


El Pla director urbanístic 
del Pallars Sobira 
PER: CARLES LLOP i SEBASTIA JORNET, Universitat Politecnica de Catalunya 

1 17 de juliol de 2004, en el marc del segon cap de 
setmana de taules rodones del Projecte Dorve, el secre- 
tari per a la Planificacid Territorial del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, Oriol Nel.10, anuncia 

i'enchrrec del Pla director urbanístic del Pallars Sobira. 

El mes de desembre del mateix any se signa el conveni de 
col.laboraci6 entre el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politecnica 
de Catalunya amb I'objectiu de realitzar els treballs de redaccid 
del Pla. 

METODOLOGIA DE TREBALL 
Hem abordat el Pla Director Urbanístic del Pallars Sobira consci- 
ents del valor de la muntanya des de diversos vessants d'interes 
patrimonial: ecolbgic, ambiental, social, cultural; perb tambe 
econbmic, ja que 6s d'interes central el perfil productiu que 
aquesta ha de tenir per al seu desenvolupament contemporani. 
Tant I'analisi de I'estat actual de desenvolupament (interessos, 
demandes i oportunitats), com la proposta han estat plantejades 
des de la perspectiva de millorar el patrimoni territorial com a 
factor de qualitat de vida i com a enriquiment d'aquestes valls 
en tant que lloc d'encreuament social, entre una poblacid per- 
manentment resident i les persones que hi arriben en busca de 
treball o per gaudir de la riquesa de I'oferta ambiental, turística 
i cultural. 

Hem constatat la importancia que tenen la riquesa i la diversitat 
dels paisatges de muntanya, per al desenvolupament del plane 
jament, perb tambC els forts desequilibris pel que fa als diferents 
tipus de amuntanya,, segons les capacitats productives, I'impacte 
econbmic i el desenvolupament de les activitats i els serveis dels 
qui I'habiten: 
* La muntanya urbana i productiva. 
* La muntanya dels pobles. 
* L'alta muntanya dels petits nuclis de capplera. 
* La muntanya inaccessible. 
* La muntanya dels grans sistemes geografia. 

Per a la redaccid, el proces de participacid i I'aprovacid del Pla 
Director Urbanlstic del Pallars Sobira s'ha procedit d'acord amb la 
metodologia i el proces de treball següents: 
O Estudi de I'abast del plans directors urbanístics determinats per 

la legislació vigent, el mandat del Parlament de Catalunya i les 
directrius establertes pel Programa de Planificacid Territorial. 
O Estudi del Pla Territorial de I'Alt Pirineu i Aran, mitjanpnt la compren- 
si6 i la sistematiizació dels continguts i les propostes establertes amb 
incidencia específica en el PDU, i seguiment de les observacions, els 
suggeriments i les propostes presentats en el proces de tramitació. 
0 Estudi del planejament general i derivat municipal (vigent, en 
tramit o en estudi). 
O Recull i sistematització d'informacib territorial, amb I'objectiu 
d'establir un llistat de ((demandes, interessos i oportunitats)). 
O Reculls de premsa. 
0 Bibliografia i webliografia. 
0 Entrevistes amb persones del territori. 
O Entrevistes amb alcaldes i regidors. 
O Entrevistes amb el Consell Comarcal del Pallars Sobira. 
O Carta enviada a tots els departaments de la Generalitat de 
Catalunya. 
O Carta a altres departaments de les institucions públiques impli- 
cades. 
O Consulta i aprofundiment del territori mitjanqint estudis especíñcs. 
O Treball de camp realitzat per I'equip pluridisciplinari, assistit per 
persones del territori, i aprofitant sessions de coordinacid, aprofun- 
diment o participacid pública. 
O Realitzacid de sessions de participacid pública. El procCs de 
participacid pública, engegat i coordinat per Rurbans (Associacid 
Sociocultural per a la Dinamitzacib Rural de Muntanya), es va dur a 
terme entre juny i setembre del 2005, amb un total de 8 sessions 
formatives, informatives i de participació, repartides per diferents 
nuclis de la comarca. 
0 Treball de redaccid del document orientador del Pla director: 
~Objectius i propbsits generals de la iniciativa)). 
O Elaboracid dels documents analítics i de diagnosi per a la for- 
mulacid de la proposta. 
O Elaboracid de I'estructura propositiva del Pla director, per tal de 
sotmetre-la a coneixement de la Secretaria de Planificacid i establir 
la participacid oportuna. 
O Elaboracid del Pla director segons les prescripcions de la Secre- 
taria de Planificacid Territorial del Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya. 

PRONUNCIAMENTS 
Les premisses que sintetitzen el marc general de la proposta sdn: 
1. El desenvolupament econbmic i social dels territoris dels Pirineus, 
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basat en la cura i la potenciació dels seus valors naturals, ecolbgics, 
histbrics i culturals, la sostenibilitat ambiental, la continuitat de 
les activitats agricoles, ramaderes i forestals, i la generació de les 
indúsh-ies emergents de se~eis. 
2. El reforgment del model d'un turisme de qualitat com a sector 
inductor del desenvolupament econbmic, de manera equilibrada 
amb la reestructuració del sector agrícola i ramader i de I'enforti- 
ment d'iniciatives de base industrial, per un model de cohesió ter- 
ritorial i governabilitat del territori basat en I'equilibri de sectors. 
3. La qualitat ambiental i paisatglstica té la base sobre el patrimoni 
natural i el treball del camp i del bosc i les aaivitats agroramaderes. 
La fixació d'activitat en aquest sector, adh~c incorporant noves 
maneres de fer, ha de permetre la cura de la biodivenitat ambiental 
i cultural d'aquest territori de muntanya. 
4. Hi ha prou sbl disponible per absorbir la demanda durant tota la 
vigencia del Pla director urbanistic del Pallan Sobira. En conseqükn- 
cia, cal potenciar I'ús del patrimoni existent, ajustant adequadament 
les extensions o noves arees urbanes i, fins i tot, desclassificant 
sbls urbanhables sense planejament aprovat El desenvolupament 
del sector immobiliari s'ha de desplagr cap a usos hotelers i de 
se~eis, enfront de la segona residencia. 
5. La prese~ació del patnmoni cultural i arquitectbnic 6s un objectiu 
fonamental per a una política de valorització dels recursos propis 
amb vista a la generació de desenvolupament territorial endogen. 
En conseqüencia, el Pla director urbanistic del Pallars Sobira pro- 
posa els mecanismes per identificar els arecursos patrimonials i 
de paisatgen, i els mecanismes pera la conservació i la gestió (i la 
recuperació, si s'escau). 
6. El Pla director urbanistic del Pallars Sobira determina la promoció 
i la ubicació de I'habitatge protegit en desplegament de la política 
de la Generalitat de Catalunya en materia d'habitatge, i com a recun 

basic per al desenvolupament de les indústries econbmiques dels 
territoris de muntanya. 

DADES BASIQUES 
L'ambit del Pla compren la totalitat de la comarca del Pallars Sobira 
i, per tant, els munícipis d'Alins, Alt Aneu, Baix Pallars, Espot, Esterri 
d'Aneu, Esterri de Cardós, Farrera, la Guingueta d'Aneu, Lladorre, 
Llavorsi, Rialp, Soriguera, Sort, Tíwia i Val1 de Cardós. 

UNA COMARCA PlRlNENCA FElA DE PElITES VALLS 
Es pot definir la comarca del Pallars Sobira com la part nord de la 
conca hidrografica que nodreix la Noguera Pallaresa. Aquest riu neix 
prbpiament en territori aranes, al Pla de Beret, pero és un riu essen- 
cialment pallares i la seva cona configura una comarca basicament 
en cul de sac, amb les crestes pirinenques com a te16 de fons, que 
actuen de separacid contundent entre les vessants atlantiques i 
mediterranies. Amb excepcions que tenen una escassa incidencia 
humana, la divisbria de la conca de la Noguera Pallaresa acostuma 
a actuar tamb6 com a divisoria administrativa comarcal. 

En aquesta part dels Pirineus les divisbries d'aigües acostumen a 
constituir carenes enlairades i abruptes que no solament incideixen 
en la cohesió humana de la comarca, sin6 en I'organització de la 
vida al voltant de les valls constitu'ides entorn deis afluents de la 
Noguera. El sistema de valls es reprodueix en un sistema adminis- 
tratiu fraccionat en 15 municipis i 134 nuclis. 

Si les divisbries d'aigües configuren un univers de relacions huma- 
nes confluents a les valls, els escorredon de les aigües, els rius, 
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representen els corredors humans per excel.l&ncia. El principal 6s 
el de la mateixa Noguera Pallaresa, que 6s i'espina dorsal de la 
comarca. A mes, lateralment, apareixen la Noguera de Cardós, de 
la Vallferrera i altres de,menon, que drenen les valls lateral i que 
donen als fluxos humans (i de comunicacions) de la comarca una 
configuracid arborescent 

I%DAPTAC~ A LES DIFICULTATS DEL RELLEU MUNTANYENC 
Les arees mes aptes per a les activitats humanes es desenvolu- 
pen amb dificultats als fons de vall, on les extensions planeres no 
abunden i, com a molt, s'arriba a les 350 hectarees de la plana 
dlEsterri dfAneu. Els conreus i els mateixos nuclis de poblacid han 
de remuntar les valls a la recerca de terrenys de pendents mes 
o menys suaus. 

L'orografia de la comarca repercuteix en la implantacid de qualsevol 
tipus d'activitat i ha repercutit tambe en les comunicacions. Aques- 
tes, naturalment, han de respondre tambe a I'orientacid dels fluxos 
humans i per fer-ho han de superar algunes dificultats importants: 
la de les altes carenes i la dels congostos que encaixonen els rius 
principals. 

A les carenes que la separen de les comarques velnes cal buscar 
els ports mes assequibles. En aquest sentit, en destaquen: 
El port de la Bonaigua a la part nord-occidental. 6s un port situat 
a uns 2.070 metres d'altitud que, fins a la creacid del túnel de 
Vielha, tenia I'honor de ser I'únic accCs catala a la comarca de 
la Vall d'Aran (i a Franqa per aquesta banda). Actualment el port 
continua jugant un paper clau en I'esdevenir de la comarca, tant 
o mBs pel potencial turístic relacionat amb la neu que pel transit 
de llarga distancia. 

El port del Cantd, entorn dels 1.720 m sobre el nivell del mar, que 
se situa al sud-est comarcal i seweix de lloc de pas de les relacions 
entre les valls de la Noguera Pallaresa i el Segre. Es tracta, sens 
dubte, de la via d'acces lateral mes important. 

Entre els congostos, naturalment, el mes important es el de Collegats, 
que 6s com una mena de coll de I'embut dels fluxos que drenen 
tot el territori comarcal. Comunica Sort amb la Pobla de Segur, per6 
la seva rellevancia recau en el fet de comunicar la comarca amb les 
regions urbanes del sud: Lleida i en especial Barcelona. 

EL CANVI DE TEND~NCIA DEMOCRAFICA 
El Pallars Sobira, a mitjan segle XIX, a I'igual que la resta de comar- 
ques del Pirineu, inicia una davallada demografica que te el seu 
origen en la crisi de I'agricultura tradicional i que amb major o 
menor continui'tat es perllonga fins a les darreries del segle XX. 
Durant aquest periode no nomes es perd població, sind que a 
mes es produeix una reestructuracid poblacional a escala interna. 
La poblacid es concentra als nuclis urbans mes importants i ben 
comunicats on existeix un mercat laboral mes ampli i variat, deixant 
el territori mes allunyat i inaccessible practicament desert. 

No 6s fins a finals del segle XX que es modifica una recessid 
demografica que semblava insalvable. Un cop mes els canvis 
demografies sdn propiciats pels canvis econbmics; I'expansid del 
turisme de muntanya dota de funcionalitat terciaris la zona i la 
revifa demograficament. 

Si en I'estadi inicial el desenvolupament turístic va suposar un petit 
fre al despoblament creixent de la comarca, en I'estadi actual la 
desestacionalitzacid del recurs facilita I'allargament de la temporada 



i pemet ocupar personal durant tot I'any, fet que facilita I'assenta- 
ment definítiu de la poblaaó vinculada al sector. 

No obstant aixb, aquest procés de recuperació demografica altera 
I'estructura soaal tradicional. En 10 anys la proporció de llan no 
farniliars ha passat del 21% al 35%. Aquesta tipologia sovint relaci- 
onada arnb el rnbbil laboral i de cabcter essencialment unipemnal 
és la que rnés ha crescut en els darren anys. 

CREIXEMENT DEMOCRAFIC I NECESSITATS D'HABITATCE 
Les prwisions de població elaborades condueixen la comarca rnés 
enlla del llindar dels 7.000 habiints arnb vista a I'horitró 201 5. No 
6s un creixernent dificil d'imaginar quan la comarca cornpta, a hores 
dara (2004), arnb 6.666 habitan& i quan el i 991 en cornptava arnb 
5.418, la xiia rnés baka de la histbria dernografica comarcal. 

Us municipis i les s e w  dades basiqws 

El creixernent demografic s'haura de traduir, sobretot, en el reforp- 
rnent de la base de la piramide d'edats. L'assentament de població 
jove arnb rnbbil laboral revifara, segons les previsions, la natalitat 
de la zona; perb, arnb tot, la piramide continuara evidenciant un 
envellirnent considerable. 

El aeivement residencial de la comarca i, arnb dl, les necessitats de sbl 
es troben, en qualswol cas, rnés condicionats per la demanda d'ha- 
b i i e  de segona residencia que no pas per la demanda d'habitge 
per part de la població resident En aquest senüt, les delimitacions de 
sb1 de creixernent han de partir dun horiiz6 de creixement basat en el 
desenvoluparnent turístic potencial i en la necessitot d'equilibmr aquest 
creixement arnb el rnanteniment del caracter dels nuclis urbans, la 
presewació del patrimoni ambiental i la revenió dels guanys econo 
mis generats per la constnicció a la mateixa comarca 
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A hores d'ara cal assenyalar que la comarca no escapa a la pressió 
constructora general de les arees urbanes del pais. Els preus de 
I'habitatge de segona ma han augmentat notablement i es fa molt 
difícil trobar-ne fins i tot als nuclis més aillats. Mentre, els nuclis una 
mica mes grans situats al fons de val1 enregistren una dinamica 
constructora important 

LES DINAMIQUES LOCALS: ENTORN, ESPECIALlTZACI6 I VOCACld 
DELS NUCLIS 
El creixement urba de la comarca s'ha d'inserir, naturalment, 
en el teixit actualment existent. No solament es tracta d'una 
comarca poc densa i amb una població dispersa en nuclis 
molt petits, sin6 que els nuclis una mica més gians que ser- 
veixen de nexe d'unió de tota aquesta estructura s6n també 
de dimensions reduldes. La capital de la comarca; Sort, es 

queda amb 1.551 habitants el 2004, la segona població, 
Esterri d'Aneu, amb 754 i, tot seguit, el nucli de Rialp en. té 

només 464. 

Tot i que el creixement demografic es concentra als nuclis princi- 
pals del fons de vall, en particular Sort, aquests presenten encara 
unes dimensions molt reduides i experimenten, naturalmeni, 
dificultats per assumir serveis piiblics o privats que es poden 
trobar en qualsevol altre centre comarcal i que permeten una 
atenci6 satisfactoria al conjunt de la població comarcal. Apareix 
com a inevitable reforqar demograficament aquests nuclis si es 
vol augmentartambé el llindar de benestar de la població comar- 
cal. I aixb passa per reforqar-hi la base empresarial, implantar-hi 
equipaments i disposar-hi d'arees d'implantació .de tallers de 
serveis o industrials. 
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Pel que fa als nuclis de dimensions mes reduTdes, el repte principal 
se centra a contrarestar la tendencia al despoblament i les possibles 
perdues patrimonials que se'n deriven. 

En atencid al manteniment de la poblaci6 i I'activitat en un medi 
tan dispers, es fa necessari disposar tant d'una accessibilitat viaria 
mínimament correcta a la xarxa viaria basica del fons de vall, com 
d'una bona connexid a les xarxes de telecomunicacions. 

PROPOmS GENERALS 
Les propostes d'ordenaci6 territorial s'estructuren segons: 
O el nivell de competencia urbanística específica, cosa que determi- 
na propostes físiques i normatives d'ordenaci6 urbanística territorial 
vinculants; 
O propostes que caldra determinar mitjanqant programes trans- 
venals; 
O recomanacions que caldra convenir i gestionar amb d'altres 
administracions i agents, a traves del que anomenem I'Agenda per 
al desenvolupament i el planejament territorial. 

L'estructura de la proposta d'ordenaci6 territorial es realitza sobre 
la base de 6 sistemes: 

1 SISTEMA D'ARTICULACI~ TERRITORIAL, REGIONAL I TRANS- 
FRONTERERA 
O Potenciaci6 de I'accessibilitat i la connexid del Pallars amb les 
comarques veines de la Val &Aran, I'Alt Urgell, el Pallars Jussa i 
Franqa. 
O increment de les relacions de mobilitat, turisme, cultura, patrimo- 
ni, estudi, coneixement, etc., mes enlla del territori catala. 
O Definici6 dels corredors de mobilitat que han de reforqar I'es- 
tructura del territori (N - P -A): 
- Eix Sort - la Pobla de Segur - Lleida. 
- Eix Sort - la Seu d'urgell - Perpinya. 
- Eix Sort - Vielha - Toulouse. 
0 Establiment de les directrius per afavorir els desplaqaments 
efectuats en cada una de les relacions i els eixos significatius i del 
seu repartiment entre vehicle privat i transport públic col.lectiu. 

O ldentificacib de les connexions-relacions transfrontereres, refor- 
Cant el paper dels senders i les connexions histbriques del territori 
pallares, tant pel seu valor en altres temps, com pel potencial actual 
i futur dins la xarxa de comunicacions pallaresa. 

2 SISTEMA D'ESPAIS OBERTS I s ~ L  NO URBANITZABLE 
O Identificaci6 dels valors del paisatge i delimitacid d'unitats de pai- 
satge. Sbls de major valor natural i científic intrínsec, espais que garan- 
teixin les connectivitats ecolbgiques i sbls afectats per riscos naturals i 
aquells que realitzen funcions rellevants en el cicle de I'aigua. 
O Definició de propostes d'estructuraci6 organica de sbl no urba- 
nitzable: la Noguera Pallaresa, la Noguera de Card6s i la Nogue- 
ra de Vallferrera com a eixos principals i les valls laterals, Assua, 
Unarre, Estaon, Escrita, Bonaigua i Siarb. Reconeixement dels seus 
elements significatius com ara camins, variacions topografiques i 
paratges d'interes. 
0 Ordenaci6 de les xarxes ambientals de continu'itat al territori: 
Xarxa Natura 2000, PEIN, sbls de major valor agrícola per raons 
de fertilitat, productivitat, integritat superficial, creacid de paisatge o 
d'embolcall i potenciaci6 del sistema de connexid ecolbgica. 
O Ordenacib dels paisatges ambientals crítics i paisatges ambientals 
d'excel.l&ncia: sbls.que, per la seva posici6 territorial, es manifestin 
inadequats per a un desenvolupament urbanístic sostenible (ris- 
cos geomorfolbgics, inundabilitat i allaus). Altres sbls que I'analisi 
concreta de I'ambit objecte de planejament determini que tenen 
valors especials o realitzen funcions d'interes per a la sostenibilitat 
del territori (Pla de Corts). 
0 Determinaci6 de la gesti6 integrada en I'ordenacib del territori 
forestal. 
0 Establiment d'una normativa d'abast plurimunicipal reguladora 
de la implantaci6 de possibles usos periurbans als sbls del sistema 
d'espais oberts. 
O Regulaci6 dels sbls de domini públic (hidraulic, carreteres i 
camins ramaders), d'acord amb la normativa sectorial vigent. 
0 Potenciació de la xarxa de camins rurals i senders (GR-11, GR- 
1 1-20). 
O Proteccid de I'espai rural agrícola, reconeixent la funci6 econbmi- 
ca connexa al manteniment de la qualitat del territori rural. 



3 SISTEMA D'ASSENTAMENTS 
O Reconeixement de la totalitat dels nuclis de poblacid que com- 
ponen el sistema &assentaments urbans del Pallars Sobira i esta- 
bliment de les necessitats internes de cadascun d'ells. 
O Assignacid de maxims o minims de s61 urbanitzable per a habi- 
tatge lliure, habitatge protegit i per a activitats econbmiques, tot 
comprovant les propostes d'estrategies de desenvolupament que 
estableix el PTAPA. 
O Establiment de directrius i determinacions relatives al sbl urba: con- 
solidaci6 i rehabilitacib; sbl urba per delimitar; sbl urba per redefinir; 
ambits per desclassificar; determinacions sobre les edificacions. 
O Incorporaci6 de les determinacions de la normativa dfedificaci6 
de I'Alt Pirineu i Aran, en que es reconeixen les tipologies tradici- 
onals del Pallars (tipologia del Baix Pallars i les tipologies del Mig i 
Alt Pallars, la casa gran, la casa bona, la llúpia). - 
O Establiment de directrius i determinacions relatives als sectors de 
sbl urbanitzable sense planejament aprovat Localitzar les previsions 
de sbl urbanitzable desproporcionades, excessives o mal situades, 
per procedir-ne a la desclassificaci6 o la modificacib. 
O Establiment de criteris de catalogaci6 i contingut documental 
dels inventaris d'edificacions rurals que cal redactar en la totalitat 
dels municipis del Pallars. ldentificacid d'aquelles edificacions rurals 
que han estat localitzades a partir de la documentaci6 topografica 
consultada sobre les quals se'n proposa la reutil'iacid per a usos 
de refugi, equipament turistic rural o elaboracib i comercialitzaci6 
de productes artesanals. 
O Establiment de criteris de catalogacid i contingut documental 
del Cataleg específic de masies i cases rurals susceptibles de 
reconstruccib o rehabilitacid que ha de redactar el planejament 
municipal. Identificaci6 d'aquells nuclis que, pel fet de mantenir-se 
com a assentaments en sbl no urbanitzable, haurien d'acollir-se a 
aquesta catalogacib. 
O Determinacid dels limits especifics que no han d'ésser excedits 
per I'extensib de la urbanitzacib. 
O Definici6 dels ambits d'ordenacid urbanística especial (arees 
d'activitat econbmica supramunicipal; activitats extractives; ambits 
urbanistics de projecte especific). 
O Localitzad6 d'arees d'activitat econbmica supramunicipal per evitar 

la tendencia a la proliferaci6 d'implantacions aillades al territori. 
0'Determinaci6 d'arees d'activitat extractiva susceptibles de ser 
aprofitades per a la localitzaci6 de noves activitats d'interes. 
O Indicaci6 d'ambits urbanístics de projectes específics amb la finalitat 
de racionaliizar i articular implantacions urbanístiques complexes. 
O Foment de nous usos turistics d'impacte reduit, millorant I'ofer- 
ta d'esqui de fons, potenciant la Noguera Pallaresa com a font 
de recursos i activitats turístiques lligades a I'aigua i valoritzant el 
potencial turistic de les valls laterals. 

4 SISTEMA D'EQUIPAMENTS, DOTACIONS I SERVEIS TERRITORIALS 
O Delimitaci6 de reserves necessaries per a equipaments d'abast 
supramunicipal. 
O Reforpment i millora de la xarxa de serveis socials i de proximitat; 
mantenir els serveis basics als nuclis petits. 
O Localitzaci6 de les estacions de muntanya existents i altres nous 
equipaments que complementin la xarxa de dotacions i desestaci- 
analitzin I'oferta turlstica. 
O Definici6 de la Noguera Pallaresa com a font de recursos i acti- 
vitats turístiques lligades a I'aigua: dotacions esportives, miradors, 
arees d'estada i de serveis i punts d'accés al riu. 
O El Parc Natural de I'Alt Pirineu, la Reserva de Caca de Boumort, 
el centre de natura i desenvolupament sostenible de les Planes de 
Son com a fonts de recursos i activitats turístiques. 

5 SISTEMA D'INFRAESTRUCTURES TERRITORIALS 
O Definici6 dels traqats i els ambits afectats per les infraestructures 
d'abast supramunicipal, tant les que procedeixen del Pla Territorial 
de I'Alt Pirineu i Aran i de plans sectorials, com les que puguin ser 
propostes del mateix Pla director. 
O Ordenaci6 de la relaci6 d'aquestes infraestructures amb els teixits 
urbans i els espais oberts (evitant generar més barreres ecolbgiques 
i intentant minvar I'impacte de les existents). 
O Definici6 del traqat de les variants necessaries per incrementar 
I'eficiencia de la xarxa del Pallars: variants de Gerri de la Sal, Sort, 
Rialp, Llavorsí i &Esterri i Valencia dfAneu. 
O Transformaci6 de les travesseres urbanes en passeig (N-260, 
C-28). 
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O Millora dels accessos als nuclis situats a mitja vessant i de la xarxa 
d'accessibilitat i connectivitat de les valls laterals. 
O Potenciacid de la xarxa de serveis públics i d'infraestrudura rural. 
O Localitzacid dels emplacaments dels serveis tecnics (depura- 
dores, repetidors, abocadors, etc.), valoració de I'estat actual i de 
les previsions. 
0 Millora del subministrament electric i I'abastament d'aigua. 

O Definicid de determinacions sobre la mobilitat sostenible de 1 
persones i mercaderies i el transport públic. 
O Definicid de mesures encaminades a evitar la dispersi6 de 
I'habitatge i I'activitat, i que afavoreixin la mixticitat urbana i un 
cert equilibri en la distribució de llocs de treball i residencia dels 
potencials treballadors. 
O Localitzacid i dimensionat de possibles &rees d'activitat eco- 
nbmica mancomunades per evitar la tendencia a la proliferacid 
d'implantacions aillades d'activitat al territori (N). 
O Determinació de la compatibilitat entre les activitats econbmiques 
entre si i amb relació al sbl d'ús residencial. 
O Millora de I'oferta de transport públic, estudiant la possibilitat d'allar- 
gar la línia ferroviaria Lleida-la Pobla de Segur fins a Esterri &Aneu. 

6 XARXA PATRIMONIAL I DEL PAISATGE 
O Definicid de la xarxa pabimoniai i del paisatge com el conjunt d'ele- 
ments que el conformen i la seva articulacid a travCs de I'espai fisic 
territorial i per mitja de la coherencia de la seva gestid a I'intem del 
paisatge de suport. La definicid d'aquesta xarxa suposa la considera- 
cib dels elements arquitectbnics patrimonials i els conjunts urbanisfics 
que formen la base histbrica de I'entitat territorial, el sistema d'espais 
constituUits pels seus entorns de proteccid; els senders o recorreguts, 
i els espais visuals de connexid que els relacionen. 
O lncorporacid d'un precataleg que vol servir de referent als futurs 
catalegs de bens per protegir que han de formar part dels plans 
urbanístics municipals i establir directrius sobre els criteris de cata- 
logació i sobre el seu contingut documental. 
O Reconeixement de la xarxa d'equipaments patrimonials, que sdn 
un dels suports per al coneixement i la divulgacid d'informacid sobre 
el territori i la seva evolucid: Ecomuseu de les Valls d'Aneu; Centre 
d'lnterpretacid de la Natura; Serradora d'Areu, i I'Alfolí de la Sal. 
0 Establiment de la xarxa de senders i camins patrimonials, definint 
els camins que hauran de formar part d'aquesta xarxa així com les 
millores i els condicionaments necessaris. 

Per gestionar les propostes el Pla Director urbanístic del Pallars 
Sobira.preveurA, en coherencia i desplegament de la legislacid 
vigent a Catalunya en materia urbanística i territorial: 

EINES PER A LA GEST16 DE LES PROPOSTES: 
0 Determinacid de sectors de gestib i cooperacid supramunicipal. 
O Determinacid d'ambits de projecte especial. Diferenb imatges del patrimoni paisatglstic i cultural del Pallars SobirA. AdriA Goula 
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Vista d'lsil. Adri2 Coula 

0 Establiment de pactes territorials. 0 Xarxa de transport, gesti6 de la mobilitat i transport públic comar- 

O Establiment de polítiques compensatbries mitjanpnt perequaci6. cal. 

O Establiment de taules de concertació. O Turisme, patrimoni i medi ambient. Gesti6 del turisme comarcal. 

OTramitaa6 d'informes integrals per via administmtiva amb la coordi- O Treball, activitats economiques i sectors empresarials. Foment 

naci6 dels departaments de la Generalitat i concurrents implicats. del desenvolupament econbmic. 

O Creaci6 de I'oficina de ged6 del Pla director urbanístic, integrant els O Pla director d'infraestructures i d'ordenacib ambiental de teleco- 

tecnics del Consell Comarcal i la Comissi6 d'urbanisme competent municacid i de les instal.lacions de radiocomunicacib. 

PROGRAMES 
O Programa uComunalsa (normes d'ús i activitat als territoris comu- 
nals). 
O Programa ulnuncab (gestib de la protecci6 de les arees inun- 
dables). 

0 Pla d'usos i activitats de les lamines d'aigu 

0 Programa Banc de patrimoni públic de sbl i edificacions. 
O Programa Allotjament turístic i de lleure de muntanya. 
O Programa d'arees d'acampada. 
0 Programa d'equipaments d'interpretaci6 del patrimoni natural. 
O Programa de condicionament i millora de carreteres. 
O Programa de reconversi6 de les travesseres urbanes en passeig. 
0 Programa de millora d'acces als nuclis. 
O Programa &Línies electriquesa. 

0 Cataleg de patrimoni i paisatge. 

Ordenaci6.de la forest, gesti6 forestal sostenible. 
O Agropaisatge, gesti6 del territori protegit a traves de I'agrjcultura. 

CONCLUSIONS 

Les propostes del Pla director del Pallars Sobira es concreten en la 
definici6 del Pallars com un espai territorial en xarxa: 
O Conciliar I'especificitat dels valors de la cultura tradicional i de 
I'ambient natural del territori amb la modernització de les estruc- 
tures productives, I'oferta dels serveis socials i les infraestructures 
necessaries, factors generadors de noves ocupacions per incre- 
mentar I'habitabilitat i I'atractivitat d'aquestes arees superant I'es- 
tacionalitat tradicional. 
O Reforpr la xarxa territorial del Pallars Sobira (adhuc del sistema 
Pirineu -xarxes curtes entre els seus components) per esser mes 
consistents en les xarxes allargades dels mercats internacionals. 
O Afavorir amb el planejament d'escala comarcal I'articulacid de la 
xarxa territorial, la xarxa de I'ocupaci6 i I'activitat, la xarxa de formaci6 
contínua, la xarxa social de convivencia i la xarxa institucional. 
O Reforcar les xarxes de nuclis dels diferents sistemes del Pallars, 
ates que el funcionament i la interdependencia entre ells va mes 
enlla dels limits administratius municipals, i que els diferents sis- 
temes tenen tanta identitat unitaria prbpia com configuradora de 
tot el Pallars Sobirh. 
O Definici6 de la Xarxa Patrimoni i Paisatge, entenent que el 
Pallars Sobira correspon, en gran part, a un paisatge cultural 
on podem trobar des d'elements del patrimoni ja reconeguts i 
protegits, fins a elements culturals i paisatges patrimonials. 
O Introducci6 del concepte &Areal, espai ((privilegiab) i de proteccid 
al voltant dels nuclis, com a unitat de mesura de la vitalitat del 
paisatgenucli que permet fer una interpretacid del proces evolutiu- 



involutiu del paisatge perque transforma en signes els factors dels 
canvis econbmics i socials. 

El Pla director urbanistic del Pallars SobirA preten estar atent a les 
noves dinamiques territorials que abasten tant els territoris de munta- 
nya com els de la plana o de les grans aglomeracions metropolitanes 
pel que fa a I'ús allargat del territori, la mobilitat per a I'ús i el gaudi 
de les ofertes territorials i pel creixement progressiu de la població 
emigrant que arriba als nostres territoris (tant comunitaris i extraco- 
munitatia, com la derivada de la immigracid interna del país). 

En conseqüencia, el Pla es redacta tenint en compte que forma part 
d'una nova generacib de plans territorials, que pretenen assolir I'ob 
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jectiu essencial d'ordenar el territori i col.laborar en la governabilitat, 
aplicant el principi de subsidiarietat i facilitant el desenvolupament 
del planejament urbanístic d'escala municipal. Per aixb es planteja 
i s'enfoca com: 
O un ((Document d'ordenacib urbanística territorial)) de rang supra- 
municipal en desplegament de la legislacib vigent i del Pla territorial 
de I'Alt Pirineu i Aran; 
O una base de dades (Arxiu de territorb que recull documentacib 
basica per al desenvolupament territorial a fi de posar-lo al servei 
de les persones de les comunitats de muntanya i de la resta de 
Catalunya; 
O un instrument per a la ((Concertacib supramunicipab; 
O una eina per incrementar la ((Cultura del planejamentn. 

Xarxa dels nudis del Pallars Sobid 




