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TAULA TEMÀTICA OI-1: EDIFICACIONS 

DADES DE LA SESSIÓ 

Sessió celebrada a la Casa dels Parcs de la Seu d’Urgell, el 29 d’octubre de 2019 a les 10:00. 

Un cop feta la recepció dels assistents, en Jordi Garcia, director del Parc Natural del Cadí – Moixeró, fa una 

primera presentació del contingut dels plans de protecció del medi natural i del paisatge i de la metodologia 

seguida per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (DGPAMN) en la seva redacció. 

Aquesta introducció serveis 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. 

Al final de la sessió, un representant de cada taula exposa en plenari les principals conclusions respecte a 
efectes més significatius, oportunitats estratègiques i mesures de gestió.  

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

DADES DE LA TAULA TEMÀTICA OI-1 

Nombre de participants 3 

Facilitadora  Anna Martín (ARDA) 

Referent Parc / DGPAMN Jordi Garcia (Parc Natural del Cadí Moixeró) 

Ens /actors representats Junta Rectora del Parc 

Centre de la Propietat Forestal 

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

 

Distribució per perfils 

 

Distribució per territori 

 

Altres
67%

Forestal
33%

Sectors

Polític / 
representació

34%

Propietari / a
33%

Tècnic
33%

Perfil

Parc
67%

Alt Urgell
33%

Territori
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EIXOS DE DEBAT I RESULTATS 

Anàlisi dels efectes de les edificacions l’espai protegit 

 

Els membres del grup de treball valoren independentment els efectes. Posteriorment, 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”. 

En els casos que s’han corregit o afegit efectes, s’han identificat en blau a la taula. 

Efectes generals durant les obres   

Activitat induïda Efecte 

Abocaments de residus sòlids 

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

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

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

27. Risc de degradació o erosió 
de petites o mitjanes superfícies 

Totalment d’acord en els 
efectes generals de les obres. 

Abocaments d’aigües residuals 

Efectes de les obres en general (soroll, 
pols, pas i ús de maquinària...) 

 

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. Alguns d’aquests impactes no deriven de les infraestructures durant la seva vida útil sinó de 

les obres de construcció. 

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 

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

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

Totalment d’acord 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Totalment d’acord com a 
impacte potencial però que 
pot ser significatiu en cas de 
materialitzar-se 

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

Totalment d’acord com a 
oportunitat 

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

D’acord amb matisos. Es 
considera que si no s’actua 
conservant el patrimoni és per 
alguna raó. 

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

1. Artificialització D’acord (només un participant 
valora aquest efecte) 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc d'ignició) D’acord com a potencial però 
poc o gens significatiu (només 
un participant valora aquest 
efecte) 

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

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

D’acord 

26.Risc d'impactes paisatgístics i visuals Més aviat d’acord. Hi ha 
consens en que s’ha de regula 
sobretot tema de tanques 
(alçades, materials, 
permeabilitat...). 

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

Totalment d’acord en 
l’oportunitat. 
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29. Risc de destrucció o degradació del patrimoni cultural material i 
immaterial . 

Sense valoració concloent.  

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 Totalment d’acord 

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

Totalment d’acord 

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) Totalment d’acord 

19. Risc d’introducció i expansió d’espècies invasores D’acord (només un participant 
valora aquest efecte) però en 
el debat es posa com exemple 
el cas de la pampa del Caucas, 
espècie altament urticant.  

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

Totalment d’acord, destacant 
l’efecte sobre la llum natural. 

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) Totalment d’acord 

19. Risc d’introducció i expansió d’espècies invasores En la valoració inicial no hi ha 
acord però en el debat es posa 
com exemple el cas de la 
pampa del Caucas, espècie 
altament urticant.  

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

Totalment d’acord, destacant 
l’efecte sobre la llum natural. 

 

EIX DE DEBAT 1:VALORACIÓ I PRIORITZACIÓ DELS 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? 

El grup expressa un elevat grau d’acord amb la diagnosi prèvia. Com a efectes prioritaris als quals el Pla ha de 

fer front destaquen tot allò que pugui representar un risc per a la conservació del patrimoni arquitectònic. 

Per poder actuar-hi, consideren imprescindible disposar d’un Catàleg partint de la feina que cada Ajuntament 

del Parc ja hagi realitzat al respecte.   
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En la mateixa línia, consideren especialment importants els efectes que representen un risc per la qualitat 

visual i paisatgística per la qual cosa caldrà disposar de criteris d’integració partint dels instruments de que ja 

disposin els Ajuntaments. Respecte a les edificacions, el grup considera que s’ha de permetre ampliar o 

rehabilitar les destinades a habitatge o usos agroramaders, amb alguns criteris. Per exemple, rehabilitacions 

d’aquelles que siguin accessibles a través de la xarxa viària existent; ampliacions limitades a un percentatge 

sobre la superfície existents, sempre i quan el criteris s’apliqui amb flexibilitat per no limitar possibilitats de 

diversificació de les activitats (per exemple, un obrador, que per normativa sanitària requereix unes 

dimensions i configuració determinada). 

En el cas d’obres vinculades a construccions i cossos auxiliars també expressen que s’han d’incorporar criteris 

de respecte al patrimoni i d’integració paisatgística. Aquí la necessària flexibilitat ha d’anar encaminada a 

permetre tot allò que sigui necessari per a l’adequació de les activitats a les noves tecnologies o obres de 

millores ambientals com les destinades al sanejament de les aigües residuals o la implantació d’energies 

renovables. Les tanques s’han de regular en alçades, materials i permeabilitat. 

Una altre aportació de la taula és que caldrà tenir en compte els efectes del canvi climàtic que afectaran de 

manera directa als objectius de conservació. Els efectes, doncs, hauren de ser tinguts de compte de manera 

transversal a l’hora de regular els usos i les activitats.  

Com a zones a tenir en compte per efectes específics, se cita els nuclis de Josa i el disseminat de Gisclareny 

per al risc de contaminació de les aigües donat que no disposen de sistema de sanejament. Per això es 

considera important poder coordinar amb l’ACA la implantació d’aquestes sistemes per exemple en forma de 

depuradores biològiques. 

El grup també considera convenient establir una àrea d’influència per poder incidir en alguns temes com la 

contaminació lumínica, la introducció d’espècies invasores o els criteris d’integració visual.  

Detecció d’oportunitats estratègiques 

 

EIX DE DEBAT 2: DETECCIÓ D’OPORTUNITATS 

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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CREIEU QUE AQUESTES SÓN LES OPORTUNITATS ESTRATÈGIQUES QUE ES DONEN AL PARC EN 

RELACIÓ A L’EDIFICACIÓ?IDENTIFIQUEU ZONES O ELEMENTS ON AQUESTES OPORTUNITATS ES 

DONIN D’UNA MANERA MÉS CLARA? 

El grup està d’acord en el paper de la construcció i rehabilitació en la conservació del patrimoni i la qualitat 

paisatgística; volen aportar, també, la importància de les obres d’edificació per a determinats usos en la 

promoció de l’activitat socioeconòmica al territori. Per això, formules les oportunitats estratègiques en els 

següents termes: 

● Un model d’edificacions integrades visualment en l’entorn per assolir un territori d’elevada qualitat 
paisatgística. 

● Un model en què la rehabilitació i ampliació de les edificacions ajudi a mantenir la població en el 
territori, a desenvolupar les activitats econòmiques compatibles i conservar el patrimoni. 

● En les proximitats de les poblacions, edificacions destinades a petit comerç (agrobotigues) com a 
activitat econòmica i foment del producte local . 

Mesures de gestió  

 

EIX DE DEBAT 3: MESURES DE GESTIÓ O ACTUACIÓ NECESSÀRIES 

TENINT EN COMPTE LES TIPOLOGIES INDICADES, QUINES MESURES DE GESTIÓ O ACTUACIÓ VEIEU 

NECESSÀRIES PER ASSOLIR LES OPORTUNITATS ESTRATÈGIQUES DETECTADES? 

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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Ajuts / Subvencions Governança i Vigilància 

● Línies de subvenció per a rehabilitació amb 
criteris paisatgístics i de sostenibilitat (millora 
energètica, etc.). .) 

● Articular mecanismes d’equiparació fiscal 
tenint en compte la dificultat d’accés a serveis 
públics en les zones de muntanya 
(bonificacions fiscals, renda mínima, etc).  

● Coordinació amb l’ACA per implantació 
d’EDAR a tots els municipis del Parc (model 
EDARS biològiques per a petites poblacions)- 

Informació / ordenació de l’ús públic / promoció i 
valorització 

Estudis / Projectes / Actuacions directes 

● Promocionar una xarxa d’agrobotigues, punts 
d’alimentació de primera necessitat, 
productes km. 0...). 

● Catàleg de patrimoni cultural i arquitectònic 
(bordes, masies, barraques, marges, ponts...) 
partint del que ja disposin els propis municipis 
del parc.  

● Inventari de construccions a integrar 
paisatgísticament. . 

 

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? 

Es fan les següents aportacions  de mesures de prevenció o minimització dels potencials impactes negatius de 

les obres (fase durant les obres): 

- Les obres s’hauran de realitzar sempre previ informe preceptiu del parc que estableixi les mesures 

que calgui tenir en compte respecta a l’alteració de les condicions de tranquil·litat per a la fauna.  

Els usos i activitats en l’espai, fins i tot en la tipologia d’activitats que poden suposar oportunitats, 

provoquen efectes 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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- Establir la obligatorietat de restituir l’espai afectat al seu estat original retirant qualsevol resta de 

material, deixalles, etc. 

- Disposar d’un codi de bones pràctiques durant les obres (aspectes de manteniment de maquinària, 
etc. ). 

 

Respecte a l’impacte visual provocat per edificacions o construccions no integrades el grup considera que s’ha 

d’elaborar un Catàleg de construccions a integrar paisatgísticament que recollirà aquells casos en que s’afecti 

de manera important la qualitat paisatgística. Per a les edificacions incloses s’haurà de donar un termini per a 

la seva integració visual (i donar facilitats: línia de subvenció...) i en cas contrari s’actuarà d’ofici o es requerirà 

l’eliminació dels elements discordants.  

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, ...). 

 

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, 
...).  



 

SESSIÓ PARTICIPATIVA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ DEL CADÍ – MOIXERÓ 
 

 

GRUP DE TREBALL OBRES, EDIFICACIONS 
 I INFRAESTRUCTURES La Seu d’Urgell 29/10/2019  FITXA TEMÀTICA OI1 

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) 

●  

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, ...). 

 

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, ...). 

 

 


