimoni cultural, processos naturals) de forma directa o 
indirecta. El pla ha d’establir les mesures necessàries  per evitar, minimitzar o corregir aquests 
impactes. 

Com a punt de partida, doncs, es recuperen en aquest apartat els efectes identificats en l’eix 1 
considerats una amenaça per assolir els objectius de l’espai.   
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EFECTES NEGATIUS MESURES 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per 
increment del risc d'ignició). 

Efectes generals durant les obres. 

Obres i actuacions de reconstrucció, rehabilitació, ampliació 
i conservació d'edificis aïllats o en zones rurals (alçada i 
número plantes, divisió horitzontal, façanes i cobertes, 
nova planta, ampliació, reconstrucció i rehabilitació). 

Obres i actuacions de tractament entorn les edificacions 
(jardins, piscines, pistes esportives, cossos auxiliars, 
tanques, ...). 

Residència en habitatges dispersos, i activitats associades 
(captació i evacuació d'aigües, instal·lacions energètiques, 
...). 

Nuclis de població (a l'exterior de l'espai). 

Àrees industrials o comercials (a l'exterior de l'espai). 

 

14. Risc de contaminació del sòl, basses, mulleres i 
cursos fluvials 

Efectes generals durant les obres. 

Residència en habitatges dispersos, i activitats associades 
(captació i evacuació d'aigües, instal·lacions energètiques, 
...).  

19. Risc d’introducció i expansió d’espècies invasores. 

Obres i actuacions de tractament entorn les edificacions 
(jardins, piscines, pistes esportives, cossos auxiliars, 
tanques, ...). 

Nuclis de població (a l'exterior de l'espai). 

Àrees industrials o comercials (a l'exterior de l'espai) 

 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum 
natural, i la tranquil·litat necessàries per la fauna. 

Efectes generals durant les obres. 

Obres i actuacions de reconstrucció, rehabilitació, ampliació 
i conservació d'edificis aïllats o en zones rurals (alçada i 
número plantes, divisió horitzontal, façanes i cobertes, 
nova planta, ampliació, reconstrucció i rehabilitació) 

Obres i actuacions de tractament entorn les edificacions 
(jardins, piscines, pistes esportives, cossos auxiliars, 
tanques, ...). 

Residència en habitatges dispersos, i activitats associades 
(captació i evacuació d'aigües, instal·lacions energètiques, 
...). 

Nuclis de població (a l'exterior de l'espai). 

Àrees industrials o comercials (a l'exterior de l'espai) 

• Establir una zona d’influència/àmbit perifèric. 

• Establir una normativa específica per la 
construcció, usos i rehabilitació de les 
edificacions en les zones d’influència o àmbits 
perifèrics. 

• Limitar la divisió horitzontal (evitar la 
massificació). 
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EFECTES NEGATIUS MESURES 

26.Risc d'impactes paisatgístics i visuals. 

Obres i actuacions de reconstrucció, rehabilitació, ampliació 
i conservació d'edificis aïllats o en zones rurals (alçada i 
número plantes, divisió horitzontal, façanes i cobertes, 
nova planta, ampliació, reconstrucció i rehabilitació). 

Obres i actuacions de tractament entorn les edificacions 
(jardins, piscines, pistes esportives, cossos auxiliars, 
tanques, ...). 

• Establir una alçada màxima. 

• Establir uns materials de construcció específics 
en funció de la tradició arquitectònica de la 
zona. 

• Les edificacions han d’adaptar-se a la tradició 
arquitectònica de la zona. 

• Les edificacions fora del Parc s’han d’adaptar 
als criteris del Pla de Protecció 

• Regular l’enllumenat públic dels municipis en 
els casos que aquest tingui un efecte dins del 
Parc. 

29. Risc de destrucció o degradació del patrimoni 
cultural material i immaterial. 

Obres i actuacions de reconstrucció, rehabilitació, ampliació 
i conservació d'edificis aïllats o en zones rurals (alçada i 
número plantes, divisió horitzontal, façanes i cobertes, 
nova planta, ampliació, reconstrucció i rehabilitació). 

Obres i actuacions de tractament entorn les edificacions 
(jardins, piscines, pistes esportives, cossos auxiliars, 
tanques, ...). 

• Facilitar la rehabilitació del patrimoni cultural i 
material. 
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