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MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DE 
LA  DELIMITACIÓ DE SÒL URBÀ DE LA GUINGUETA D’ÀNEU 

 

0. INTRODUCCIÓ 
Aquest text refós recull les prescripcions fixades per la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Lleida en sessió de 19 de gener de 2006. 

1. JUSTIFICACIÓ  
Aquesta modificació es realitza a iniciativa de l’Ajuntament i es justifica per la necessitat d’evitar 
les greus transformacions que es poden produir en els nuclis vells del pobles, degut a la 
permessibilitat de la normativa urbanística actual de la Delimitació del Sòl Urbà vigent  i a la 
dinàmica de les promocions immobiliàries últimes. 
 
Es voluntat de l’Ajuntament que els pobles conservin les seves característiques 
arquitectòniques i paisatgístiques de sempre , així com, que no es produeixin greus 
densificacions d’habitatges, que en els pobles, per les seves característiques de petits nuclis 
vellls no podrien assimilar, tant a nivell d’accessibilitat amb vehicles  com per la precarietat dels 
serveis urbans. 
 
Així mateix, es motiu de la modificació, que les noves operacions o promocions solucionin 
degudament el dèficit dels serveis urbans i d’aparcaments, i no comportin en cap cas el 
col.lapse del poble, generant poblemes nous i greus en els nuclis vells. 
 
La modificació puntual afecta estrictament als articles que cal modificar per assegurar la 
conservació dels nuclis urbans, mantenint la resta de l'articulat de la normativa de la Delimitació 
del Sòl Urbà vigent, així com els plànols a on es delimita el sòl urbà, l’estructura, l'ordenació i la 
delimitació de sectors i àrees  de creació de nous serveis (art.39) o que incorporen vies de 
comunicació d'ordre territorial (art.40). 
 
En relació als riscos de la inundabilitat i de la hidrogeomorfologia es deteminen unes  pautes 
urbanístiques i edificatòries, per disminuir els efectes dels riscos avaluats per l'Agència 
Catalana de l'Aigua. 
La modificació es planteja en el moment que l’Ajuntament ha endegat la redacció d’un Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal, que permetrà una regulació més específica i detallada, al 
realitzar-se sobre una topografia més completa de la realitat construida, i que permetrà definir 
la forma dels pobles no solsament de la normativa.  
 
Aquest text refós incorpora les prescripcions de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida 
fixades en l'aprovació definitiva d'aquest document el dia 19 de gener de 2006. 
 

2. OBJECTE 
Aquesta modificació puntual de les Normes Urbanístiques té per objectius els següents punts: 
 
1. Augmentar les mesures de conservació dels pobles, entenent que tots ells tenen un valor 

cultural, arquitectònic i paisatgístic que cal conservar, de forma semblant a com ja es fa 
amb el territori. 

2. Controlar la densitat de les edificacions plurifamiliars, evitant la congestió dels pobles. 
3. Diferenciar el tamany dels volums edificatoris entre els pobles de la vall plana del Noguera, 

de la resta de pobles, situats en terrenys amb més pendent i amb una estructura general 
més dèbil, i a on l’impacte dels nous volums edificats produeix un major impacte. 

4. Obligació de construir aparcament en cada promociò edificatòria. 
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MODIFICACIO DE LA NORMATIVA 
 
Els articles de la normativa que es modifiquen son els següents: 

Art. 9 – Condicions de la documentació per a obteni r llicència  
1. La documentació i tramitació dels expedients per a l’obtenció de llicència s’adequarà al 

capítol 1, del títol 6è del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (D.L 1/2005) 
2. La sol.licitud de llicència vindrà acompanyada del corresponent projecte tècnic el qual 

independentment de la documentació que li sigui pròpia contindrà: 
a) Explicitació del compliment d’aquestes Normes, indicant el tipus de sòl a on ha de 

situar-se l’obra o instal.lació així com els paràmetres que la defineixen. S’indicarà 
igualment el destí de l’edificació segons la classificació que estableixen aquestes 
Normes art. 14 al 20.  

b) Els plànols d’emplaçament hauràn de situar-se sobre la base dels plànols d’ordenació a 
escala 1/10.000. Els plànols de situació es dibuixaràn a l’escala 1/1.000 i en ells es 
grafiaran tant els accesos a la finca com la relació d’aquests amb les vies d’ordre 
territorial així com la relació amb el nucli de població o nucli urbà més pròxim. 
S’aportarà plànol d’aixecament topogràfic i de la transformació, a escala mìnima 
d’1/500, detallant les cotes de les diferents plataformes, elements existents i del carrer 
d’accés, i a on es reflexin les edificacions actuals i proposades, les plantacions actuals i 
la delimitació acotada del solar. 

3. Qualsevol expedient per a l’obtenció de llicència contindrà un reportatge fotogràfic, amb un 
mínim de 6 fotos, fetes des de diferents punts de vista del lloc a on pensa ubicar-se l’obra o 
instal.lació, i a on sortin reflexats tots els elements construits i vegetals. 

4. El text on es concedeixi qualsevol llicència incorporarà el preceptiu informe del tècnic que 
tingui al seu càrrec el seguiment urbanístic del municipi. 

 

Art. 14 – Edificacions existents 
1. Definició  – Comprén totes aquelles edificacions i instal.lacions existents en el moment 

d’aprovació d’aquestes Normes les quals s’incorporen al seu ordenament urbanístic. 
2. Tipus  -  Amb la finalitat de regular les obres d’ampliació, millora específica o rehabilitació 

en general les Normes distingeixen tres tipus d’edificacions: 
- Edificacions objecte de catalogació segons es defineixen en l’Àn.nex 1 d’aquestes 

Normes. 
- Edificacions en estat de ruïna segons es defineixen en l’Àn.nex 2 d’aquestes normes. 
- La resta d’edificacions i instal.lacions no incloses en els apartats anteriors. 

3. Usos permesos  – Sempre que es respectin les condicions per a l’edificació regulades en 
aquest capítol els usos permesos seran els mateixos que per a les edificacions de nova 
planta. 

4. Edificis objecte de catalogació  – Les obres que s’hi realitzin seran en tots els casos de 
restauració i de rehabilitació o millora. Aquestes no modificaran els materials ni les façanes 
existents originàriament així com els volums, els quals es consideren com a elements 
arquitectònics definidors dels seus valors. 

5. Edificacions en estat de ruïna  – Les edificacions que ja sia per la seva perillositat o per 
necessitats de sanejament del propi edifici i els seu entorn es declarin en estat de ruïna 
segons el que es preveu en l’Àn.nex 2 d’aquestes Normes podran substituir l’edificació 
atenent a les següents condicions: 

- Quan l’obra de substitució representi només una part de l’edificació o conjunt declarat en 
ruïna aquesta respectarà les condicions de volum -pendents de les cobertes i balcons- 
així com les façanes i materials en que estava construïda originàriament. 
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- Quan l’obra de substitució representi la totalitat de l’edifici o conjunt declarat en ruïna les 
condicions de l’edificació seran les mateixes que per a les obres de nova planta amb les 
següents limitacions: 
a) Solament serà possible la restitució del perímetre de l’edificació ocupat amb 

anterioritat, respectant els espais buits existents. 
b) El nombre màxim de plantes és de planta baixa més una planta (PB+1). 
c) Hauran d’acomplir-se les distàncies als eixos viaris i als cursos d’aigua que es fixen 

en els arts. 25 i 26 d’aquestes Normes. 
 

6. Resta d’edificacions no incloses en els apartats 4 i 5 
a) Les obres de rehabilitació i reforma de les edificacions existents hauran d’acomplir les 

ordenances estètiques i d’ordre constructiu regulades per al sòl urbà. 
b) Per a les obres d’ampliació i an.nexos de l’edificació caldrà que es garanteixi el caràcter 

d’indivisibilitat de la finca, s’arribi només a augmentar fins al 20% de l’edificació existent 
i es compleixin igualment les ordenances estètiques i d’ordre constructiu regulades per 
al sòl urbà.  

 

Art. 16 – Edificacions de nova planta destinades a Habitatges 
Les condicions de l’edificació per als edificis destinats a habitatges unifamiliar o residència,  
seran les següents: 
1) Es requerirà que la finca on es situi l’edifici tingui una superfície mínima de 1,20 Ha en els 

sòls agrícoles i 1,40 Ha en els boscos. 
2) Aquestes superfícies mínimes, en cas d’habitatge familiar de conreadors de la terra o veïns 

del municipi, podran comptabilitzar-se amb finques menors encara que estiguin separades, 
sempre que s’asseguri l’esgotament de la possibilitat d’altres edificacions. 
L’alçada reguladora màxima de l’edificació no serà mai superior a 5,80 metres, que 
correspon a planta baixa i 1 planta pis.  
Per damunt de l’alçada reguladora màxima s’admet, a més de la construcció del forjat dels 
sostre del pis, la construcció de les parets de tancament de la planta sotacoberta, de 50 cm. 
d’alçada màxima per la cara exterior, on és recolzarà el forjat de la coberta. 
La planta sotacoberta no podrà ésser una unitat independent de la planta inferior, i 
computarà a efectes d’edificabilitat a partir de 1,50m. d’alçada. 
La superfície del total de sostre edificat serà inferior a 600 m2. 

3) Les mides i proporcions per a la construcció de les façanes de l’edificació, així com els tipus 
de materials emprats seran els establerts en les ordenances per al sòl urbà. 

4) La separació de l’edificació a qualsevol partió de la finca no serà menor a 15 m. L’accés a la 
finca es farà a traves d’un camí públic existent als plànols cadastrals o perllongació 
proporcionalment inferior a l’entitat d’aquest, quedant prohibides l’obertura de nous camins. 

5) L’entorn vegetal pròxim a l’edificació es cuidarà especialment, repoblant.se amb espècies 
autòctones del pais. 

 

Art. 28 – Llicències 
1. Definició  -  Estaran subjectes a prèvia llicència municipal els següents actes: 

a) Les obres de construcció d’edificacions i instal.lacions de nova planta. 
b) Les de substitució de l’edificació existent. 
c) Les d’ampliació o addició. 
d) Les de reforma que pel seu caràcter alterin l’estructura de l’edificació existent o bé 

introdueixin qualsevol element exterior que modifiqui les façanes. 
e) Les obres d’instal.lacions de serveis públics. 
f) Els moviments de terra de qualsevol tipus que pel seu volum comportin modificacions 

en els perfils geogràfics existents, llevat que estiguin inclosos dins un projecte 
d’urbanització. 
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2. Situació dins el sòl urbà  – Qualsevol acte subjecte a llicència, caldrà que en el 
corresponent projecte tècnic que acompanyi a la sol.licitud es faci constar si es troba inclós 
en el nucli urbà consolidat o en alguna de les àrees dins el perímetre urbà objecte de 
tractament diferenciat, i assenyali expressament el compliment de les ordenances 
corresponents. 

 
 
 
3. Contingut  -  El procediment per a l’obtenció de llicència serà l’establert legalment. El 

corresponent projecte tècnic haurà de contenir en tot cas: 
a) Memòria descriptiva del tipus d’intervenció i la seva relació amb l’entorn pròxim 

construït. 
b) Plànols de situació i informació a l’escala 1/500, assenyalant les cotes topogràfiques de 

l’edificació i de l’entorn, tant actuals com transformades, i del punt a on es mesurarà 
l’alçada de l’edificació, per controlar el compliment de les normes. Es detallaran les 
cotes de les diferents plataformes, elements existents i del carrer d’accés, les 
edificacions actuals i proposades, les plantacions actuals i la delimitació acotada del 
solar. 

c) Plànols de l’obra projectada a una escala no inferior a 1/100 en les obres de nova planta 
i no inferior a 1/50 en les d’ampliació o modificació de l’edificació existent. 

d) Fitxa de característiques urbanístiques a on es detalli de forma clara el  compliment de 
la normativa urbanística per part del nou projecte. 

e) Justificació expressa del compliment  de la consideració de solar determinada en 
l’article 29 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, de la parcel.la a on s’ubica l’obra. 

f) Reportatge fotogràfic de l’entorn de l’obra, des d’almenys 6 punts de vista diferents, i a 
on sortin reflexades les edificacions veines i confrontants, la vegetació existent,  i del 
conjunt del poble, permetent entendre fàcilment l’entorn al que l’edificació proposada 
s’integra correctament, sense causar impactes dins el conjunt del poble. 

 
4. Vigència  -  Passat un any des de la data d’obtenció de la llicència, haurà de presentar-se a 

l’Ajuntament informe sobre l’estat d’execució en que es troben les obres.   
5. Obres menors  – Les modificacions a l’interior d’edificacions existents seran considerades 

obres menors sempre i quan no alterin, modifiquin o substitueixin peces considerades 
estructurals de l’edifici o de les façanes de l’edifici. 

6. Obres d’urbanització prèvies  – En àrees a on manquin les condicions mínimes 
d’urbanització, l’Ajuntament condicionarà la concessió de la llicència a l’execució prèvia de 
les obres d’urbanització o bé al dipòsit d’una fiança que garanteixi l’execució conjunta de les 
mateixes. 

7. Informe tècnic  – Els text on es concedeixi qualsevol llicència incorporarà el preceptiu 
informe del tècnic que tingui al seu càrrec el seguiment urbanístic del municipi. 
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Art. 29 – Definició i tipus de solars 
1. Definició  – Als efectes previstos en l’article 29 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme 

1/2005,  tindran la consideració de solars els terrenys: 
Els terrenys classificats com a sòl urbà que siguin aptes per a l’edificació, segons llur 
qualificació urbanística, i que compleixin els requisits següents: 
a) Que estiguin urbanitzats d’acord amb les determinacions establertes pel planejament 

urbanístic, o en tot cas, si aquest no les especifica, que disposin dels serveis urbanístics 
bàsics assenyalats per l’article 27.1 i afrontin amb una via que compti amb enllumenat 
públic i estigui integrament pavimentada, inclosa la zona de pas de vianants. Aquest 
precepte no s’aplica al sòl classificat pel planejament urbanístic general com a 
urbanitzable o com a no urbanitzable que confronti amb carreteres i vies de con.nexió 
interlocal i amb vials que delimitin el sòl urbà. 
En els casos d’actuacions urbanístiques que comportin un increment en el nombre 
d’habitatges existents en un poble, s’haurà de justificar que els serveis urbanístics 
bàsics existents en el nucli són suficients per donar servei adequat a l’increment de la 
demanda del servei. En el cas de que el servei o serveis siguin insuficients per atendre 
la nova demanda, caldrà aprovar previàment un Pla de Millora Urbana.  
Els serveis urbanístics bàsics son: 
1) Xarxa viària que tingui un nivell de consolidació suficient per a permetre la 

connectivitat amb la trama viària bàsica municipal 
2) Les xarxes d’abastament d’aigua i de sanejament. 
3) El subministrament d’energia elèctrica. 
 

b) Que tingui assenyalades alineacions i rasants, si el planejament urbanístic les defineix. 
c) Que siguin susceptible de llicència immediata perquè no han estat inclosos en un sector 

subjecte a un pla de millora urbana ni en un polígon d’actuació urbanística pendents de 
desenvolupament. 

d) Que, per a edificar-los, no s’hagin de cedir altres terrenys per a destinar-los a carrers o 
a vies amb vista a regularitzar alineacions o a completar la xarxa viària. 

 
2. Tipus de solars:  

a) Solars amb una o vàries edificacions residencial s existents  
En aquests solars consolidats per l’edificació residencial, l’objectiu principal es 
conservar els volums edificats existents en el seu emplaçament actual. 
Aquest solars mantindran l’ocupació existent, nomès permetent-se augments en les 
parcel.les amb ocupació inferior al 60%, fins arribar a aquesta ocupació del 60%. Aquest 
increment d’edificació es situarà en el lloc que menys tanqui visualment els carrers, 
places i camins, el solejament dels mateixos, mantenint l’estructura urbana de l’espai 
buit, especialment dels espais de batedors i horts. 
Les edificacions existents amb alçades inferiors a planta baixa més una planta  (PB+1P) 
podran augmentar el nombre de plantes fins aquesta alçada, sempre que mantinguin 
l’ocupació existent. Els edificis que actualment tenen construida Planta Baixa més 2 
plantes (PB+2P) poden mantenir el volum existent. 
 

b) Solars urbans buits o edificats amb construccion s no residencials. 
Els solars no edificats en el moment de l’aprovació d’aquesta modificció puntual podran 
ocupar el 60% del solar. 
Si es tracta d’edificació d’ús residencial, o bé d’ús agrícola, que es pretén converit en 
edifici residencial o bé allotjaments rurals independents o altres modalitats turístiques, 
es podrà mantenir l’ocupació de l’edificació existent, encara que aquesta sigui superior 
al 60% d’ocupació del solar. 
 
En el cas que l’edificació existent no esgoti l’ocupació del 60% del solar, aquesta 
ocupació podrà augmentar-se fins arribar al 60%, sempre i quan la parcel.la tingui 
menys de 100 m2. 
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La nova edificació es situarà en el lloc que menys tanqui visualment els carrers, places i 
camins, el solejament dels mateixos, mantenint l’estructura urbana de l’espai buit, 
especialment dels espais de batedors i horts.  
 

Art. 30 – Condicions de l’edificació 
1. Alçada  de l’edificació  

L’alçada màxima de les edificacions serà de 5,80 metres que correspon a planta baixa més 
una planta pis (PB+1P). 
En els creixements dels pobles d’Escaló i La Guingueta d’Àneu es permet una alçada 
màxima de 8,70 metres que correspon a planta baixa més dues plantes pis (PB+2P). 
En el cas de la Vila Closa d’Escaló, es conservaran estrictament les alçades actuals. 
Aquestes alçades màximes es poden incrementar si l’edificació es dedica en la seva totalitat 
a hotel , podent-se augmentar l’alçada reguladora màxima en 0,90 metres, per solucionar els 
sistemes i serveis interns. En el cas de que es dediqui la planta baixa a ús comercial , es 
podrà augmentar l’alçada reguladora màxima en 0,40 metres, sempre que es garanteixi l’ús 
comercial o de serveis en la planta baixa durant 10 anys, com a mínim.                                                                                                                                                                                                                                         
Per damunt de l’alçada reguladora màxima s’admet, a més de la construcció del forjat dels 
sostre del pis, la construcció de les parets de tancament de la planta sotacoberta, de 40 cm. 
d’alçada màxima per la cara exterior, que s'amidarà des del pla superior del darrer forjat de 
l'edificació.  
El vol de la coberta serà inferior o igual a 60 cm. 
La planta sotacoberta no podrà ésser una unitat independent de la planta inferior, i 
computarà a efectes d’edificabilitat a partir de 1,50m. d’alçada. 

                                          
                                 

L’alçada reguladora màxima es mesurarà al punt mig de la façana, des de la cota de l’eix del 
paviment del carrer, fins al pla inferior del darrer forjat. En el cas que l’edifici tingui façana a 
dos o més carrers, l’alçada reguladora màxima és determinarà a partir del carrer de cota 
inferior. 
En les edificacions alineades a carrer, que es despengen per la façana posterior, es regula 
aquest despenjament de la següent forma: 
- L’alçada es mesurarà en la façana del carrer (muntanya). 
- L’aplicació d’aquesta alçada no produirà mai cap despenjament de més d’una planta en 

la façana posterior (vall) o oposada a la del carrer. 
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En el cas que el desnivell fos tal que provoqués en la façana posterior (vall) el despenjament de 
més d’una planta, es reduirà el nombre de plantes al carrer (muntanya) el mateix nombre de 
plantes que despenja la façana posterior a partir de la primera. No obstant, es permetrà que la 
façana al carrer tingui sempre com a mínim planta baixa. 

 

 
 
En les edificacions alineades a dos carrers de cota diferent, l’alçada reguladora màxima es 

mesurarà en la façana del carrer de cota inferior. Es permetrà que la façana de muntanya 
tingui sempre com a mínim planta baixa mentres no es superi l’ARM de la façana del carrer 
inferior. 

                               PB+2+Sc             PB+1+Sc 
        Escaló i la Guingueta                Resta de pobles     
 En edificacions aïllades, o quan totes les façanes es troben separades més de 4,00 metres 

de l’alineació del vial, l’alçada reguladora màxima es mesurarà des de la cota mitjana que 
resulta de la major i menor cota de contacte del terreny amb les façanes de l’edificació, fins 
al pla inferior del darrer forjat. El carener es situarà com a màxim a 4,50 m. de l’Alçada 
Reguladora Màxima. 
 

                                            
Per sota de la cota on es mesura l’alçada reguladora màxima, s’admet, si el desnivell del 
terreny ho fa necessri, que apareguin parts de la façana de l’edificació, sense que ultapassin 
1,75 metres d’alçada. 
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La façana de l’edificació es podrà fragmentar en planta i alçat, si tots els trams resulten de 
longitud superior a 8,00 metres. En qualsevol cas les edificacions amb 20 o més metres, es 
fragmentaran, tant en planta com en alçat,  en trams com a màxim de 12,00 metres. 
Les façanes i el volum de l’edificació respectaran l’estructura del nucli (ritmes, obertures, 
acabats, solucions constructives i materials), amb l’objectiu de que l’edificació s’integri dins 
el conjunt del poble. 
Les parets dels testers que resultin de la fragmentació tindran el tractament de façana en el 
seu acabat. 
 

 
 
 

2. Fondària  – La fondària, en el cas d’edificis alineats al carrer no sobrepassarà els 14,00 
metres, excepte pels edificis hotelers que es permet augmentar fins els 18,00 m.. 

3. Tanques  – Les tanques que defineixen el perímetre del solar així com les construccions 
auxiliars hauran d’acomplir: 
a) No sobrepassar en alçada els 2,00 metres. Les tanques antigues superiors a aquesta 

altura es permeten sempre que es conservin materialment. 
b) Estar construides amb el mateix material i acabats que l’edificació principal. 

4. Volades  -  Sens perjudici de l’acompliment de les ordenances estètiques cap cos 
sobresortint de façana podrà fer-ho en 1/12 part l’amplada del carrer sobre el qual s’alinia. 
Quedant així mateix expressament prohibides les tribunes. 

5. Distàncies  – La distància a l’eix dels carrers nous no serà mai inferior a 3,00 metres, i 
definint els eixos entre dues cruïlles de carrers. 
En  els nuclis vells es mantindran les alineacions existents, excepte la de les cases que 
sobresurten de les veines, estrenyent el carrer o plaça, o si es el cas d’una cantonada que 
estranguli el pas dels vehicles..  

6. Eixides  – Es consideraran no edificables tant les eixides com aquells espais destinats a la 
ventilació i il.luminació en les edificacions construides. 

7. Edificacions existents  – Les obres de millora d’edificacions ja existents no tindran 
necessàriament que complir les prescripcions d’alçades i fondàries, sempre que el projecte 
d’aquestes obres no representi cap augment respecte a les existents amb anterioritat. 

8. Acabat de les parets mitgeres  – L’edificació respectarà la disposició actual; en el cas de 
no arribar l’edificació proposada a la mitgera, la paret tindrà el mateix tractament  que les 
façanes. 
No es permeten mitgeres al descobert encara que aquestes es prevenguin només 
temporalment. L’acabat de la mitgera temporal serà en textura i colar el més similar a la 
peda de la façana. 
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9. Modificacions topogràfiques 

1. La forma del terreny natural del solar es pot modificar mitjançant la formació de talussos de 
terra natural o de pedra amb una alçària màxima de 1,20 metres. 

2. Els marges o talussos estaran separats de les façanes de l'edificació, i entre ells, una distància 
mínima de 4,00 metres. 

3. En cap cas els moviments de terres suposaran alteracions del terreny natural, superiors a 1,00 
metres, en més o en menys, en cap punt del solar. 

4. En cada projecte d'obra de nova planta o ampliació, caldrà incorporar un plànol  
topogràfic detallant la forma del terreny natural del solar, un plànol topogràfic que expressi el 
resultat final, així com les seccions necessàries de terreny que indiquin amb precisió les 
alteracions es proposen. Les cotes estaran referides a un punt fix situat a l'espai públic 
immediat. 

Art. 31 – Estètiques i d’ordre constructiu 
1. Objecte  – L’objecte d’aquestes ordenances es la fixació d’aquelles pautes característiques 

que assegurin una correcta imbricació de l’arquitectura dins el medi; en cap cas no son 
permeses transformacions i solucions desarrelades amb el lloc i el temps. 
Tots els projectes hauran d’integrar-se adequadament dins del conjunt del poble i del 
paisatge, no permetent-se elements, composicions, volums, materials, textures i acabats 
que proposin canvis en els paràmetres i invariants propis del lloc, que com objectiu 
principal, cal preservar. 

2. Contingut  – Des de llur condició d’adaptació al medi, els caràcters tipològics regulats en 
els articles 32 a 35 d’aquestes Normes seran d’aplicació general a totes les edificacions que 
es construeixin dins el terme municipal. 

Art. 32 – Forma de les edificacions 
1. La volumetria de tota nova edificació s’adaptarà a les caracterítiques especials, tendents a 

la formació de volums i línies simples pròpies de l’arquitectura de muntanya del Pallars. 
Resten expressament prohibits tots aquells cossos sortints, en voladiu, de caràcter 
estructural, que obliguin a un trencament de la línia recta definidora del parament vertical de 
la façana. 
Es permeten el passos coberts existents pel damunt de carrers, mantenint l’estructura i 
forma actual. 

2. Segons siguin les característiques i tamany de l’edificació, aquesta pot incorporar un o varis 
elements constructius en agregació sense que conformin en cap dels casos caràcter de 
repetibitat ni corresponguin a maclatge de peces funcionalment independents. 
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Art. 33 – Forats de les edificacions. 
1. Les edificacions de la Vall d’Àneu es caracteritzen per la simplacitat dels volums edificats, i 

a on el volum es definit per paraments opacs de pedra, amb un gran predomi del mur sobre 
el forat. 
La  diversitat en els forats i el predomini del ple sobre el buit s’haurà de mantenir.  

2. La composició de la façana s’adequarà a la de les edificacions veines amb similar situació 
respecte al solejament i les vistes, respectant els criteris d’agregació i de diversitat segons a 
quina planta ens trobem. 

3. Les obertures seran verticals. 
4. L’amplada màxima per a cada buit serà de 1,50 metres, llevat que dita obertura 

correspongui a l’entrada principal, serveixi d’accès a algun tipus de vehicles o a gaials, que 
reprodueixen l’estructura dels pallers en la planta sotacoberta.  

 

Art. 34 – Procediment per a l’addició de forats en l’edificació. 
En les edificacions existents es tindrà especial cura en no modificar les façanes existents, 
especialment amb l’addició de noves finestres o en l’ampliació de les actuals.  
Els projectes reflexaran l’estat actual i la proposta, de forma que permeti comparar el poc 
impacte visual i paisatgístic de la modificació proposada. 

Art. 35 – Tractament exterior i materials de les ed ificacions  
1. Façanes 
El tractament exterior de l’edificació serà unitari i volumètricament senzill, quedant 
expressament prohibit el canvi de material, la formació de sòcols en l’edificació, assenyalament 
de forjats, individualització o resalt d’elements de coberta ni amb material ni amb forma.  
El material que per definició constitueix els tancaments verticals de l’edificació es el mur de 
pedra natural del pais, format a traves de mamposteria tradicional de cada poble, amb 
l’especejament, tipus, color, tamany, textura, forma i barreja de pedres, amb junta refosa, fent 
molt poc visible el morter.  
El mur de pedra no pot  adquirir el caràcter d’aplacat pla. 
Les mitgeres que quedin vistes es tractaran com façanes, acabant-se amb pedra del pais. 
Les mitgeres que temporament restin destapades s’acabaran de forma que resultin el màxim 
d’integrades dins l’entorn, tant en color com textura.  
Es poden mantenir les façanes estucades existents, així com els enmarcats i cantells de 
finestres i balconeres pintades amb blauet o calç, existents. 
 
2. Coberta 
La coberta serà de pissarra, amb preferència per a les lloses del pais. 
La coberta serà de dues, tres o quatre aigües, paral.leles o ortogonals al carrer, permetent-se 
un pendent màxim del 55%.  
El vol de la coberta sobresortirà com a màxim 60 cm.  
Els plànols que formen les superfícies de les cobertes s’entregaran en qualsevol punt sense 
altra interferència que aquella que esdevingui del seu suport estructural, sempre que aquest 
segueixi la mateixa línia definidora del pendent, quedant expressament prohibits els resalts o 
con.notacions volumètriques dels espais sota coberta, mantenint-se la linialitat planimètrica des 
de l’arrancada d’aquesta del mur o parament de façana fins a l’entrega amb la línia màxima del 
carrer.  
Les llucanes, en el cas d’existir, compliran solament la funció d’il.luminació dels espais 
sotacoberta, sense en cap cas constituir una nova planta d’edificació. 
La suma de les superficies que ocupen totes les llucanes no depassarà el 15% de la superfície 
total de la coberta. 
Les llucanes s’enretiraran com a mínim 50 cm. de la línia de façana i la separació mínima entre 
llucanes serà de 2,40 metres. El carener de la llucana es situarà com a mínim 1,00 metres per 
sota del carener de l’edificació. 
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Només s’admet una única filera de llucanes en cada vessant de coberta, que serà de tipus 
“capella”, així com l’amplada màxima de cada llucana és de 1,30 metres, mesurats a l’exterior. 

                                                       
 
Per a la iluminació i ventilació del sotacoberta es permet també la utilització de finestres 
integrades en el pla de coberta, buscant sempre la seva integració volumètrica i cromàtica. 
L’ascensor s’integrarà dins el volum de l’edificació, no sobresurtint de la coberta de l’edifici. 
Les xemeneies de foc seran similars a les pròpies de cada poble, realitzant-se amb pedra, 
permetent-se la caputxa metàl.lica. 
Es permeten les plaques solars sempre que es situin dins el pla de coberta i s’integrin 
visualment dins el conjunt de la coberta, tant en color com textura i acabat. 
Els conductes de ventilació s’integraran cromàticament el màxim possible dins la coberta de 
pissarra i buscant que com element no propi, els seus efectes perturbadors siguin els mínims 
possibles i amb el tamany menor possible. 
Els canalons i baixants de les aigües seran de material i acabats que s’integrin dins els conjunt 
de l’edificació, no obstacalitzant l’espai públic. 
El material de coberta serà de pissarra podent èsser substituida per plaques o planxes de color 
negre o gris fosc per a les instal.lacions agropecuàries que estiguin situades fora del sòl urbà, 
sempre que ho justifiquin prèviament a la presentació del projecte. 
 
3.  Cossos sortints 
No es permeten els cossos sortints tancats o semitancats. 
Només es permeten els balcons, amb un sortint màxim del 12% de l’amplada del carrer, i 
sempre que el carrer tingui una amplada superior als 3,60 m. El sortint màxim del balcó, en 
qualsevol cas, és de 80 cm. 
La longitud màxima dels balcons serà de 1/5 part de la longitud de cada tram de façana 
independent, sense possibilitat de comptabilitar les longituds de ls trams de façana de forma 
agrupada. Els balcons es separaran un mínim de 1,00 metres del veí i de les cantonades dels 
carrers. 
Tot element puntual que sobresurti del mur o parament de façana conservarà respecte a 
aquesta un total paral.lelisme. 
Els elements suport dels balcons seran de fusta o de llosa de formigó, amb un gruix màxim de 
12 cm. 
Les baranes del balcó seran de ferro o de fusta, segons les solucions pròpies del municipi, 
atenent-se al modus i manera tradicional del seu ús.  
Els dintells de les balconeres i finestres, si es remarquen, seran de fusta, similars als 
tradicionals. 
 
4. Fusteries 
Les fusteries seràn prioritàriament de fusta, amb envernissat fosc i no brillant, permetent-se 
altres materials sempre que siguin assimilables a l’acabat de la fusta, i es demostri la seva 
idoneitat i semblança, previàment a la concessió de la llicència. 
S’aconsella l’ús del porticó i el contravent. 
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Art. 39 – Àrees de creació de nous serveis urbans 
1. Definició  – Comprén aquelles superfícies de sòl, lliures de preexistències urbanes i que per 

tant incorporen la necessitat de creació de nous serveis urbans. Les edificacions es 
caracteritzen per pautes d’ordenació diferents a les del nucli urbà existent. 

 
2. Pla de Millora Urbana  – Les àrees assenyalades així en els plànols d'ordenació, hauran 

d’èsser objecte d’un Pla de Millora Urbana, que ordeni tot l'àmbit i que contingui les 
següents determinacions: 
a) Definició respecte a l’entorn paisatgístic i arquitectònic, aportant elements de judici 

sobre la seva possible catalogació. 
b) Sostre Edificable i densitat màxima: L’edificabilitat bruta màxima és de 0,60 m2st/m2s. 

La densitat bruta màxima es de 75 habitatges per hectàrea. 
c) Proposta d’ordenació i establiment de les alineacions viàries definitives, a l’escala 1/500 

que hauran de complir: 
- Les alineacions i espais públics que es determinen en els plànols d’ordenació tenen 

la condició de mínims, podent-se variar en qüestions de detall però no en el seu 
caràcter estructural. 

- L’eix viari que doni accès al menys a la meitat de les parcel.les de que consti tota 
l’àrea, tindrà una amplada mínima de 8,00 metres i haurà de contemplar 
l’assenyalament de voravies. 

Dins l’eix viari l’amplada destinada a la circul.lació rodada serà de 2,75 metres en cada 
sentit ocupant un total de 5,50 metres. 
La resta de vies d’accès es regiran per l’article 37 apartat 4 d’aquestes ordenances. 

d) Ordenació del creixements a produir en els seus marges, que acomplirà les següents 
condicions: 
- Les divisions parcel.làries seguiran com a regla general línies perpendiculars a les 

corbes naturals de nivell. 
- Llevat que hagin de complir-se altres ordenances, les edificacions s’ordenaran com 

a regla general paral.lelament a les corbes naturals de nivell, deixaran la major part 
de sòl lliure al Sud. 

e) Les cessions mínimes del sector per a zones verdes i equipamets son les fixades a 
l'article 65 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 

f) En cada sector es realitzarà la reserva de sòl per habitatges de protecció pública del 
20% del sostre destinat a nova implantació residencial. 

g) Els documents de desenvolupament d'aquests sectors s'hauran de sotmetre a Informe 
de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i de l'Agència 
Catalana de l'Aigua. 

 
 
3. Condicions de les edificacions aïllades  – Quan s'ordenin les edificacions ailladament  es 

compliran les següens condicions: 
a) La parcel.la mínima serà de 450 m2. 
b) Les tanques de la parcel.la en el cas d’existir, seran vegetals. 
c) L’ocupació màxima permesa per a l’edificació serà el 40% de la superfície de la 

parcel.la. 
Les distàncies mínimes que haurà de mantenir l’edificació seran de 10,00 metres a l’eix 
viari i de 6,00 metres entre edificacions corresponent 3,00 i 3,00 metres per a cada 
parcel.la. 

d) L’alçada màxima permesa serà de Planta baixa més una planta o 5,80 m. El 
procediment per a l’amidament serà el que s’indica en l’article 30 d’aquestes 
ordenances. 

e) Es obligatori que es construeixi dins el mateix edifici, una plaça d’aparcament per 
habitatge, com a mínim. 
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4. Condicions edificacions entremitgeres  – Quan s'ordenin les edificacions entremitgeres 

es compliran les següents condicions: 
a) Les edificacions s’ordenaran paral.lelament a les corbes naturals del terreny i en segon 

terme als eixos de comunicació viària existents. 
b) Els espais exteriors a les edificacions s’ordenaran per als acdessos i estacionaments de 

vehicles i es tractaran amb línies de plantacions d’arbres autòctons del pais. 
c) L’ocupació màxima permesa per a l’edificació serà del 30% de la superfície total de 

l’àmbit objecte d’ordenació. La distància que ha haurà de mantenir l’edificació respecte 
als eixos viaris serà de 15,00 metres a l’eix de la via. 

d) L’alçada màxima permesa serà de 3 plantes o 8,70 metres. El procediment per a 
l’amidament serà el que s’indica a l’article 30 d’aquestes ordenances. 

e) Es obligatori que es construeixi dins el mateix edifici, una plaça d’aparcament per 
habitatge, com a mínim. 

 
5. En tots els casos caldrà que s’acompleixin les ordenances d’ordre estètic i constructiu  

per al sòl urbà contingudes en els articles 31 i 35 d’aquestes Normes. 

 

Art. 40 – Àrees que incorporen vies de comunicació d’ordre territorial 
1. Definició  – Comprèn aquelles superfícies de sòl vinculades a l’existènca de carreteres de 

tipus local o comarcal i que amb el projecte de Delimitació queden incorporades al Sòl 
Urbà. 
Es caracteritzen per trobar-se parcialment ocupades per edificacions, la vinculació de les 
quals amb el nucli urbà històric es dificultosa o inexistent, alhora que es troben en procès 
d’esdevindre la primera façana de l’actual nucli. 
 

2. Desenvolupament de l’Àrea  – Les àrees assenyalades així en els plànols d’ordenació 
hauran d’èsser objecte d’un Pla de Millora Urbana, que contingui les següenst 
determinacions: 
1) Sostre Edificable i densitat màxima: L’edificabilitat bruta màxima és de 0,60 m2st/m2s. 

La densitat bruta màxima es de 75 habitatges per hectàrea. 
2) El Projecte d’Urbanització es formularà per complir les següents finalitats: 

a) Delimitar les obres d’urbanització de les voravies de les carreteres, d’acord amb les 
amplades i mesures per a aparcament que es determinen en aquestes ordenances. 

b) Executar total o parcialment obres d’infraestructura vinculades a les anteriors: 
Enllumenat, abastament d’aigua o clavegueram. 

3) Els documents de desenvolupament d'aquests sectors s'hauran de sotmetre a Informe 
de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i de l'Agència 
Catalana de l'Aigua. 

 
Condicions d’ordenació  – L’ordenació i urbanització s’hauran d’ajustar-se a les següents 
determinacions: 

a) En els punts d’encontre de més d’un eix viari o d’aquest amb la línia de perímetre urbà, 
es a dir, en els punts d’entrada o sortida del nucli s’ordenaran espais públics de 
superfícies no inferiors al doble de les ocupades per la circul.lació rodada i destinats tant 
a l’estacionament de vehicles com a l’enjardinament per a vianants. 

b) Els espais, a ambdos marges a partir dels 6,00 metres destinats a la circul.lació rodada 
seran de domini públic en una amplada mínima de 2,00 metres i contindran una 
plantació alíniada d’arbres cada 5,50 metres del tipus: pigol, pollacre o espècie del pais 
semblant. 
Quan degut a consideracions d’ordre urbanístic es cregui oportú reservar espais en els 
marges de l’eix viari destinats a l’estacionament de vehicles aquests 2,00 metres 
passaran a èsser 2,50 m. per a poder acollir una filera de vehicles. 
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Quan per raons d’ordre geogràfic es presenti desigual el tractament possible dels 
marges a que es fa referència en l’apartat anterior, aquests serviran per a ordenar els 
diferents nivells entre xarxa viària i parcel.les o solars, assegurant o traves del pendent 
adeqüat del talús que s’urbanitzi una ràpida colonització vegetal. 

c) Les cessions mínimes del sector per a zones verdes i equipamets son les fixades a 
l'article 65 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 

d) En cada sector es realitzarà la reserva de sòl per habitatges de protecció pública del 
20% del sostre destinat a nova implantació residencial. 

e) En el poble d'Escaló es definirà un Pla de millora urbana per al conjunt dels dos àmbits 
de nova implantació residencial delimitats pel planejament vigent, concentrant al màxim 
l'edificació en l'àmbit del Pla de millora urbana situat al nord del nucli. 

 
3. Condicions de les edificions plurifamiliars  

Les condicions de parcel.lació i ordenació per a les edificacions destinades a habitatges 
plurifamiliars o bé hotels son les següents: 
f) La parcel.la mínima serà de 1.000 m2 
g) Les tanques de parcel.la, en el cas d’existir, seran vegetals ordenant-se tant aquestes 

com els voltants de l’edificació de forma conjunta amb l’urbanització dels marges viaris. 
h) L’ocupació màxima permesa per l’edificació serà el 40% de la superfície de la parcel.la. 

Les distàncies mínimes que haurà de mantenir l’edificació seran de 10,00 metres a l’eix 
viari i de 8,00 metres entre edificacions corresponent 4,00 i 4,00 metres per a cada 
parcel.la.  

i) L’alçada màxima permesa serà de 3 plantes o 8,70 metres. El procediment per a 
l’amidament serà el que s’indica a l’article 30 d’aquestes ordenances. 

j) Es obligatori que es construeixi dins el mateix edifici, una plaça d’aparcament per 
habitatge, com a mínim. 

 
4.   Condicions de les edificacions Unifamiliars  

Les condicions de parcel.lació i ordenació per a les edificacions destinades a habitatges 
Unifamiliars son les següents: 
a) La parcel.la mínima serà de 500 m2 
b) Les tanques de parcel.la, en el cas d’existir, seran vegetals. 
c) L’ocupació màxima permesa per l’edificació serà el 40% de la superfície de la parcel.la. 

Les distàncies mínimes que haurà de mantenir l’edificació seran de 10,00 metres a l’eix 
viari i de 6,00 metres entre edificacions corresponent 3,00 i 3,00 metres per a cada 
parcel.la.  

d) L’alçada màxima permesa serà de 2 plantes o 5,80 metres. El procediment per a 
l’amidament serà el que s’indica a l’article 30 d’aquestes ordenances. 

k) Es obligatori que es construeixi dins el mateix edifici, una plaça d’aparcament per 
habitatge, com a mínim. 

 
5. En tots els casos caldrà que es compleixin les ordenances d’ordre estètic i constructiu  
per al sòl urbà contingudes en els articles 31 i 35 d’aquestes Normes. 
 
6. Els projectes tècnics que es presentin per a obtenir llicència en aquesta àrea hauran de 
contenir dibuix a escala 1/500 on es detalli el tipus d’accès a la parcel.la així com l’encontre 
amb l’eix viari. 
 

Art. 41 – Densitat màxima d’habitatges i Parcel.la mínima. 
Es permet com a màxim la construcció d’un habitatge per cada 100 m2 de sostre residencial 
construit, en els edificis plurifamiliars. 
Excepcionalment, en els dos pobles de la vall, Escaló i la Guingueta, aquesta superfície es 
redueix a 75 m2 de sostre residencial construit per habitatge, atenent a que son pobles amb 
una estructura viària amb més capacitat.  
Aquesta densitat es complirà per cada projecte individualment. 
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La densitat no es d’aplicació en les promocions per allotjament turístics ni en les promocions 
d’habitatge protegit, que es regulen per la seva normativa específica. En les promocions 
turístiques  es mantindrà de forma fefaent la indivisibilitat registral del solar. 
  
En el cas de dividir un solar existent, la parcel.la mínima es fixa en 100 m2, i amb una façana 
mínima a carrer de 5,00 metres. 
 

Art. 42 – Aparcaments. 
1. Degut al greu problema d’aparcament, es necessari de disposar d’ una plaça d’aparcament 

per cada habitatge construit, amb unes mides mínimes de 2,30 x 4,30 metres. 
 
2.  Dins els nuclis vells, exclusivament en les promocions fins a 2 habitatges, davant de la 

dificultat de l’accès amb vehicle o per les transformacions greus que comportaria en 
l’edificació existent, es permet el no compliment de l’apartat 1, d’aquest article. 

 
3. Excepcionalment es permet que els aparcaments no es situin en el mateix edifici sempre 

que les promocions siguin inferiors a 6 habitatges; en qualsevol cas, els nous aparcaments 
estaran situats a menys de 100 m. dels nous habitatges, i situats en l’interior d’un edifici, 
inscribint-se la vinculació al registre de la propietat. 

 
4. Es permet l’ocupació del 100% del subsòl de la parcel.la, sempre que sigui per a l’ús 

d’aparcament. 
 

Art. 43 – Conservació del patrimoni arquitectònic 
Mentre no es realitza el catàleg arquitectònic, es protegeixen els béns mobles, els jaciments i 
totes les edificacions de més de 50 anys, que pel seu valor arquitectònic, o pel seu valor 
cultural signifiquin un element de identitat o de definició de l’espai pùblic del poble, no podent-
se modificar substancialment el tractament exterior i el volum de l’edificació protegida. 
Es permet corregir les transformacions que s’hagin produit i que modifiquen l’imatge del bé a 
conservar. 
 

Art. 44 – Pautes urbanístiques davant es riscos de la inundabilitat i la 
geomorfologia. 

Les mesures de protecció sobre els riscos hidrogeomorfològics en tindran en compte en les 
figures urbanístiques afectades parcialment per inundabilitat - hidrogeomorfologia, i seran 
avaluades conjuntament per l'Agència Catalana de l'Aigua - Servei Geològic de Catalunya. 

En el sòl urbà consolidat, l'Ajuntament de la Guingueta d'Àneu ha de ser conscient de la 
perillositat d'algunes zones. 
Del mateix mode, es recomana adoptar la "Directriu Bàsica de Planificació de Protecció ÇCivil 
davant el Risc d'Inundacions", així com prendre totes les mesures necessàries per detectar 
avingudes que puguin produir accidents o danys a les persones. 
 
En cas de l'existència de lleres públiques que no hagin estat reflectides, i que puguin aparèixer 
en posteriors estudis del territori més detallats, s'haurà de complir la legislació vigent en matèria 
d'aigües (RDPH, etc.), així com totes les Recomanacions, Criteris, etc, figents en el moment de 
donar entrada ofical al document. 
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Concretament a la Guingueta  d'Àneu el desenvolupament urbanístic, des del punt de vista 
d'inundabilitat - riscos hidrogeomorfològics queda afectat en els següents aspectes: 
1. Els àmbits o sectors  que queden afectats parcialment des d'un punt de vista d'inundabilitat-
riscos hidrogeomorfològics, s'haurà de realitzar un redisseny i ajust de superfícies, per tal 
d'adaptar-los a la nova situació. 
2. Barranc de Jou: Les mesures de protecció en els sectors afectats pel Barranc de Jou seran 
analitzades i avaluades conjuntament per l'Agència Catalana de l'Aigua i el Servei Geològic de 
Catalunya. 
3. Riu Noguera Pallaresa: Es tindran en compte els "Criteris Tècnics": Les edificacions de 
caràcter residencial haurien de situar-se a una cota tal que no es produeixi la condició 
d'inundació moderada amb l'avinguda de 500 anys de període de retorn. 
 
Per altra banda, en la zona ocupada pel Sistema Hídric, resta expressament desaconsellat 
qualsevol construcció o moviment de terres que modifiquin sensiblement el perfil natural del 
terreny. 
No es recomana el desenvolupament urbanístic dels sectors que queden afectats totalment des 
d'un punt de vista d'inundabilitat-riscos hidrogeomorfològics. 

Pel cas d'Escaló, el desenvolupament urbanístic, des del punt de vista d'inundabilitat - riscos 
hidrogeomorfològics queda afectat en els següents aspectes: 
1. Els àmbits o sectors  que queden afectats parcialment des d'un punt de vista d'inundabilitat-
riscos hidrogeomorfològics, s'haurà de realitzar un redisseny i ajust de superfícies, per tal 
d'adaptar-los a la nova situació. 
2. Barranc d'Escart: Les mesures de protecció en els sectors afectats pel Barranc d'Escart 
seran analitzades i avaluades conjuntament per l'Agència Catalana de l'Aigua i el Servei 
Geològic de Catalunya. 
3. Riu Noguera Pallaresa: Es tindran en compte els "Criteris Tècnics": Les edificacions de 
caràcter residencial haurien de situar-se a una cota tal que no es produeixi la condició 
d'inundació moderada amb l'avinguda de 500 anys de període de retorn. 
 
Respecte als pobles d'Escalarre, Unarre, Berrós Jussà, Berrós Sobirà, Burgo, Cerbi, Escart, 
Estaron, Gavàs, Jou, Llavorre i Dorbe es compliran les determinacions i recomanacions de 
l'informe tècnic de l'Agència Catalana de l'Aigua de data 26 de novembre de 2002, que 
s'adjunta en l'an.nexe 1. 
A Escalarre i Unarre es veuen afectats per la zona inundable amb caràcter de greu terrenys 
pròxims al sòl urbà i que no són aptes per urbanitzar, així com algunes edificacions 
consolidades 

Les pautes urbanístiques per reduir el risc en les zones de inundabilitat mitja o baixa son les 
següents: 

1) A nivell urbanístic 
a) Els edificis s’han de separar del veí per evitar la formació de grans pantalles, evitant la 

creació de retencions de fluids. 
b) Els edificis es situaran paral.lels al flux, tenint la façana de menor longitud en el sentit 

del flux.  

2) A nivell de les edificacions 
a) Edificis existents: Es comprovarà l’estat estructural de l’edifici, i en el cas d’existir 

qualsevol deficiència, es procedirà a la seva subsanació. 
 
b) Edificis de nova planta: 

1) Fonaments: Llosa de formigó armat en lloc de sabates aïllades. 
2) Murs: La planta soterrani i la planta baixa hauran d’èsser amb murs de formigó 

armat. 
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3) Obertures: Es recomana no obrir portes i balconeres en el tester que obstrueix el 
flux, situant-se en la façana oposada o bé en les façanes laterals. 

4) Accès planta soterrani: Es situarà obligatòriament en la façana oposada al flux. 
5) Tractament espais lliures: Tant els privats com els públics, hauran d’ésser el màxim 

de buits possible. Pel que fa al tancament de les parcel.les hauran d’ésser el màxim 
d’obertes, reduint el tancament opac al màxim, i només permetent-se 
excepcionalment, fins una alçada de 30 cm. com a màxim.  

6) Vials: Els nous vials, en la mesura que sigui possible, seran paral.lels al flux, 
facilitant el desguàs; s’evitaran els canvis de direcció , i  ubicació d’edificis en aquest 
mateix canvi de direcció, el qual suposaria un obstacle molt perjudicial. 
En tot moment es vetllarà per a que els dissenys de vials faciliti el desguàs. 
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AN.NEX 1 : INUNDABILITAT I HIDROGEOMORFOLOGIA 

 
1) Estudi hidrogeomorgològic al Barranc de Jou a la Guingueta – Zonificació segons criteris 

inundació V.y. (cabal escampat).  Plànol 5 : Càlcul hidràulic en règim permanent. 
2) Plànol global de riscos del barranc de Jou (Hidrogeomorfologia+cabal escampat) i sistema 

Hídric - Zona Inundable a la Guingueta 
3) Determinació de les superfícies afectades pel règim hidràulic del riu Noguera Pallaresa al 

seu pas pel nucli d’Escaló – Zona inundable.  Plànol 1: Calats – Periode de retorn 500 anys 
– Cabal Q=938 m3/s. 

4) Determinació de les superfícies afectades pel règim hidràulic del riu Noguera Pallaresa al 
seu pas pel nucli d’Escaló – Zona inundable.  Plànol 2: Zones d’inundació lleu, moderada i 
greu – Periode de retorn 500 anys – Cabal Q=938 m3/s. 

5)  Delimitació dels espais afectats pels rius Unarre i Burgo a Escalarre - Càlcul en règim 
uniforme, 30 de setembre 2002. 

6)  Delimitació dels espais afectats pel riu Unarre a Unarre - Càlcul en règim uniforme, 30 de 
setembre 2002. 
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1) Estudi hidrogeomorgològic al Barranc de Jou a la Guingueta – Zonificació segons criteris 
inundació V.y. (cabal escampat).  Plànol 5 : Càlcul hidràulic en règim permanent. 
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2) Determinació de les superfícies afectades pel règim hidràulic del riu Noguera Pallaresa al 
seu pas pel nucli d’Escaló – Zona inundable.  Plànol 1: Calats – Periode de retorn 500 anys – 
Cabal Q=938 m3/s. 
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3) Determinació de les superfícies afectades pel règim hidràulic del riu Noguera Pallaresa al 
seu pas pel nucli d’Escaló – Zona inundable.  Plànol 2: Zones d’inundació lleu, moderada i greu 
– Periode de retorn 500 anys – Cabal Q=938 m3/s. 
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4) Determinació de les superfícies afectades pel règim hidràulic del riu Noguera Pallaresa al 
seu pas pel nucli d’Escaló – Zona inundable.  Plànol 2: Zones d’inundació lleu, moderada i greu 
– Periode de retorn 500 anys – Cabal Q=938 m3/s. 
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5) )  Delimitació dels espais afectats pels rius Unarre i Burgo a Escalarre - Càlcul en règim 

uniforme, 30 de setembre 2002. 
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6) Delimitació dels espais afectats pel riu Unarre a Unarre - Càlcul en règim uniforme, 30 de 
setembre 2002. 
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AN.NEX 2 : VISTES ESTAT ACTUAL 

LA FORMA DE L’EDIFICACIÓ. 
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VISTES 1
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VISTES 2
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VISTES  3 
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VISTES 4
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VISTES  5 
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VISTES  6 
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AN.NEX 3 : COMPROBACIO 

PENDENTS DE LES COBERTES 
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PENDENT COBERTES LA GUINGUETA D'ÀNEU    
           
%    º   CASOS % % % 
30% - 35%  16,70 - 19,29 2 3,64% 9,09% 49,09% 
35% - 40%  19,29 - 21,80 3 5,45%   
40% - 45%  21,80 - 24,23 11 20,00% 40,00%  
45% - 50%  24,23 - 26,56 11 20,00%   
50% - 55%  26,56 - 28,81 8 14,55% 27,28% 43,64% 
55% - 60%  28,81 - 30,96 7 12,73%   
60% - 65%  30,96 - 33,02 6 10,91% 16,36%  
65% - 70%  33,02 - 34,99 3 5,45%   
70% - 75%  34,99 - 36,87 1 1,82% 1,82% 5,46% 
75% - 80%  36,87 - 38,66 0 0,00%   
80% - 85%  38,66 - 40,36 1 1,82% 3,64%  
85% - 90%  40,36 - 41,99 1 1,82%   
90% - 95%  41,99 - 43,53 0 0,00% 1,82% 1,82% 
95% - 100%  43,53 - 45,00 1 1,82%   
       55    
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AN.NEX 4 – ARTICLES NO MODIFICATS  DEL PROJECTE DE DELIMITACIÓ 
DE SÒL URBÀ DEL MUNICIPI DE LA GUINGUETA 
Aprovació definitiva 11 de febrer de 1987 

NORMES URBANÍSTIQUES 

CAPITOL 1 – DISPOSICIONS GENERALS 

Art. 1 – Definició i àmbit territorial 
1. L’articulat d’aquestes Normes comprèn i distingeix les Normes Urbanístiques d’aplicació en 
els sòls no urbanitzables i les Ordenances per a l’edificació d’aplicació en els sòl urbans, 
ambdues formant part del Projecte de Delimitació de Sòl Urbà del municipi de La Guingueta 
d’Àneu. Incorpora així mateix i en els corresponents an.nexos Normes reguladores del 
Patrimoni Arquitectònic i Espais Naturals Objecte de Protecció, Normes reguladores per a la 
Declaració d’Estat Ruinós de les Edificacions i Normes reguladores de les Activitats Pecuàries. 
L’ordenament urbanístic d’aquest municipi inclou els nuclis urbans d’Escaló, Unarre, Estarón, 
Llaborre, Jou, Burgo, Escalarre, Berrós-Jussà, Escart, Gavàs, Servi. 

Art. 2 – Marc Legal 
1. Les Normes Urbanístiques del present Projecte de Delimitació de Sòl Urbà s’han redactat 

d’acord amb el procediment urbanístic vigent. Les referències a la Llei de Sòl han 
d’entendre’s fetes al Text Refós de la Llei de Règim del Sòl i Ordenació Urbana, aprovat per 
Reial Decret 1436/1976 de 9 d’abril. 
Les referències al Reglament han d’entendre’s al Reglament de Planejament aprovat per 
Reial Decret 2159/1978 de 23 de juny. Les altres disposicions complementàries es 
mencionen amb la seva denominació completa. 

2. Les Normes urbanístiques s’apliquen amb preferència a qualsevol altra disposició municipal 
que reguli l’ús i l’ordenació del territori. 

Art. 3 – Obligatorietat 
1. L’administració i els particulars estan obligats a complir les determinacions urbanístiques 

d’aquestes Normes així com les disposicions que continguin els Projectes d’Urbanizació, 
Estudis de Detall o Plans Especials que d’acord amb elles les desenvolupin.  

2. Els usos o intervencions en les finques no contravindràn en cap dels casos les 
determinacions urbanístiques contingudes en aquestes Normes. 

Art. 4 – Substitució 
El projecte de delimitació de Sòl Urbà i les Normes Urbanístiques que el complementen perdràn 
la seva vigència a l’ésser substituïts per les corresponents Normes Subsidiàries de Planejament 
o en el seu cas pel corresponent Pla General. 

Art. 5 – Contingut 
El Projecte de Delimitació de Sòl Urbà està integrat pels documents següents: 
1. Memòria informativa i memòria final justificativa del projecte de D.S.U. 
2. Fitxes d’avaluació sobre les superfícies de sòl urbà existent i previstes pel projecte de D.S.U. 
3. Plànols d’informació i ordenació numerats. La numeració es feta segons els següens indexs 

correlatius: 
- Nº d’ordre en el total de plànols de que consten tots els municipis del Pallars objecte de 

projecte de D.S.U. 
- Nº d’ordre en el total de plànols de cada municipi de que consta el projecte de  D.S.U. 
- Index que indica el caràcter d’informació (I) o normatiu (III) del document.4. Normes 

Urbanístiques. 
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Art. 6 – Claus d’identificació 
1. S’anomenen així els signes gràfics emprats en els plànols d’ordenació per a assenyalar 

sobre els àmbits geogràfics d’aplicació les determinacions contingudes en aquestes 
Normes. 

2. En les llegendes de cadascun dels plànols apareixen els signes emprats junt amb els 
enunciats que els hi corresponen en les Normes. 

3. En els plànols per al Sòl Urbà es determina a més de la línia definidora del seu perímetre 
ams el signe ____; els eixos viàries objecte d’urbanització prioritària amb el signe +.+ i les 
dues àrees objecte de tractament diferenciat: Àrees que s’incorporen a vies de comunicació 
d’ordre territorial          i Àrees de creació de nous serveis urbans 

En els plànols per al Sòl No Urbanitable es determinen franjes de protecció per a les cursos 
d’aigua i la xarxa viària amb els signes i dibuixats en els eixos corresponents. 
 

CAPITOL 2 – NORMES D’APLICACIÓ EN EL SÒL NO URBANITZABLE 

Art. 7 – Definició i finalitat 
1. Constitueix el sòl No Urbanitzable tot aquells que estan fora de la Delimitació del Sòl Urbà, 

segons es determina en els plànols d’ordenació a escala 1/10.000 on es grafien cadascun 
dels termes municipals i en els plànols d’ordenació a escala 1/1.000 on es grafien cadascun 
dels nuclis urbans. 

2. Amb la finalitat de poder establir condicions específiques per a l’edificació aquestes Normes 
diferencien dins el sòl no urbanitzable el sòl de valor agrícola i els boscos. 

Art. 8 – Actes subjectes a llicència municipal 
1. Estan subjectes a llicència municipal tots els actes a que es refereix l’article 1 del 

Reglament de Disciplina Urbanísitca que es realitzin en el terme municipal. 
2. En relació a les especials característiques a protegir en aquest tipus de sòl, es necessari 

obtenir llicència municipal per: 
a) Obertura, millora, ampliació o perllongació de camins. 
b) Extracció d’àrids. 
c) Moviments de terres no relacionats directament a ml’explaotació agrícola de les finques. 
d) Tales d’arbres i replantacions en tot el terme municipal. 

Art. 10 – Divisions i segregacions de les finques 
1. En les transferències de propietat, divisions i segregacions de terrenys s’estarà al que 

disposa la legislació agrària. 

Art. 11 – Prohibició de parcel.lacions que puguin o riginar nous Nuclis de població 
Queden prohibides les parcel.lacions urbanístiques que en alguna de les seves característiques 
puguin donar lloc a la formació de nucli de població, segons ve definit en l’art.27 d’aquestes 
Normes. 

Art. 12 – Àrees Agrícoles 
1. Definició  -  Son aquelles àrees de sòl no urbanitzable sobre les que és realitza una 

explotació agrícola, ja siguin prats naturals, artificials o àrees de conreu. 
2. Usos Permesos  -  Els usos permesos son l’habitatge, la residència i les instal.lacions 

agropecuàries, directament relacionades amb l’activitat agrícola. Les condicions 
del’edificació per a aquests usos son les establertes en els arts. 17 i 18 d’aquestes Normes. 

3. Usos Prohibits -  Els usos prohibits son les activitats extractives i els abocadors 
d’escombraries. 
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Art. 13 – Boscos 
1. Definició i protecció  – Son aquelles àrees de sòl no urbanitzable amb vegetació arbòria 

que cal protegir per tal d’evitar la transformació de la seva naturalesa forestal. 
Els aprofitaments dels projectes forestals, ja sigui els boscos de titularitat pública de l’Estat 
Consorciats, Comunals o Particulars, es realitzaran dins els límits que permeten els 
interessos de la seva conservació i millora atenent al que es preveu en la Llei de Montes de 
8 de juny de 1957 i el seu Reglament. 

2. Usos permesos  – Els usos permesos son l’habitatges, la residència i les instal.lacions de 
tipus forestal segons alló previst en els arts. 16 i 17 d’aquestes Normes. 

3. Obertura de vies  – L’obertura de vies en àrees forestals estarà permesa només per a les 
exclusivament necessàries per a l’aprofitament dels productes forestals. Es cuidarà 
especialment la recuperació en els marges del perfil del terreny als efectes d’una ràpida 
colonització, evitant en tots els casos la realització de terraplens de gran alçada que puguin 
donar lloc a l’esllavissament i erosió de les terres, modificació d’escorrenties i deforestació. 

Art. 15 – Edificacions de nova planta – Usos permes os 
Als efectes del que disposen els arts. 85 i 86 de la Llei del Sòl els usos i edificacions permesos 
seran els següents: 
a) Habitatges familiar. 
b) Edificacions de caràcter agrícola, ramader i forestal. Així com les instal.lacions 

agropecuàries. 
c) Edificacions i instal.lacions d’utilitat pública. 
d) Construccions i instal.lacions d’obres públiques. 
e) Equipaments públics. 
f) Campings i caravanings. 
g) Activitats extractives. 
h) Abocadors d’escombreries. 
 
S’evitarà en qualsevol cas l’ocupació dels sòls d’alt valor agrícola o forestal per edificacions que 
no tinguin caràcter de refugis de muntanya o bordes lligades a les activitats agropecuàries. 

Art. 17 – Edificacions de nova planta destinades a Instal.acions Agropecuàries 
Les condicions de l’edificació per als edificis destinats a activitats agropecuàries o forestals 
seran les següents: 
1. Es requerirà que la finca on es situi l’edificació tingui una superfície mínima de 6.000 m2. 
2. El tipus d’ordenació serà l’edificació aïllada, entenent-se per tal aquella que resta separada 

d’atres edificacions en tots els punts una distància mínima igual o més gran a 1.000 m. 
L’alçada màxima permesa serà d’una sola planta, podent-se ordenar-se i sobresortir els 
volums propis de l’activitat i ocupar en total un volum màxim de 6.000 m3. Els paràmetres 
de l’edificació s’arrebossaran sense admetre’s l’obra de fàbrica de totxana vista. 

3. Les distàncies a partions dels veins seran com a mínim de l’ordre de la màxima mida que 
assoleixi en planta o alçat l’ocupació pròpia de l’activitat. 

4. L’obertura de camins d’accés quedarà regulada a través de l’apartat nº 5 e l’article anterior. 

Art. 18 – Edificacions de nova planta destinades a Instal.lacions d’Utilitat pública  
Les condicions de l’edificació per a les instal.lacions d’utilitat pública seran les següents: 
1. Per autoritzar la construcció d’aquests tipus d’obres es seguirà el procediment establert en 

l’article 43.3 de la Llei del Sòl i l’article 44 del Reglament de Gestió Urbanística. 
2. Es  requerirà que la finca on es situi l’edificació tingui una superfície mínima de 6.000 m2. 
3. El tipus d’ordenació serà l’edificació aïllada tal i com s’entén en l’apartat 2 de l’article 

anterior. 
4. En la presentació del projecte s’acompanyarà un estudi i proposta de l’entorn pròxim, 

detallant els tipus de vegetació que es plantarà. 
Si el volum de l’edificació es superior a 800 m3 es formaran pantalles vegetals amb 
plantació cada 5 m. en doble filera d’arbres. 
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La vegetació emprada serà l’autòctona del pais. 

Art. 19 – Edificacions de nova planta destinades a Instal.lacions d’obres 
públiques 
Les condicions de l’edificació per a l’edificació per a les construccions o instal.lacions 
vinculades a l’execució, entreteniment o servei de les obres públiques seran les següents: 
1. El tipus d’ordenació serà l’edificació aïllada, tal i com es ve entenent en els apartats 2 i 3 

dels articles anteriors. L’alçada màxima permesa serà de planta baixa més 2 plantes pis o 
9,40 m. medits d’igual manera que en els articles anteriors. 

2. Es formularan en l’entorn pròxim a l’edificació pantalles vegetals, tal i com es previst en 
l’article que regula les edificacions de caràcter agropecuari. 

Art. 20 – Edificacions de nova planta destinades a Equipaments públics 
Les condicions de l’edificació per als equipaments públics al servei de la població d’àmbit 
municipal o entre els municipis d’una vall seran les següents: 
1. La finca on es situi l’edificació no caldrà que tingui una superfície mínima, si bé haurà de 

justificar-se adeqüada per a l’activitat a que pensa destinar-se. 
2. El tipus d’ordenació serà l’edificació aïllada. Atenent a la categoria pública de la construcció 

es traçaran tant les tanques com els cossos d’edificació segons eixos ordenadors de 
caràcter representatiu, emprant-se els materials tradicionals del pais i en tot cas els 
previstos en aquestes normes per a la regulació del sòl urbà. 

3. L’ordenació exterior tant de camins com les línies de partions de la finca quedarà regulada 
a través de plantacions vegetals del tipus previst en articles anterior d’aques mateix capítol. 

4. Tot aixó sens perjudici de la corresponent legislació específica que hagin d’acomplir en 
ordre al tipus d’activitat. 

Art. 21 – Edificacions de nova planta, Campings i C aravanings 
Les condicions d’implantació per als camping i caravanings seran les següents: 
1.  Per a l’autorització d’ocupació del sòl a través de campings i caravanings haurà d’inscriure’s  

prèviament a la sol.licitud de la llicència, la condició d’indivisibilitat de les finques en el 
Registre de la propietat. 
Les obres i serveis que s’incorporin a la petició de llicència hauran de trametre’s com a 
provisionals de conformitat amb l’article 58 de la Llei del Sòl. 

2. Es mantidrà l’arbrat i condicions vegetals existents ordenant-se molt especialment en 
aquests casos les activitats a desenvolupar a traves de noves plantacions d’arbrat que 
situin accesos, serveis i tot el seguit d’espais col.lectius que la instal.lació requereixi. 

 
 
 
 

Art. 22 – Activitats Extractives 
Les condicions per a la regulació de les activitats extractives seran les següents: 
1. Abans de prodedir a la concessió de noves llicències per a l’extracció a del obert dels 

recursos del subsòl, hauran de valorar-se els perjudicis paisatgístics i agrícoles. 
2. En tot cas i segons sigui el lloc on es situi l’activitat el projecte haurà de contenir les 

mesures adients pel tractament final del terreny una vegada finalitzada l’explotació, 
tendents a esmorterir l’alteració física del relleu preveient plans de reompliment i de 
repoblament arbori, que aproximin al màxim l’entorn a les condicions naturals. 

3. Aixó sens perjudici de l’acompliment de la Llei de la Generalitat de Catalunya 12/81 de 24 
de desembre per la qual s’estableixen normes addicionals de protecció dels espais 
d’especial interés natural afectats per activitats extractives així com les altres disposicions 
específiques que siguin d’aplicació. 
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Art. 23 – Abocadors 
Les condicions per a la regulació dels abocadors d’escombraries seran les següents: 
1. L’Ajuntament determinarà el lloc idoni dins el terme municipal on puguin ésser instal.lats els 

abocadors de deixalles, brossa o residus. 
2. Tant per raons estètiques i paisatgístiques com higièniques aquestes activitats es situaran 

allunyades dels nuclis de població, així com dels camins veinals i carreteres. 
3. Amb la finalitat tant d’integrar-se en el paisatge com per a esmorteir les molèsties de fums i 

males olors que ocasionen es tractarà l’entorn immediat a traves de pantalles arbòries i 
plantacions de modus en que s’explica en aquest mateix capítol per a d’altres usos. 

Art. 24 – Protecció d’infrastructures 
1. Definició 

a) Dins l’àmbit de cada terme municipal i des de la seva condició de xarxes que 
estructuren l’accessibilitat tant a les edificacions aïllades com als nuclis de població; 
aquestes Normes consideren l’infrastructura viària formada per les carreteres, pistes 
forestals i camins en general com a elements bàsics d’ordenació del sòl no urbanitzable. 

b) Als efectes de regular la relació d’aquests amb les edificacions s’estableixen franjes de 
protecció per a cada tipus de via segons venen classificades en l’apartat següent. 
Aquestes franjes inclouen els terrenys a medir des dels eixos que s’assenyalen a aquest 
efecte en els plànols d’ordenació a l’escala 1/10.000 i segons distàncies que es 
defineixen específiciques per a cada tipus.  

c) En els plànols d’ordenació dels nuclis urbans a escala 1/1.000 no es diferencien els 
tipus viaris, quedant assenyalats amb el grafiat _._ sota la denominació comú d’Eixos 
Viaris de Comunicació Territorial. 

2. Tipus de vies . 
a) Les vies assenyalades amb la lletra A en els plànols d’ordenació a escala 1/10.000 

corresponen als eixos de comunicació principals que transcorren per dins les valls i els 
colls de les muntanyes. Queden inclosos en la franja de protecció els terrenys de sòl no 
urbanitzable a medir des de l’eix de la via en amplades de 10 m. per banda. 

b) Les vies assenyalades amb la lletra B en els plànols d’ordenació a escala 1/10.000 
corresponen als eixos de comunicació amb caràcter d’accessibilitat específic. Es 
dibuixen sobre el territori com a branques dels eixos principals o com a vies alternatives 
d’aquests quan prodedeixen de vies de comunicació existents en el passat. Queden 
inclosos en la granja de protecció els terrenys de sòl no urbanitzable a medir des de l’eix 
de la via en amplades de 6 m. per banda. 

c) Les vies assenyalades amb la lletra C en els plànols d’ordenació a l’escala 1/10.000 
corresponen als viarons propis de les torrenteres acdessibles només per als vianants. 
Als efectes de la seva protecció, no es consideren vies aptes per al tràfic rodat i per tant 
en cap dels casos es permet l’edificació dels seus marges. 

3. Usos permessos 
Dins aquesta franja es permeten només els usos que millorin l’entorn vegetal existent, 
quedant absolutament prohibits els moviments de terres, extraccions d’àrids i les alteracions 
substancials de la vegetació així com qualsevol tipus d’edificació. 

4. Obres 
a) En cas d’ampliació dels camins, aquesta es farà, preferentment per una sola de les 

bandes, conservant la que estigui poblada per millor vegetació. El nou talús es tractarà 
amb espècies autòctones i amb prioritat de plantació per a la que sigui més abundant al 
llarg del camí. 

b) L’obertura de noves vies queda prohibida llevat que es tracti de camins lligats a 
l’explotació agrícola, forestal o ramadera. 

5. Legislació pròpia 
Les mides de protecció establertes ho seran sens perjudici de l’aplicació de llur legislació 
específica. Llei de Carreteres de 19 de desembre de 1974 i el seu Reglament. 
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Art. 25 – Protecció eixos geogràfics 
1. Definició i protecció 

a) Aquestes Normes consideren com a eixos geogràfics principals e definició de 
l’estructura territorial en el sòl no urbanitzable la xarxa formada pels rius i totes els 
cursos d’aigua en general. 

b) Als efectes de protegir els seus marges i riberes s’estableixen franjes de protecció per a 
cada tipus segons es classifiquen an l’apartat següent. 
Aquestes franjes s’inclouen els terrenys a medir des dels eixos que s’assenyalen a 
aquest efecte en els plànols i segons distàncies que es defineixen específiques per a 
cada tipus. En qualsevol cas l’Ajuntament determinarà la línia de les àrees inundables a 
partir de la que hagi estat assolida de fent en la passada riuada, la qual no podrà 
sobrepassar-se als efectes de protecció, per cap concepte.  

c) En els plànols d’ordenació dels nuclis urbans a escala 1/1.000 no es diferencien als 
tipus fluvials qudant assenyalats amb el grafiat _.._ sota la denominació comú d’Eixos 
Geogràfics de Caràcter Fluvial. 

2. Tipus de cursos d’aigua 
a) Els cursos d’aigua assenyalats amb la lletra A en els plànols d’ordenació a l’escala 

1/10.000 corresponen als rius que transcòrren per dins les valls. 
Quden inclosos en la franja de protecció els terrenys de sòl no urbanitzable a medir des 
de l’eix del curs d’aigua en amplades de 24 m. per banda. 

b) Els cursos d’aigua assenyalats amb la lletra B en els plànols d’ordenació a l’escala 
1/10.000 corresponen als afluents principals dels anteriors. 
Queden inclosos en la franja de protecció els terrenys de sòl no urbanitzable a medir 
des de l’eix de la cursa en amplades de 14 m. per banda. 

c) Els cursos d’aigua assenyalats amb la lletra C corresponent als afluents de menor 
importància embrancats amb els anteriors i sense cabal d’aigua fixe. 
Als efectes de la seva protecció la inaccessibilitat que els caracteritza inviabilitza 
qualsevol proposta d’edificació en els seus marges. 

3. Usos permesos 
Seran solament els de conservació i millora de l’entorn vegetal existent prohibint-se 
expressament els moviments de terres, l’extracció d’àrids i qualsevol alteració o 
transformació de llurs condicions naturals. Existirà una sola exdepció referida a la 
permisivitat de situar vora el riu equipaments municipals de caràcter esprotiu i d’esparjo 
sense que en cap cas llurs edificions auxiliars depassin el 5% de la superfície de la finca ni 
tinguin una alçada superior a 1 planta a 3,80 m. 

4. Legislació pròpia  
Tot aixó sens perjudici per l’establiment del domini, llit, marges, servituds i aprofitament en 
matèria d’igües que s’estableis en la Llei d’Aigües de 13 de juny de 1878 i el seu Reglament 
de Policia d’aigües de 13 de juny de 1878 i el seu Reglament de Policia d’aigües de 13 de 
novembre de 1958.  

  

Art. 26 – Nuclis de població 
1. Definició 

a) Es considera que es donen les condicions de formació de nucli de població a partir de 
l’existència de 6 cases les quals al menys una d’elles s’estructura sobre un eix viari de 
comunicació d’ordre territorial, mantenint les més allunyades una distànica de 120 
metres. 

b) La suma de les superfícies de totes les finques no serà mai superior a 6.000 m2. 
 

2. Llicències  
a) En els nuclis de població de Dorbe i Berrós Sobirà, localtizables solament en els plànols 
d’ordenació de tot el terme municipal a l’escala 1/10.000 i seguint els propis criteris continguts 
en la definició de nucli de població podran condedir-se llicències per a l’edificació solament en 
els següents supòstis: 
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- L’eix viari que garanteixi l’accessibilitat a la nova edificació haurà d’èsser la traça 
territorial definitòria de l’accessibilitat a les cases preexistents i situar la nova edificació a 
una distància màxima de qualsevol d’aquestes cases de 20 m. 

- El projecte tècnic que es presenti a l’Ajuntament per a l’obtenció de la corresponen 
llicència d’edificació haurà d’incorporar plànol d’aixecament topogràfic a l’escala 1/500. 
En ells es dibuixarà l’encontre i relació que el projecte proposa amb l’eix viari d’accès el 
qual haurà d’èsser detallat. 

- L’edificació acomplirà en tots els casos les ordenances estètiques i d’ordre constructiu 
fixades per a les edificacions en el sòl urbà. Així com les distàncies als eixos viaris i 
fluvials establertes en els articles 25 i 26 d’aquestes Normes. 
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CAPITOL 3 – ORDENANCES REGULADORES DE L’EDIFICACIÓ EN EL 
SÒL URBÀ 

Art. 27 – Definició i finalitat 
1. Constitueixen el Sòl Urbà tots els terrenys situats a l’intern de la línia que defineix el 

perímetre urbà en els plànols normatius segons condicions i règim que preveu la Llei del 
Sòl en els seu article 81, apartat 1. 

3. A fí d’assegurar una correcta imbricació en les característiques morfològiques i tipològiques 
del lloc, les edificacions i intervencions en aquest tipus de sòl vindran regulades per 
aquestes ordenances. 

Art. 36 – Usos permesos 
Els usos permesos sobre el sòl urbà seran en tot cas i sense limitacions els de residència i 
equipaments. 
Les instal.lacions agropecuàries quedaran limitades per el nombre de caps de bestiar, 
permetent-se només les de tipus familiar, -tal i com ve entés en l’article 1 de l’An.nex 3 
d’aquestes Normes- Les condicions de l’edificacio hauran d’ajustar-se en qualsevol cas a alló 
previst per al sòl urbà. 

Art. 37 – Xarxa viària i espais públics 
1. Definició  – Els carrers i espais destinats a acollir la circul.lació rodada dins els nuclis 

urbans dibuixats en els plànols d’ordenació a escala 1/1.000 constitueixen la xarxa viària. 
Aquesta manté les alineacions existents i l’estructura històrica d’assentametn que 
caracteritza cada nucli. 

2. Tipus de vies  – Amb la finalitat d’ordenar les intervencions urbanístiques i obres 
d’urbanització sobre la xarxa viària aquestes Ordenances estableixen condicions de prioritat 
per a les traces històriques: 
a) Les vies assenyalades amb el signe +.+ en els plànols d’ordenació a escala 1/1.000 

constitueixen elements principals de l’estructura viària del nucli. Les obres d’urbanització 
que l’Ajuntament programi realitzar a traves de recursos propis o amb càrrec a 
pressupostos d’altres entitats –Pla d’Obres i Serveis- tindran en aquests carrers caràcter 
prioritari. 

3. Prioritat per les alineacions històriques  – Les alineacions existents es consideraran 
línies límit de l’edificació que no podran sobrepassar-se per cap concepte. 
Quan es substitueixi un edifici existent per un de nova planta aquest últim podrà mantenir 
aquesta anterior alineació. 

4. Noves alineacions  – L’obertura de nous carrer o les edificacions que hagin d’alinear-se a 
aquests deixaran en tots els casos una amplada viària mínima de 5,50 metres. Llevat que 
es determinin específicament per estar compresos en alguna de les àrees objecte de 
tractament diferenciat les corresponents seccions no contindran assenyalament de 
voravies. 

5. Cruïlles  – En els punts de trobada de més d’una via de circul.lació rodada, o d’alguna 
d’aquestes amb el perímetre urbà i en el benentés de que es tracti d’edificacions de nova 
planta es deixarà una superfície lliure de qualsevol edificació corresponent a una 
circunferència de radi igual a 10 metres dibuixat amb centre en l’intersecció dels eixos de 
les diferents vies o d’aquestes amb el perímetre urbà. 

6. Espais públics . Els sòls a l’interior dels nuclis urbans consolidats que es trobin lliures 
d’edificacions per raons d’ordre geogràfic –assoleiament, grans desnivells de terreny, 
presència de fonts o cursos d’aigua, etc.- o urbanístic –clarianes davant les esglèsies, 
comunidors, ajuntaments i tot tipus d’edificis públics- i les places en general, es trobin 
urbanitzades o no, conservaran les alineacions de cases existents en tots els casos, 
mantenint la condició d’espai lliure assolida històricament.  
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Art. 38 – Àrees objecte de tractament diferenciat 
1. Definició  -  Amb la finalitat d’oferir un marc de resolució propi per als diferents graus de 

definició urbana dins el sòl urbà s’estableixen dos Àrees Objecte de Tractament Diferenciat 
dins les quals els requeriments per a l’obtenció de llicènica per a l’edificació així com els 
instruments de planejament a aplicar son específics. 

2. Ordenació  – Els articles 39 al 42 d’aquestes Normes regulen les condicions de l’edificació 
per a cadascuna d’aquestes àrees. 

El procediment per a l’amidament serà el que s’indica en l’article 30 d’aquestes 
ordenances. 
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AN.NEX 1 – REGULACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ESPAIS 
NATURALS OBJECTE DE CATALOGACIÓ  

Art. 1 – Relacions dels valors paisatgístics i artí stics.  
Als efectes del que preveuen els articles 18 i 19 de la Llei del Sòl, art.86 apartat 2 i 3 del 
Reglament de Planejament i per a fer possible l’aplicació de mides de protecció sobre el 
patrimoni natural i arquitectònic l’Ajuntament recollirà dues relacions corresponents que hagin 
d’èsser objecte de catalogació pels seus valors paisatgístics i artístics. 
Mentre aquestes relacions no es trobin explicitades es consideraran als efectes de protecció, 
els paratges naturals reconeguts per la seva bellesa, les fonts, els cementiris, les esglèsies, les 
bordes i les creus de terme. 
Aquests dos catàlegs inclouran i complementaran ent tot cas a aquells que hagin estat ja 
aprovats per les corresponents Direccions Generals tan del Medi Ambient com del Patrimoni 
històric-artístic. Igualment es comunicarà a aquests serveis territorials la seva existència. 

Art. 2 – Restes arqueològiques 
En cas de trobar restes arqueològiques en desguassos d’edificis, o fortuïtament, les autoritats 
locals ho comunicaran al Servei Territorial de Defensa del Patrimoni. 

Art. 3 – Canvi d’ús i restauració  
Estaran sotmesos a llicència els canvis d’usos en els edificis així com les execucions d’obres 
de restauració. 

Art. 4 – Usos incompatibles  
Els usos a que es destinin els edificis de Catàleg no podran èsser incompatibles amb el seu 
valor i significació artística. 

Art. 5 – Zona de protecció 
Als efectes de la seva protecció no es podran alterar les condicions vegetals existent en un radi 
de 100 metres al voltant de qualsevol dels edificis, àrees, conjunts o elements objecte de 
catàleg. 
A aquests efectes queden així mateix prohibides les edificacions en zones que per la seva 
situació o perspectiva obstaculitzin la seva contemplació. 
A tal efecte, les edificacions de nova planta que es trobin a una distància a partir dels 100 
metres de qualsevol element o àrea objecte de catàleg inclouran en el projecte per a la 
corresponent petició de llicència, fotografies de l’entorn immediat al menys des de 4 punts de 
vista oposats. 
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AN.NEX 2 – REGULACIÓ PER A LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT  
RUINÓS 

Art. 1 – Declaració  
La declaració d’estat ruinós d’una edificació correspon a l’Alcaldia d’acord amb el que 
s’estableix a l’aricle 183 de la Llei del Sòl. 
 

Art. 2 – Iniciació del procediment 
La iniciació del procediment de declaració de ruina es podrà realitzar d’ofici o a instància de la 
part interessada. 

Art. 3 – Incoació d’ofici 
L’Alcalde podrà disposar la incoació d’ofici, si es presentes denúncia per part de particulars o 
per part dels propis Serveis Tècnics Municipals, els quals hi acompanyaran informe tècnic on 
es justifiqui la conveniència de l’iniciació.  
 

Art. 4 – Dictamen pericial 
Un cop incoat l’expedient, els Serveis tècnics Municipals emitiran el dictamen pericial. 

Art. 5 – Resolució  
L’Alcalde resoldrà l’expedient d’acord amb algun del següents pronunciaments: 
a) Declarar l’edificació en estat ruinós i ordenar la demolició. 
b) Declarar en estat ruinós una part de l’edifici quan aquesta part ingui independència  

constructiva de la resta i ordenar la demolició. 
c) Declarar que hi ha situació de ruina, ordenar les mesures pertinents per tal de mantenir la 

seguretat del’edifici, i determinar les obres necessàries sobre les quals haurà d’exigir-se 
l’execució al propietari. 

Art.6 –Acord d’execució de les obres  
En l’acord d’execució de les obres es fixarà el termini de temps dins del qual es tenen que 
realitzar, amb l’advertència que de no complir-se per part de la propietat aquest termini serà 
l’Ajuntament que les executarà, repercutint posteriorment les càrregues corresponents a la 
propietat. 

Art. 7 – Enregistrament municipal de solars 
En els casos en que correspongui i segons el que es preveu en l’article 8 del Reglament 
d’Edificació Forçosa i Regisre Municipal de Solars l’Ajuntament ja sigui perl volum d’edificis en 
estat ruinós o bé per altres tipus de consideracions –posicionals, etc- proposarà el 
corresponent llistat a la Comissió Provincial d’Urbanisme als efectes d’enregistrament municipal 
de solars. 

Art. 8 – Estudis de Detall 
Quan per raons de les mides assolides, llur situació o altres consideracions de tipus urbanístic 
existeixin superficies de sòl urbà on s’hi localitzin una o un grup ampli d’edificacions en estat 
ruinós l’Ajuntament prodedirà a la redacció d’un Estudi de Detall als efectes d’esbrinar sobre la 
viabilitat de restituir les cases en tots els supòsits, i ordenar posteriorment tant els espais que 
restin lliures en els llocs en que es faci impossible tornar a edificar. 
Com els que hagin de procedir a sustituir o millorar l’edificació. 
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L’Estudi de Detall assenyalarà el perímetre de sòl de que es objecte i contindrà almenys les 
següents determinacions: 
a) Establiment de les alineacions i rasants dels espais públics amb les consideracions de 

prioritat i traces territorials que s’especifiquen en l’article 37 d’aquestes Normes. 
b) Ordenació de les condicions de l’edificació atenent a les ordenances fixades per a tot el sòl 

urbà. 
c) Als efectes de suspensió de llicències abans de l’aprovació inicial de l’Estudi de Detall, 

s’aconsella la suspensió en tot cas per a les noves edificacions, mai per a la reconstrucció 
de les enrunades que s’edificaran segons les condicions fixades per al sòl urbà. 

 
 

AN.NEX 3 – REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS PECUÀRIES  

Art. 1 – Activitats excluides i afectades  
1. Seran activitats excluides totes aquelles explotacions familiars d’autoconsum. Es 

consideraran d’autoconsum aquelles explotacions fins a 5 caps de bestiar. 
2. Son activitats afectades totes aquelles explotacions que produeixen un benefici. Aquesta 

classificació inclou a les explotacions anomenades familiars –de 5 a 30 caps- i a les 
societats anònimes o explotacions de més de 30 caps. 

Art. 2 – Activitats molestes i insalubres 
1. Son activitats molestes les vaqueries, engreix de porcs, avicultura, cunicultura i escorxadors 

per males olors. 
2. Son activitats insalubres les vaqueries i engreix de porcs per enfermetats 

infectocontagioses. 

Art. 3 – Condicions d’ubicació 
1. Les activitats molestes poden èsser ubicades en els nuclis urbans, sempre que es situin en 

els marges més extrems d’aquests. 
2. Les activitats molestes i insalubres estaran sempre en edificacions exclusives per al seu ús, 

sense con.nexió directa amb les edificacions habitades. 
3. Les activitats insalubres es situaran fòra dels nuclis urbans a una distància mínima de 2.000 

metres d’aquests. 
4. Les activitats insalubres no es situaran mai en zones d’especial riquesa agrícola o forestal. 

Art. 4 –  Insalubres d’explotació familiar  
Les activitats insalubres d’explotació familiar, podran obtenir llicència per a èsser ubicades dins 
el nucli sempre que compleixin les mesures higièniques correctores mínimes decretades per la 
Comissió Provincial de Serveis Tècnics per tal de garantir la comoditat i salubritat del veinat. Es 
tindrà en compte la situació elegida i l’avaluació de residus. 

Art. 5 – Llicències  
1. El procediment per a la concessió de llicències s’ajustarà al disposat en els articles 29 a 33 

del Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses; de  30 de novembre de 
1960. 

2. Les llicències per activitats no contemplades en aquestes normes seran informades per la 
Comissió Provincial de Serveis Tècnics, tenint en compte el que proposi l’Ajuntament al 
respecte i el que aconsellin les circumstàncies especials de l’activitat de que es tracti. 
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8. ANNEX 5 Plànol de la Delimitació del Sòl Urbà de la Guingueta d'Àneu, amb les àrees de 
creació de nous serveis urbans i d'Àrees que incorporen vies de comunicació d'ordre 
territorial. 
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8.   AN.NEX 5. Plànol de la Delimitació del Sòl Urbà d'Escaló, amb les àrees de creació de 
nous serveis urbans i d'Àrees que incorporen vies de comunicació d'ordre territorial. 


