Detall del nucl~de Les

Et Pla director urbanístic
de la Val d'Aran
PER: CARLES LLOP i SEBASTIA JORNET, Universitat Polit&cnica de Catalunya

I mes de gener de 2004, despres del col.lapse viscut
durant les festes de Nadal, el conseller de PolíticaTerritorial, Joaquim Nadal, i el síndic d'Aran, Carlos Barrera, varen
I
coincidir en el fet que cal limitar i vigilar el creixement
urbanístic de la Val &Aran. Amb aquest motiu s'anuncia I'encarrec
del Pla director urbanístic de la Val &Aran.
El mes de desembre del mateix any se signa el conveni de collaboraci6entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitatde Catalunya i la UniversitatPolitecnica de Catalunya
amb I'objectiu de realitzar els treballs de redaccib del Pla.

METODOLOGIA DE TREBALL
Per a la redacci6, el procCs de participaci6 i I'aprovacib del Pla
director urbanístic de la Val d'Aran s'ha procedit d'acord amb la
metodologia i el proces de treball següents:
O Estudi de I'abast dels plans directors urbanístics determinats
per la legislaci6 vigent, el mandat del Parlament de Catalunya i les
directrius establertes pel Programa de Planificacib territorial.
O Estudi del Pla territorial de I'Alt Pirineu i Aran, mitjan~antla comprensi6 i sistematitzaci6 dels continguts i les propostes establertes
amb incidencia específica en el Pla director, i seguiment de les
observacions, els suggeriments i les propostes presentades en el
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rnulacib de la proposta.
1 Elaboracid de I'estructura propositiva del Pla director, per tal de
sotmetre-la a coneixement de la Secretaria per a la Planificacid i
establir la participacid oportuna.
O Elaboracid del Pla director definitiu, segons les prescripcions de la
Secretaria per a la PlanificacidTerritorial del Departamentde Politica
Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya.
rKONUNClAMENTS
Les premisses que sintetitzen el marc general de la proposta
sdn:
1. L' Aran ha estat un dels territoris de muntanya que mes
fortament ha viscut el proces de canvi del model de desenvolupament amb una forta caiguda del sector primari tradicional
i una autentica explosid dels sectors terciari i de la construccid.
L'existencia d'un recurs turístic com la neu, que atrau un públic
massiu, i d'un clima alpí que permet, tambe, oferir un turisme verd a I'estiu, ha comportat un creixement urbanístic molt
notable durant les darreres decades i una intensitat de la construccid &habitatges per cada mil habitants entre les mes altes
de Catalunya (16,25 en el periode 1994-2003). La intensitat
d'aquest proces urbanitzador exigeix un important esforq planificador i una coordinacid supramunicipal que eviti disfuncions i
sobrecostos de gestid terriiorial i que impedeixi, també, la degradaci6 d'un dels principals actius turistics i de desenvolupament
de la zona que es el paisatge.

proces de tramita
Estudi del planejament general i derivat municipal (vigent, en
cull i sistematitzacidde la informacid territorial, amb I'objectiu
stablir un llistat de aDemandes, interessos i oportunitatsn.
- Bibliografia i webliografia.
- Entrevistes amb persones del territori.
Entrevistes amb alcaldes i regidors.
- Entrevistes amb el síndic i els tecnics del Conselh Generau
- Carta a altres departaments de les institucions públiques impliO Consulta i aprofundiment del territori mitjanpnt estudis espe-

Treball de camp realitzat per I'equip pluridisciplinari, assistit per
persones del territori, i aprofitant sessions de coordinacid, aprofundiment o participacid pública.
O Treball de redaccid del document orientador del Pla director:
bjectius i propbsits generals de la iniciativan.
Elaboracid dels documents analítics i de diagnosi per a la for-

2. Tot el desenvolupament urbanístic de I'Aran es concentra al
fons de la vall, per raons topografiques, al llarg del passadís que
vertebra el curs de la Carona. Aquesta realitat comporta riscos
evidents, entre els quals, problemes de mobilitat derivats de i'estretor del pas natural i la congestid del transit per la inexistencia
de vies segregades ¡/o I'absencia d'infraestructures de flui'dificacid
del transit, com ara giratoris, aparcaments o vies de circumval~lacid
dels nuclis urbans. Igualment, el creixement lineal comporta un risc
evident d'anastomosi o unid dels diferents nuclis fins ara existents
en un passadís urba continu, similar al que ja s'ha produyt a Andorra,
i que urbanisticament no sembla desitjable. Aquest continu urba,
d'altra banda, comportaria un efecte barrera a la permeabilitat
ecolbgica que cal evitar.

3. Pel seu potencial turístic I'Aran ha estat una de les comarques
de muntanya que mes ha crescut en poblacid durant les darreres
decades i presenta una taxa d'envelliment inferior a la mitjana de
Catalunya. Aixb, juntament amb el seu relatiu aillament geografic,
I'aboca a una certa autosuficienciad'equipaments i de serveis que
han de ser pensats a una escala supramunicipal.
4. Es necessari ordenar, amb una escala de major detall que la que

permet el Pla territorial i de manera coordinada amb aquest, I'ambit
mes urba de la comarca d'era Val d'Aran atenent, principalment,
els aspectes de creixement urba i de paisatge, de connectivitat
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d'interes comarcal.
ENCAIX GEOGRAFIC I iERRlTORlAL DE L'ARAN

DADES BASIQUES
L'ambit del Pla compren la totalitat de la Val d'Aran i, per tant, els
municipis de Bausen, Canejan, Les, Bossbst, Vilambs, Arres, es
Bbrdes, Vielha e Mijaran i Naut Aran.
UN PA~SPIRINENC
Si es compara amb I'extensió habitual de les comarques administratives catalanes, els 620,46 km2 de la Val d'Aran la situarien
entre les més petites. Perb la Val d'Aran no és una comarca qualsevol, i ni tan sols no vol ser una comarca. L'Aran és un petit país
pirinenc molt semblant en la seva configuració física, humana
i institucional histbrica a Andorra; només que, a diferencia del
Principat, no ha acabat de quallar en una organització prbpia en
el moment que els estats es convertien en referents obligats.
El 1834, la reina regent dlEspanya suprimí el regim institucional
propi de la vall basat en la jerarquia institucional de la casa, el
poble i el t e r ~ óo sesterqó, amb un brgan representatiu únic
de tota la vall al capdavant. Al cap de molts anys I'Estatut de
Catalunya establia la necessitat de reconeixer les particularitats
histbriques de la vall, que esdevenen realitat amb I'aprovació
de la Llei 16/1990, que reintrodueix les institucions prbpies de
I'Aran, amb el Conselh Generau i el Síndic Generau com a figures
maximes de representació de la vall.
El reconeixement polític no és altra cosa que el reconeixement
d'una particularitathumana molt marcada per la circumstancia que
ens trobem davant una vall tancada pirinenca a la qual tot porta
a relacionar-se amb el nord. No endebades és cap al nord, cap a
la plana aquitana, per on té la seva sortida la Garona, el riu que
drena tota la comarca i que es converteix en el principal riu del
Midi frances. No és endebades, tampoc, que la comarca manté
com a llengua prbpia I'occitA, a banda del fet que bona part dels
seus habitants coneixen el frances i mantenen relacions humanes
intenses amb I'area de Saint-Gaudens i Tolosa de Llenguadoc.
Perb, potser perque les relacions amb el nord eren massa obligades, I'Aran es decanta per la pertinen~ainstitucional cap al sud,
cap a la corona aragonesa i també cap al bisbat d'Urgell. Cap a
aquesta banda cal salvar ports situats en tots els casos per damunt
dels 2.000 metres d'altitud i coberts de neu durant els sis mesos
d'hivern, de manera que I'Aran ha viscut relativamenta part del seu
sud, almenys fins que I'any 1948 s'obrí el túnel de Vielha.
Com el seu mateix nom indica, ens trobem davant un territori
absolutament marcat per les condicions de vall, que condicionen
i'activitat i les relacions humanes. Aquí, a diferencia d'altres territoris,
ni tan sols no es troben valls laterals prou potents com per crear
ambits de relaci6 una mica separats. Les diferenciacionshumanes
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a I'interior de I'Aran venen senzillament del fet de viure mes amunt
o mes avall del fons de vall central. I aquesta diferenciació, que
ha tingut tambe la seva traducci6 institucional, es trasllada en les
denominacions de Naut, Mij i Bais Aran, les dues primeres repre
sentades per un únic i gran municipi i la darrera fragmentada en
set petits municipis.
ENTORN DEL CORREDOR VERTEBRADOR
Fruit de la seva orientacid atlantica, el glaciarismefou especialment
potent i ha deixat la seva empremta a la vall central glacial que
organ'ba i crea, practicament, el territori aranes, uns 44 quilbmetres
de típica vall glacial en U des del circ de Saboredo fins a eth Pbnt
de Rei. I es, precisament, en la part inicial de la vall glacial que es
troba el llindar mes assequible per passar cap a la vessant pirinenca meridional, el port de la Bonaigua, entorn dels 2.072 metres
sobre el nivell del mar, que ha estat la via histbrica de comunicació
amb el sud mes utilitzada. Pel nord, en la seva part mes baixa,
entorn dels 600 metres sobre el nivell del mar a la frontera entre
Espanya i Franga, la vall central glacial continua per Fos i, en pocs
quibmetres, aboca a la gran plana aquitana ifa molt faci1 la sortida
cap a aquesta banda.

o els nuclis petitíssims de la vall de Toran en serien una excepció,
una excepció ben negligible si es te en compte que s'han quedat
sense residents permanents. En aquest rosari de nuclis tampoc
no han destacat gaire histbricament els uns sobre els altres, condicionats com eren per un univers tancat a les relacions exteriors
i pel potencial agrari del territori immediat. Potser Les i Bossbst, al
Bais Aran, han marcat la diferencia en la darrera centúria, perb aixb
es pot atribuir també al fet conjuntural dels intercanvis que s'han
prodult a la frontera entre estats.
Nomes Vielha ha pres i conservat unes funcions de lloc central, que
es poden relacionar amb la seva posició geografica en relaci6 amb
el conjunt de la vall, amb la relativa obertura del fons de vall al seu
entorn i amb la seva posició en I'encreuament del riu Nere, que
baixa del port de Vielha, amb la Carona. Amb tot, Vielha ha tingut
histbricament una menestralia molt esquifida i nomes amb I'esclat
del turisme que s'inicia en els anys 1970 pren un caire mes de vila
capital i comenga a pesar demogrhficament i econbmicament en
el conjunt de la poblaci6 comarcal. L'any 2004 I'Aran compta amb
8.832 habitants, dels quals mes de la meitat, 4.838, es troben
empadronats al municipi de Vielha.

El fons de la vall de la Garona representa I'area planera per excelIencia de la comarca, per be que sigui molt difícil parlar de terrenys
planers, i nomes la plana de Les, que ben just arriba a les 200
hectarees, mereixeria prbpiament aquest nom. En qualsevol cas,
els conreus i les activitats i assentaments humans s'han situat
preferentmental fons de la vall, i nomes alla on la vall s'obre una
mica mes o alla on es conserva un esgla6 glacial de menor pendent
(cap al Bais Aran) apareixen conreus i activitats. Mes rarament es
troben aprofitaments agricoles i assentaments a les valls laterals,
que són massa tancades i penjades.

Be, si en lloc de comptar-se tot el municipi, on es troben una
tretzena de nuclis, es compten nomes els habitants del nucli de
Vielha, la poblacid es queda en 3.032 habitants. Perb aquesta
xifra tampoc no 6s gaire significativa, perque el nucli de Vielha
forma practicament, a hores d'ara, un continu urba amb els nuclis
de Betren, Escunhau, Casarilh, Gausac i Casau. Es precisament la
prolongacidd'aquest continu urbanitzat la que amenaga de canviar
radicalmentla configuracidurbana histbrica de la comarca, a banda
de suscitar molts interrogants sobre els usos i la pervivencia del
corredor de la Garona.

Tot plegat, el poblament forma un rosari de nuclis que s'estira pel
fons de la vall i del qual ningú no s'allunya gaire. Nomes Montgarri

UNA TENDkNCIA CONTINUADA DE CREIXEMENT DEMOGRAFIC
Tota I'area nord-occidentaldel Principat, que inclou la Val d'Aran, els

dos Pallars, I'Alt Urgell i, en menys grau, la Cerdanya i el SolsonCs,
forma juntament amb alguns municipis de comarques velnes (en
especial la Noguera) I'Area recessiva per excel.lCncia de Catalunya
durant el llarg segle que va de 1860 a 1975, trencada nomes en
alguns illots urbans i per algunes fases expansives relacionades amb
la construcci6 de centrals hidroelectriques. L'any 1975 comen@ a
notar-se un lleu canvi a I'Aran i a partir d'aleshores el país ha experimentat un creixement demografic continuat que contrasta amb la
recessi6 demografica o el lleu creixement recent de les comarques
pirinenquesvanes. El darrer recompteoficial (2004) donava 8.832
habitants, que encara es queden lluny dels 11.272 habitants que
se censaren el 1860, el moment de maxim poblacional.
La recuperació demografica no podia venir

Xalxa de senders paisaiglstia. Pla diredor Lrbanlstic

de les capacitats naturals de la poblacid local. Aquestes havien
quedat molt limitades per I'emigracib de la poblaci6 jove en els
anys 1960 i 1970, i d'aleshores enca, la disminucid de la fertilitat
femenina ha reduit encara mes la regeneraci6 natural del contingent
demografic. La recuperaciódemografica ija nomes el manteniment
del contingent existent solament podien ser possibles amb I'aportaci6 immigratbria que al territori de I'Aran ha vingut de la resta de
I'Estat espanyol i nomes molt darrerament comenGa a notar-se la
presencia de mA d'obra exterior.
Les perspectives apunten cap a un creixement continuat de la
poblacib resident que no es previsible que superi el ritme actual, ates que tampoc no hi ha grans projectes turístics que hagin
d'alterar I'oferta actual. És previsible la continuació del creixement
esglaonat que es d6na ara, almenys mentre no es produeixi
alguna crisi inesperada del model actual de desenvolupament
basat en I'esquí.
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urba. En definitiva, Vielha 6s I'única poblacid que concentra una
oferta de serveis prou diversa i variada, que contribueix a fixar la
poblacid local i immigrada i que atreu els autbctons residents a
les poblacions vehes. La poblacid presenta una oferta de serveis
públics important (hospital, ensenyament secundari, palau de gel,...)
en la qual es deixa notar la manca d'algun equipament cultural de
relleu, a banda de les millores puntuals que es poden introduir en
els diversos Arnbits. Com sempre, I'oferta privada comercial i de
serveis de Vielha destaca tambe sobre la de qualsevol nucli.
En conjunt, el creixement demografic afavoreix tambe els nuclis
del fons de vall mes ben comunicats, mentre que la resta de petits
nuclis ha continuat amb la tendencia recessiva secular. Potser algunes poblacions mes alteroses i allunyades de I'eix de comunicacions
de la vall experimenten o han experimentat un cert creixement
residencial, perb els residents permanentsd'aquests nuclis no han
deixat de disminuir.
La dinamica residencial de la comarca no es relaciona gaire amb
el creixement demografic, que ve més aviat darrere. Els habitatges
ocupats de manera permanent representen una tercera part dels
prop de 9.000 habitatges que tindria I'Aran a hores d'ara i que sbn,
majoritariament, utilitzats com a segona residencia.
El grau d'utilitzacib de I'habitatge presenta, per altra part, una situacib molt contrastada entre el Naut Aran, on la part d'habitatge
destinat a residencia permanent és molt baixa, el Mij Aran, on la
segona residencia supera lleugerament I'habitatge principal, i el Bais
Aran, on la segona residencia t6 una presencia menor. Tant Naut
Aran com Vielha tenen a llarg termini una dinamica constructora
important i molt similar que varia a curt termini segons la dinamitzacid del sbl d'ambdbs municipis. En els darrers anys la disminucib
del sbl per urbanitzar disponible i I'encariment del preu del sbl han
fet, precisament, que la dinamica constructora s'estengui de Vielha
en avall i cap als nuclis una mica mes a'11lats.
No es pot deixar d'assenyalar que els preus del metre quadrat
construit arriba a valors, de Vielha en amunt, que recorden els del
centre de Barcelona i que representen una barrera per als treballadors del sector turistic, dels serveis en general i de la mateixa
construccib, tant dels treballadors temporers com de la resta. La
implicacib de I'Adrninistracib púbica es fa indispensableperque es
produeixi habitatge social i aquest sigui, efectivament, destinat a
la demanda que en necessita.
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peracid demografica de I'Aran, aquesta presenta d'entrada una
diferencia sensible entre la part mitja i alta i la part del Bais Aran,
que anteriorment s'havia mantingut millor i que darrerament es
refa amb mes dificultats de la crisi demografica.
Pel que fa als nuclis de població, el creixement demografic reforcara
la jerarquia urbana existent i el principal beneficiari en sera Vielha
amb els nuclis immediats, els quals arriben a constituir un continu

CREIXEMENT RESIDENCIAL I VALORS PATRIMONIALS
L'esgotament del sW urbanitzable ¡/o les dificultats de posar en
el mercat el sbl que queda per edificar comencen a crear fortes
pressions immobiliaries als nuclis del Naut i Mij Aran. Fins ara el
creixement urba s'havia pogut cenyir forca als nuclis preexistents,
sense alterar radicalment la seva fisonomia i originant una taca
urbana relativament ben encaixada en el paisatge, tot aixb gracies
tambe al planejament vigent. Donar satisfaccid a les demandes de

............................................................................................................................................................
Quadre de dades, Pla director urbanístic

creixement residencial que es plantegen a poc temps vista planteja
un repte molt seribs d'encaix.
El primer repte 6s d'encaix paisatgístic i d'ubicacid de la taca urbana. Si es dedu'issin possibles nous creixements, aquests haurien
de tenir molt en compte el menor impacte visual possible i evitar
d'esquitxar la taca urbana per tot el territori. Una jerarquitzacib del
creixement apareix com a inevitable.

En conjunt es planteja una ruptura d'equilibri entre els territoris
planers que constitueixen el patrimoni productiu histbric de la vall
i la seva desaparicid davant el creixement residencial. Mentrestant,
augmenten tambe els riscos geolbgics als quals ha de fer front la
urbanitzacid i la construccib d'edificis, uns riscos que es fan molt
presents a mesura que se surt dels camps mes planers del fons
de la vall.

PROPOSTES GENERALS
Un segon repte, ja mal resolt en alguns dels creixements actuals,
6s el manteniment del caracter dels petits nuclis preexistents. Carquitectura rural aranesa es caracteritza per la disposicib irregular
de les cases i I'adaptacib d'aquestes a la topografia i a I'orientacib
solar, condicions que es fan difícils de respectar per I'edificacib en
serie; perb caldria vetllar-ne pel compliment.

Les propostes d'ordenacib territorial del Pla director urbanístic de la
Val &Aran s'estructuren segons el nivell de competencia urbanlstica
específica, determinant:
O Propostes físiques i normatives d'ordenacib urbanística territorial
vinculants.
O Propostes que caldrh establir mitjanqant programes transversals.
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O Recomanacions que caldra convenir i gestionar amb d'altres
administracionsi agents, a traves del que anomenem I'Agenda per
al desenvolupament i planejament territorial.
Cestructura de la proposta d'ordenaci6 territorial es realitza sobre
la base de 6 sistemes:
1 SISTEMA D'ARTICULACI~TERRITORIAL, REGIONAL I TRANSFRONTERERA
O Potenciaci6 de I'accessibilitat i de la connexi6 de I'Aran amb les
comarques veines del Pallars Sobira, I'Alta Ribagorga, Ribagorqa i
Aquitania.
O Potenciaci6 de les relacions de mobilitat, turisme, cultura, patrimoni, estudi, coneixement, etc, mes enlla del territori catalh.
0 Definici6 dels corredors de mobilitat que han de reforvr I'estructura del territori:
- Eix Vielha - Pont de Suert - Lleida.
- Eix Vielha - Saint-Caudens - Toulouse.
- Eix Vielha - Sort - la Seu &Urgell.
- Eix Vielha - Bossbst - Bagnkres-de-Luchon
O Establiment de les directrius per afavorir els desplaqaments
efectuats en cada una de les relacions i eixos significatius, i del seu
repartiment entre vehicle privat i transport públic col.lectiu.
O ldentificacid de les connexions-relacions transfrontereres, reforqant el paper dels senders i les connexions histbriques de I'Aran,
tant pel seu valor en altres temps, com pel potencial actual i futur
dins la xarxa de comunicacions pirinenques.
2 SIlsTrmLA DBFSPAIS OBWrS
O Delimitaci6 precisa dels tipus de sbl no urbanitzable que con-

formen el sistema d'espais oberts, d'acord amb les establertes pel
Pla territorial de I'Alt Pirineu i Aran (sbl d'especial protecció, sbl de

protecci6 territorial i sbl de protecci6 preventiva).
O Redaccib d'una normativa d'abast plurimunicipal reguladora de la
implantacib de possibles usos periurbans en els sbls de protecci6
preventiva que precisi i moduli de manera específica les possibilitats
que la Llei d'urbanisme estableix, amb caracter general, per al sbl
no urbanitzable a I'article 47.
O Definici6 dels elements territorials basics del sistema d'espais
oberts que configuren la seva fesomia i esdevenen elements referencials de les actuacions que hi són permeses, amb la finalitat de
garantir la compatibilitat dels usos i la idone'itatde les instal4acions
i construccions amb I'estructura i les característiques físiques del
territori on es localitzen, i d'aconseguir-ne la integració en el medi
i reduir-ne I'impacte.
0 Delimitaci6 del conjunt de prats de dall, marges, arbredes i altres
espais entorn dels nuclis que han de restar lliures d'edificacid pel
seu valor paisatgístic, els areals. Establimentde mesures de planificaci6 i gestió per a la seva presewacib. Aquests areals han d'actuar
com a separadors urbans de manteniment obligat a I'entorn del
rosari de nuclis urbans del fons de la vall, per tal d'impedir I'efecte
de continu urba, sobretot en el curs alt de la Carona.
O Definici6 de les connectivitats territorials (corredors i connectors
ecolbgics, parc de ribera, xarxa hidrografica,...) i identificacid de les
barreres que cal superar.
O Reconeixement dels corredors i connectors ecolbgics: connector
alpí nord, connector alpí sud, connectorfluvial secundari, connector
fluvial marginal, altres connectors fluvials, connector subalpí i monta
del vessant nord, i connectors subalpins i montans transversals.
O Reconeixement del Parc Territorial de la Carona (definit per les
línies d'inundabilitat Q500 ACA a tot el curs de la Carona, llevat
dels arnbits inclosos dins de sbl urba o urbanitzable) amb I'objectiu
de vetllar per la continu'itat i la millora del connector fluvial, establir
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programes de recuperació, regeneracid i proteccid ambiental i
faunistica dels diferents trams, determinant-ne els punts crítics
i les actuacions que es creguin necessaries per assolir aquests
objectius.
O Definici6 i regulacib de la xarxa de senden i camins; reconeixement dels grans recorreguts (GR) i petits recorreguts (PR) de I'Aran,
delimitaci6 dels senders paisatgístics, definici6 d'una via verda com
a eix vertebrador de la vall, des de Pontaut fins a Vaqueira.
O ldentificacid dels sbls subjectes a riscos naturals: Q500 Inuncat,
risc geomorfolbgic, risc d'allaus; i riscostecnolbgics (Carona verda,
a Les). Regulacib dels sbls subjectes a riscos naturals (inundabilitat,
geomorfolbgic i allaus) itecnolbgic (accidents greus), d'acord amb
la normativa sectorial vigent
O Regulacid dels sbls de domini públic (hidraulic, carreteres i
camins ramaders), d'acord amb la normativa sectorial vigent
3 SlmMA D'ASSENTAMENTS
O Reconeixement de la totalitat dels nuclis de poblaci6 que compo-

nen el sistema &assentaments urbans de la Val &Aran i establiment
de les necessitats internes de cadascun d'ells.
O Determinar les necessitats internes dels nuclis. Assignaci6 de
maxims o mínims de sbl urbanitzable per a habitatge 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:
consolidaci6 i rehabilitaci6; sbl urba per delimitar; sbl urba per
redefinir; ambits per desclassificar; determinacions sobre les edificacions.
0 Establiment de directrius i determinacions relatives als sectors de
sbl urbanitzablesense planejament aprovat Localitzar les previsions

de sbl urbanitzabledesproporcionades, excessives o mal situades,
per procedir-ne a la desclassificaci6 o la modificacid.
O Establiment de criteris de catalogacib i sobre el contingut documental dels inventaris d'edificacions rurals que cal redactar en la
totalitat dels municipis de I'Aran. Identificaci6 d'aquelles edificacions rurals que han estat localitzades a partir de la documentacid
topografica consultada sobre les quals es proposa la reutilitzacib
per a usos de refugi, equipament turístic rural o elaboraci6 i comercialització de productes artesanals.
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0 Establimentde directrius sobre els criteris de catalogacid i sobre el
contingut documental del Cataleg específic de masies i cases rurals
susceptibles de reconstrucci6 o rehabilitacid que ha de redactar el
planejament municipal. Identificaci6d'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 límits específics que no han d'Csser excedits
per I'extensib de la urbanitzacib.
O Definici6 dels ambits d'ordenacib urbanística especial (Arees
d'activitat econbmica supramunicipal; activitats extractives; ambits
urbanístics de projecte específic).
O Localitzacibd'arees d'activitat econbmica supramunicipal per evitar la tendencia a la proliferació d'implantacions aillades al territori.
O Determinacid d'arees d'activitat extractiva susceptibles de ser
aprofitades per a la localitzacib de noves activitats d'interes.
O Indicaci6 d'ambits urbanístics de projectes específics amb la
finalitat de racionalitzar i articular implantacionsurbanístiques complexes.

4 SISTEMA D'EQUIPAMENTS, DOTACIONS I SERVEIS
TERRITORIALS
O Concrecib de I'ordenacid dels equipamentsexistents, previstos o
proposats. Establimentde les reserves necessaries per a les noves
implantacions i les seves condicions d'implantació i accessibilitat.
O Definici6 dels equipaments territorials: sanitaris (incorporar les
determinacions del Mapa d'ordenacib sanithria -assistencials),
esportius, educatius (potenciacib del Centre de Recerca &Alta
Muntanya de Vielha del Departament d'Ecologia de la Universitat
de Barcelona), culturals i administratius.
O Reforgament i millora de la xarxa de serveis socials i de proximitat:
mantenint els serveis basics als nuclis petits, reforcant el model
sanitari que recolza en I'Espitau Val d'Aran.
O Definici6 de les dotacions territorials: esportius privats, refugis,
&reesd'acampada, arees d'estada, miradors, punts d'accks al riu i
equipaments-aparcaments.
O Establimentd'edificabilitats complementaries per a usos hotelers,
mitjangant precisions normatives.
O Incentiu de la diversificaci6 de i'oferta turística arreu de la vall:
recuperacid de I'estacid d'esquí de la Tuca, valoració de I'oferta
del termalisme,...

O Definici6 de la Garona com a font de recursos i activitats turístiques.

5 SISTEMA D'INFRAESTRUCTURESTERRITORIALS
0 Establiment de les determinacions generals del conjunt d'elements d'interes general que sbn fonamentals per assegurar el
desenvolupament i el funcionament del conjunt del territori, atesa
la seva important contribuci6 a I'hora d'assolir els objectius del
planejament referents a la mobilitat i I'abastament de serveis
(N - P - A).
O Definici6dels tracats i els ambits afectats per les infraestructures
d'abast supramunicipal (N - P - A).
O Transformacid de les travesseres urbanes en passeig (Les,
Bossbst, Mijaran-Vielha-Betren, Escunhau-Casarilh, Garbs, Arties,
Salardú) (N - P -A).
O Definici6 d'un nou tracatviari que d6na soluci6 a la problematica
d'accessibilitat dels nuclis de la solana del Mij Aran situats a mitja
vessant (N - P - A).
O Potenciacid de la mobilitat mbrbida (servei sanitari, afluencia a
Vaqueira, activitats Conselh Esportiu dera Val &Aran, activitats Palai
de Geu de Vielha, serveis escolars, Pompiers, Espitau).
0 Localitzaci6 de les infraestructures de la mobilitat aeroportuaris.
Ampliacid i millora de I'heliport de Vielha i foment de les connexions amb els aeroports de Toulouse, Bagneres-de-Luchon i la
Seu d'urgell.
O Localitzacib de les infraestructures de serveis d'abastament
d'aigua, recollint les previsions del Pla d'abastament i distribucid
d'aigua en alta 2005.
O Localitzacid de les infraestructures de serveis de sanejament,
recollint les previsions del PSARU 2005.
O Localitzacibde les infraestructures de serveis energetics, recollint
les previsions del Pla de I'energia 2015 de la Direccib General
&Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya (nova subestacib a
Vaqueira 1 10/25 kW 2x40MVA -Pla Tramuntana-, ampliacib de
la subestaci6 de Bossbst, amb 1 10/25 kW 40MVA, gasoducte Val
d'Aran des de Franca -Les-Bossdst-Vielha-Naut Aran).
O Localitzaci6 de les infraestructuresecoambientals. Definici6 dels
punts d'accks als nuclis -punts verds.
O Desenvolupament de les xarxes telernatiques i de telecomunica-

ci6, per tal de garantir I'acces de qualitat a les noves tecnologies de
la informacidi la comunicacib, tal com ja preveu el Pla de Recerca
i Innovaci6 2005-2008.
6 XARXA PATRIMONIAL I DEL PAISATGE
O Definici6 de la Xarxa patrimonial i del paisatge com el conjunt
d'elements que el conformen i la seva articulacid a traves de I'espai
físic territorial, i a traves de la coherencia de la seva gesti6 a I'intern
del paisatge de suport
0 lncorporacid d'un precataleg que vol s e ~ ide
r referent als futurs
catalegs de bens per protegir que han de formar part dels plans
urbanístics municipals i establir directrius sobre els criteris de catalogaci6 i sobre el seu contingut documental.
O Testimoniar I'existencia d'elements valuosos del patrimoni que
cal preservar:
Bens amb declaracib de BCIN:
-Baronia de Les; glesia parroquiau de Santa Maria d'Arties;
casa FO de Braset d'unha; casa Rbsa a Gessa; Casa Sirat a
Canejan; Castell de Les,...
Bens amb declaraci6 de BCIL:
-Borda Joaquin a Les; glesia de Sant Martin a Aubert; fabrica
dera Lan a Vielha; glesia de Sant Esteve de Betren,...
; *Altres bens sense declaracib:
>
-Centrau de Pbnt de Rei; glesia de Santa Anna a Bausen;
pbnt de Peira a Bossbst; glesia de Sant Fabian d'Arres de
Sus; glesia de Sant Feliu a Vilac,...
O Reconeixement de la xarxa &equipaments patrimonials com
a elements de suport per al coneixement i la divulgacid sobre el
territori de I'Aran i la seva cultura: Museu d'era Val &Aran; Fabrica
dera Lan; Casa deth Senyor d'Arrbs; Museu Casa Joachinquet; Hom
de Caudia; Mbla de Salardú; eth Cloques de Salardú; Banhs de
Tredbs; Museu eth Corrau; Sant Joan d'Arties; Mina Victbria,...
O Reconeixement d'elements naturals del paisatge de I'Aran: roureda de Baure; soala de Casteras; bosc d'Aubas, ...
O Reconeixement dels itineraris patrimonials: camí Reiau; itinerari
d'Arriu d'Aiguamog; itinerari Vilambs-Bassa &Arres-Mina VictbriaMina Margalida,...
' l , ,

EINES PER A LA GESTI~DE LES PROPOSTES

O Deterrninaci6de sectors de ged6 i cooperaci6 supramunicipal.

O Determinacid d'ambits de projecte especial.
Establimentde pactes territorials.

O Establiment de polítiques compensatbries mitjanvnt perequacid.
0 Establiment de taules de concertaci6.
El Tramitacid d'informes integrals per via administrativa amb la
coordinaci6 dels departaments de la Generalitat i concurrents
implicats.
O Creaci6 de I'oficina de gesti6 del Pla director urbanístic de la
Val d'Aran, integrant els tecnics del Conselh Generau &Aran i la
Comissi6 territorial d'urbanisme de la Val &Aran.

PROGRAMES
0 Prograrna d'informaci6 del Pla
O Programa com un als))
Programa clnuncab) aplicat a les lleres del territori comarcal
O Programa d'espais agraris tallafoc
O Programa Senders, vies verdes i BTT
0 Pla de camins
O Programa ((Caminsramaders))
O Pla d'usos i activitats de les lamines d'aigua
O Pla de rehabilitacid de nuclis
O Programa per a la recupera& de nuclis
13
Programa Banc de Patrimoni públic de sbl i edificacions
O Programa Allotjament turístic i de lleure de muntanya
0 Programa d'arees d'acarnpada
O Programa Esquí
O Prograrna d'equipaments d'interpretaci6 del patrimoni natural
0 Programa de condicionament i millora de carreteres
0 Programa de reconversi6 de les travesseres urbanes en
passeig
0 Programa de millora d'acces als nuclis
O Programa uLinies electriquesn
O Programa upatrimoni i paisatgen
AGENDA
O Ordenaci6 de la forest, gestib forestal sostenible.
O Agropaisatge, ged6 del territori protegit a traves de
I'agricultura.
0 Xarxa de transport, gestib de la mobilitat i transport públic
comarcal.
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LES
PROPOSTES DEL
PLA DIRECTOR
URBANISTIC DE
LA VAL D'ARAN ES
CONCRETEN EN
L'ENFORTIMENT DE
WRAN COM UNA
CIUTAT VALL

O Turisme, patrimoni i medi ambient Gestib del turisme comarcal.
O Treball, activitats econbmiques i sectors empresarials. Foment

del desenvolupament econbmic
0 Pla director d'infraestructuresi d'ordenacib ambiental de telecomunicacib i de les instal.lacions de radiocomunicacib.
CONCLUSIONS
Les propostesdel Pla director urbanistic de la Val &Aran es concre
ten en I'enfortiment de bran com una ciutat vall:
O Conciliar I'especificitat dels valors de la cultura tradicional i de
I'ambient natural del territori amb I'oferta dels serveis socials i les
infraestructures necessaries, factors generadors de noves ocupa-

cions per incrementar I'habitabilitat i I'atractivitat d'aquestes arees
superant la tradicional estacionalitat.
0 Potenciar I'enfilall, tot mantenint la identitat de cada nucli i articular el sistema de ciutat vall.
O Afavorir, amb el planejament d'escala plurimunicipal, I'articulaci6
de la xarxa territorial, la xarxa de I'ocupacib i I'activitat, la xarxa de
formacib continua, la xarxa social de convivencia i la xarxa institucional.
0 Definir el gran sistema hidrografic de la Garona com a eix d'activitat, produccib, connectivitat i coneixement.
O Definir la Xarxa patrimonial i del paisatge, entenent que I'Aran
correspon, en gran part, a un paisatge cultural on podem trobar
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des d'elements del patrimonija reconeguts i protegits, a elements
culturals i paisatges patrimonials per catalogar.
El Pla Director Urbanistic de I'Aran pretkn estar atent a les noves
dinamiques territorials que abasten tant els territoris de muntanya
com els de la plana o de les grans aglomeracions metropolitanes pel
que fa a I'ús allargat del territori, la mobiI.ht per a I'6s i el gaudi de les
ofertes territorials i pel creixementprogressiu de la poblaci6 emigrant
que arriba als nostres territoris (tant comunitaris i extracomunitaria,
com la derivada de la immigraci6 interna del pals).

En conseqübncia, el Pla es redacta tenint en compte que forma part
d'una nova generaci6 de plans territorials, que pretenen assolir I'ob-

jectiu essencial d'ordenar el territori i col4aborar en la governabilitat,
aplicant el principi de subsidiarietat, i facilitant el desenvolupament
del planejament urbanistic d'escala municipal. Per aixb s'ha plantejat
com:
O un uDocument d'ordenaci6 urbanistica territoriab de rang supramunicipal en desplegament de la legislaci6vigent i del Pla Territorial
de k l t Pirineu i Aran;
O una base de dades drxiu de territorin que recull documentacib
basica per al desenvolupament territorial per posar-lo al servei de
les persones de les comunitats de muntanya d'arnbdbs territoris i
de la resta de Catalunya;
O un instrument per a la uConcertaci6 supramunicipab;
O una eina per incrementar la cultura del planejarnenb.

