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1111 INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ    

    

1.11.11.11.1 OBJECTE D’ESTUDIOBJECTE D’ESTUDIOBJECTE D’ESTUDIOBJECTE D’ESTUDI    

L’objecte d’aquest estudi és fer un  anàlisi ambiental de la proposta del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal del municipi de Viver i Serrateix, i poder presentar en darrer terme, una alternativa al 

model estudiat, que pugui oferir uns criteris basats en un model més sostenible i respectuós amb 

l’entorn, i coherent amb la realitat existent.  

 

L’assoliment d’aquestes determinacions passa a través de la integració de criteris mediambientals i 

dels diversos factors que intervenen en el territori amb un tractament transversal i multicriterial, a fi 

de permetre dotar al planejament municipal d’una dimensió que garanteixi la preservació del 

territori i de l’entorn natural sense devaluar-ne els valors intrínsecs. 

 

Entenent que la millor preservació del territori, es dóna a través de l’adopció de criteris que 

permetin fer les activitats econòmiques compatibles amb l’entorn natural, amb la voluntat 

d’aconseguir que el manteniment de l’activitat pròpia del municipi, sigui un incentiu per a la 

preservació i correcta gestió del territori. 

 

1.21.21.21.2 MOTIVACIÓ DE L’ESTUDMOTIVACIÓ DE L’ESTUDMOTIVACIÓ DE L’ESTUDMOTIVACIÓ DE L’ESTUDIIII    

La iniciativa personal de realitzar un estudi ambiental d’un pla d’aquestes característiques es basa 

en la creença personal, de l’oportunitat que ofereix la gestió local del territori a la millora i 

manteniment dels espais naturals i del paisatge tradicional mantingut fins a l’actualitat.  

 

A través de la gestió territorial dels diferents municipis es regula i s’incideix en els aspectes més 

importants i rellevants pel desenvolupament sostenible, per tal de garantir la preservació dels 

recursos naturals, entesos com a un bé comú, font de riquesa (en la dimensió ambiental, social i 

econòmica), de benestar i salut de les persones. 

 

D’aquest fet en sorgeix la motivació del present estudi juntament amb la voluntat de tenir 

l’oportunitat de poder dedicar l’esforç acadèmic en un projecte, el qual he tingut la gran 

oportunitat d’abordar des de la perspectiva laboral. La possibilitat d’enfocar aquest projecte des 

d’una visió més pròpia i personal, em brinda l’ocasió d’aprofundir en aspectes que sovint passen 

per alt en l’esfera laboral, fruit de les limitacions pròpies d’aquest context. 
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Amb aquest estudi pretenc poder dedicar més temps a completar aquest treball, així com, el procés 

d’aprenentatge previ, el qual serà la base d’aquest document. Disposant així, de l’avantatge que 

em suposa el contacte amb la realitat existent per una banda, i per l’altre, el treball conjunt realitzat 

amb altres professionals de qui he tingut l’oportunitat d’aprendre, i contrarestar visions d’una 

mateixa realitat.  

 

Per altra banda, inicio aquest projecte acadèmic amb el convenciment d’haver pogut viure la 

realitat concreta del municipi. Una gestió que s’ha efectuat per tirar endavant el desenvolupament 

d’una idea clara de futur pel municipi, amb la finalitat de que quedi recollit en el planejament 

urbanístic. Un procés on la participació ciutadana n’ha estat el principal eix vertebrador. 

 

1.31.31.31.3 ÀMBIT ÀMBIT ÀMBIT ÀMBIT D’ESTUDID’ESTUDID’ESTUDID’ESTUDI    

L’estudi es centra en el municipi de Viver i Serrateix, un municipi de 66.81 km2, situat al baix 

berguedà a cavall de la serra de Castelladral, el serrat de la Vila. Al sud limita amb la comarca del 

Bages i el municipi de Navàs. A l’oest limita amb Montmajor i Cardona, a través de la riera de Navel 

en gran part del tram. Al nord termeneja amb Montclar, i a l’est s’hi troben els municipis de 

Casserres i Puig-reig, el límit amb els quals, discorre pel curs de la riera de Merola (veure annex 1). 

 

El municipi presenta diversos nuclis urbans a través dels quals es vertebra el territori: Viver, Serrateix 

i Sant Joan de Montdarn són els tres nuclis tradicionals, als quals cal sumar-hi “els Cabalers”. Tots 

ells es caracteritzen per una tipologia edificatòria de cases aïllades, vinculades a les explotacions 

agrícoles i ramaderes en la majoria dels casos. Es tracta doncs, de nuclis de reduïdes dimensions, on 

la majoria de la població es troba repartida en les nombroses masies que hi ha per tot el territori. 

Així es presenta en un marc on domina la descentralització, amb un patró de baixa densitat, i 

tipologia edificatòria rural. 

 

Actualment hi resideix un total de 194 habitants (dades que es corresponen al gener del 2006). 

Presenta una estructura demogràfica on les generacions més joves hi perden pes, fruit del qual, es 

tendeix cap a un envelliment de la població (22.56% de taxa d’envelliment), i on pràcticament no 

hi ha població estrangera. 

 

Viver i Serrateix es troba entre les conques del riu Llobregat i Cardener, les rieres que travessen i 

neixen en el municipi reparteixen les aigües entre els dos rius. Les principals rieres són les de Merola 

i la de Navel, situades a l’extrem est i oest, respectivament. El règim de la xarxa hidrogràfica és de 

caràcter estacional, amb cabals molt irregulars en funció de les pluges. En la majoria dels casos es 

tracta de rieres amb un tamany de conca molt reduïda. Aquest sistema de rieres a donat al municipi 
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un relleu caracteritzat per altiplans a la zona central del municipi, que es ramifiquen en petites 

formacions que segueixen els cursos fluvials. 

 

La geologia de la zona presenta una alternança entre roca calcària i lutites. Aquesta disposició de 

capes, afectada per l’erosió, dona el resultat del moviment de grans blocs de roca calcària per la 

manca de consistència d’una base més tova. 

 

El clima de la zona es defineix com a sec subhumit en la zona sud, i subhumit en la zona central i 

nord del municipi, segons l’índex d’humitat de Thornthwaite. La temperatura mitjana es situa entre 

els 11 i 13 ºC anuals, amb una diferència entre els mesos més càlids i més freds de entre 18 i 19 ºC. 

El regim pluviomètric es distribueix entre els 600 i 800 mm d’aigua anuals. El resultat és un balanç 

hídric (en absència de captacions humanes) que presenta un dèficit no superior els 100 mm 

d’aigua, excepte en una petita franja en el sud del municipi, on aquest es manté entre els 100 i 200 

mm d’aigua. 

 

En el municipi es preserva un accentuat caràcter rural, gràcies al manteniment de les activitats 

econòmiques tradicionals, les quals han contribuït a configurar el territori actual. Es disposa d’una 

riquesa natural, en un marc on els espais oberts i discontinus són molt freqüents. La diversitat 

d’hàbitats genera un potencial ecològic elevat. El paisatge es caracteritza per l’accentuat 

component agrícola en les proximitats dels nuclis habitats, amb un elevat component social i 

cultural, on l’arquitectura de les edificacions s’integren en un mosaic agroforestal.  

 

En l’espai forestal es fan presents i significatives les afectacions patides pels incendis de l’estiu del 

1994 i 2005. El primer de gran abast, va afectar quasi la totalitat del municipi forestal, evitant-se 

només en les zones properes a les rieres. El segon va afectar tan sols l’extrem sud-oest del municipi. 

El resultat és la pèrdua de massa caracteritzada per boscos mediterranis de pinassa (Pinus nigra ssp. 

salzmani). Actualment, la recuperació d’aquest espai, dóna lloc a l’aparició d’espècies planifòlies, on 

destaca el roure (Quercus humilis). 

 

El municipi de Viver i Serrateix té la seva principal font d’activitat econòmica en el sector agrícola i 

ramader. Aquesta, juntament amb la forestal, són activitats tradicionals estretament vinculades al 

territori. Aquesta relació es basa en la interacció amb el territori, a fi d’obtenir els recursos 

necessaris pel desenvolupament de les activitats, i alhora,  en la gestió i preservació del paisatge. La 

compatibilitat assolida entre les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, i la preservació de l’espai 

natural, fa que el manteniment d’aquestes sigui una garantia de preservació dels valors naturals. 
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1.41.41.41.4 MARC LEGAL ACTUALMARC LEGAL ACTUALMARC LEGAL ACTUALMARC LEGAL ACTUAL    

El marc normatiu actual que regula el desenvolupament i tramitació de les figures de planejament 

territorial es troba en el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, a través del qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC1), i en el Decret 305/2006, del 18 de juliol pel 

qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 

 

La necessitat de procedir al procés d’Avaluació Ambiental del planejament deriva de les previsions 

recollides en la Disposició Transitòria sisena del TRLUC i la dotzena del Reglament. Així es dona 

compliment a les a la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a 

l’Avaluació dels efectes de determinats Plans i Programes sobre el medi ambient, i a la llei 9/2006 

de 28 d’abril sobre l’Avaluació dels efectes de determinats Plans i Programes en el medi ambient, 

en virtud de la qual es trasposa a nivell Estatal el mencionat text legal.  

 

A la Llei d’urbanisme en destaquen els articles 3 i 9 en matèria de desenvolupament sostenible, un 

dels pilars bàsics del text, els quals es comenten a continuació. 

 

• Article 3. Article 3. Article 3. Article 3. Es defineix el concepte de desenvolupament urbanístic com a aquell que es basa 

en la utilització racional del territori i el medi ambient, a fi de “conjuminar les necessitats 

de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, 

arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions 

futures.” Això passa pel desenvolupament d’un model d’ocupació eficient en el consum de 

sòl, que eviti “la dispersió en el territori, afavoreixi la cohesió social, consideri la 

rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atengui la preservació i la millora dels sistemes de 

vida tradicionals a les àrees rurals i consolidi un model territorial globalment eficient.” I 

s’estableix en darrer lloc, el “desenvolupament urbanístic sostenible” com a objectiu en 

matèria d’urbanisme. 

 

• Article 9.Article 9.Article 9.Article 9. En aquest es determinen un conjunt de directrius a seguir pel planejament 

urbanístic que s’acullen als principis de: benefici de la seguretat i benestar de les persones 

lligat al nivell de qualitat de vida, sostenibilitat ambiental, i prevenció de riscs; preservació 

dels valors paisatgístics; preservació d’urbanització dels terrenys amb pendent superior al 

20% o aquells situats en zones inundables; manteniment de la qualificació urbanística d’un 

sòl afectat per un incendi; adequació de les determinacions de l’avaluació d’impacte 
                                                      

 
1 Refon la Llei d’urbanisme 10/2004, de 24 de desembre, per al foment de l’habitatge assequible, de la 

sostenibilitat territorial i de l’autonomia local, i la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme 
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ambiental en cas de ser preceptiva; distribució d’espais lliures i equipaments que en 

garanteixi la funcionalitat en benefici de la col·lectivitat. 

 

En el Reglament de la Llei d’urbanisme es regula la tramitació dels Plans d’Ordenació Urbanística 

Municipal, on es detallen els contingut i procediments a seguir. A continuació es posa de manifest 

la incidència amb la participació ciutadana i de l’estudi d’impacte ambiental, el qual anomena 

informe de sostenibilitat ambiental: 

 

• Articles 22 i 105.Articles 22 i 105.Articles 22 i 105.Articles 22 i 105. Estableixen la necessitat d’aprovar i publicar un Programa de participació 

ciutadana, podent ser acordat prèviament o simultàniament a la publicació de l’Avanç de 

Pla (fase prèvia a l’aprovació inicial).  

 

• Article 106. Article 106. Article 106. Article 106. Determina que cal sotmetre a exposició pública l’Avanç de Pla, amb l’objectiu 

de facilitar la participació ciutadana, havent d’adequar i donar resposta a les possibles 

al·legacions o alternatives. 

 

• Article 70. Article 70. Article 70. Article 70. Determina els continguts mínims necessaris de l’informe de sostenibilitat 

ambiental, que s’engloben en: Requeriments ambientals significatius en l’àmbit del pla; 

Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa d’ordenació proposada; Descripció 

ambiental del pla d’acord amb l’alternativa d’ordenació adoptada; Identificació i avaluació 

dels probables efectes significatius; Avaluació global del pla i justificació del compliment 

dels objectius ambientals establerts; Síntesi de l’estudi. 

 

La normativa exposada respon a un marc urbanístic general, dins del qual s’hi acull el planejament 

territorial. Paral·lelament a aquesta, apareix en relació al medi ambient, tot un conjunt de 

normatives de caràcter sectorial, amb implicació directe en el POUM, degut l’abast d’aquest. A 

continuació es recullen i detallen els aspectes més rellevants de la normativa que incideix en el 

nostre marc territorial. 

 

Pla d’Espais d’Interès NaturalPla d’Espais d’Interès NaturalPla d’Espais d’Interès NaturalPla d’Espais d’Interès Natural    

 

El Pla d’Espais d’Interès natural és una figura de protecció del medi natural, recollit en la Llei 

12/1985, del 13 de juny del 1985 d’Espais naturals, i es desenvolupa a través del Decret 328/1992, 

de 14 de desembre, modificada pel Decret 213/1997, del 30 de juliol Posteriorment es veurà 

modificat per la Llei 12/2006. A través de la Resolució MAH/3440/2004 del 3 de desembre (DOGC 

núm. 4286) aprova la delimitació definitiva de l’espai del PEIN de la riera de Navel (entre altres), 

situada als termes municipals de Viver i Serrateix, i Montmajor. 



Estudi ambiental de la proposta del POUM de Viver i Serrateix  

 

 

14 
 

 

 

L’objectiu del Pla d’espais d’interès natural és potenciar els usos i les activitats agrícoles, ramaderes, 

silvícoles, cinegètiques, d’aqüicultura, de pesca i de turisme rural (principals fonts de vida), de forma 

coherent amb les finalitats de conservació, el desenvolupament de la zona per evitar el 

despoblament rural. Es prendran mesures per assegurar el manteniment de les activitats tradicionals 

en les seves condicions actuals, de forma compatible amb la protecció dels espais inclosos en el Pla. 

 

A través del Reglament s’especifica les activitats sotmeses a avaluació d’impacte ambiental, 

remetent-se a la normativa vigent, a fi d’adequar la implementació i modificació de les activitats 

establertes a la zona, i es prohibeix la modificació de la qualificació urbanística de l’espai inclòs en 

l’àmbit del PEIN, a fi de garantir el manteniment dels usos del sòl desenvolupats fins el moment. 

 

• ArticArticArticArticle 13. le 13. le 13. le 13. 1. Els espais inclosos en el Pla que el planejament hagi qualificat com a sistemes 

d’espais lliures, zones verdes o similars, en cap cas podran se objecte d’usos o 

transformacions que no siguin congruents amb la naturalesa de l’espai.  

 

13.2. Els instruments de planejament urbanístic han d’adequar-se al contingut del 

Pla. 

 

13.4. Els plans urbanístics, l’àmbit d’ordenació del qual, es vegi afectat per espais 

inclusos en el Pla hauran de ser incorporats en les seves determinacions i justificar 

degudament el compliment de les condicions a que es refereix aquest article, que 

s’estimen mínimes.  

 

En reglament també estableix les espècies faunístiques i florístiques a protegir en l’àmbit 

d’afectació, quedant recollides en l’annex 3 del mateix cos legal, tal i com es resumeix a 

continuació: 

   

• Article 21. Article 21. Article 21. Article 21. Les espècies recollides en l’annex 3 del reglament tenen la condició d’espècies 

estrictament protegides, per la qual suposa la prohibició de la destrucció, del 

desarrelament, de la collita i comercialització de les espècies i llavors, així com suposa 

també, la protecció del medi en que viuen. En el cas de la fauna es prohibeix la persecució, 

la caça, la captura i comercialització d’animals, despulles, fragments, ous i nius (per les 

espècies ovípares), així com suposa la protecció del entorn. 

 

21.4. En els casos en que suposi la incompatibilitat amb l’activitat agroforestal 

existent, s’establiran mesures compensatòries. 
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21.5. Els instruments de planejament delimitaran en cada espai els àmbits de 

protecció a que es refereix aquest article. 

 

Per altra banda, es desprèn del mateix document, una limitació per l’aprofitament dels recursos 

hídrics, obligant a ser coherent amb la protecció de l’espai recunegut, situat dins l’àmbit del Pla. 

 

• Article 23. Article 23. Article 23. Article 23. Les resolucions relatives a les concessions i autoritzacions de recursos hídrics, 

quan puguin afectar la quantitat i qualitat de les aigües superficials, s’hauran de justificar 

degudament la congruencia amb els objectius i règim del PEIN.  

 

Pla de Parcs Eòlics de CatalunPla de Parcs Eòlics de CatalunPla de Parcs Eòlics de CatalunPla de Parcs Eòlics de Catalunyayayaya    

 

La instal·lació de parcs eòlics es regula a través del Decret 174/2002, d’11 de juny, regulador de la 

implantació de l’energia eòlica a Catalunya, en virtut del qual s’aproven els criteris d’implantació en 

el territori d’aquest tipus d’instal·lacions, i s’aprova també, el Mapa d’implantació ambiental de 

l’energia eòlica a Catalunya amb un període de vigència de cinc anys. 

 

A través dels criteris de delimitació de les zones de compatibilitat amb la implantació d’aquest tipus 

d’instal·lacions, s’estableixen un conjunt de paràmetres a fi de protegir les zones naturals amb un 

interès ambiental més elevat. En compliment d’aquesta premissa es defineix com a zona 

incompatible amb aquesta activitat, l’espai inclòs en el PEIN de la riera de Navel, quedant la resta 

del territori de Viver i Serrateix, definida com a compatible. En qualsevol cas, tot i la qualificació de 

zona compatible per aquest tipus d’instal·lacions, la implementació d’un projecte d’aquestes 

característiques es troba subjecte a la preceptiva declaració d’impacte ambiental. 

 

Protecció, gestió, i ordenació del paisatgeProtecció, gestió, i ordenació del paisatgeProtecció, gestió, i ordenació del paisatgeProtecció, gestió, i ordenació del paisatge    

 

A través de la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge, es regula el tractament del 

paisatge en l’ordenació territorial, amb el compromís d’acatar el Conveni Europeu del Paisatge, 

aprovat pel Consell d’Europa, el 20 d’octubre del 2000. El paisatge es reconeix com a un element 

amb valors ambientals, amb una dimensió econòmica, social, cultural, patrimonial i identitària, sent 

considerat com a un recurs que cal preservar i gestionar correctament, incorporant-lo en la 

valoració de les actuacions, mesures o plans que afectin o condicionin l’ordenació territorial i 

desenvolupament urbanístic. Conseqüentment s’atorga al paisatge la protecció jurídica pertinent, 

desenvolupant els instruments necessaris per assolir els objectius plantejats.  
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S’estableix la necessitat d’afavorir l’evolució harmònica del paisatge, fent-ne un ús racional, i 

fomentant la cooperació de les Administracions Públiques, i dels sectors privats, per a la 

implementació de polítiques públiques i actuacions que permetin i garanteixin la correcta gestió i 

preservació del paisatge. 

 

L’objectiu bàsic de la Llei 8/2005 és el reconeixement, protecció, gestió i ordenació del paisatge a fi 

de preservar-ne els valors en un marc de desenvolupament sostenible (article 1). El seu 

desenvolupament es centra en la creació de les eines que permetin assolir aquest objectiu. Aquest 

conjunt el forma la inclusió del tractament del paisatge en el planejament territorial, així com altres 

plans i programes, l’elaboració de Catàlegs i cartes del paisatge, el desenvolupament de polítiques 

públiques concretes, i la creació de l’Observatori del paisatge. 

 

• Artícle 5. Artícle 5. Artícle 5. Artícle 5. Els poders públics han d’integrar a través dels diferents plans i programes, la 

consideració del paisatge en les polítiques d’ordenació territorial, urbanística, i de qualsevol 

sector que pugui afectar el paisatge de fora directa o indirecte. 

 

• Article 6.Article 6.Article 6.Article 6. Les actuacions públiques sobre el paisatge han d’estar dirigides a la seva 

protecció, gestió i ordenació. S’entén per protecció la conservació i manteniment dels 

valors característics i significatius. La gestió s’ha de basar en guiar i harmonitzar les 

transformacions provocades pels processos socials, econòmics i ambientals. L’ordenació ha 

de tenir una component prospectiva i l’objectiu de mantenir, restaurar, millorar, modificar 

o regenerar paisatges 

    

• Article 9. Article 9. Article 9. Article 9. Es crea la figura del Catàleg del paisatge per protegir, gestionar i ordenar el 

paisatge. És competència del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 

l’aprovació d’aquests, Aixa com la incorporació de les directrius paisatgístiques en els plans 

territorials corresponents. 

 

 

 

ForestsForestsForestsForests    

A través de la llei estatal 10/2006, de 28 de abril, en virtut de la qual es modifica la llei 43/2003, de 

21 de Novembre, de Forests, es regula la gestió dels espais forestals, amb la lògica despresa del 

article 45 de la Constitució espanyola, segons el qual, la protecció s’ha de fer des de la perspectiva 

de les qualitats objectives del recurs natural i el principi de sostenibilitat.  
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En la normativa actual s’ha posat especial èmfasi en el tractament jurídic en la lluita contra els 

incendis forestals. Aquest tractament es fonamenta en el fet concebut, i que es reconeix en el text 

legal, que el canvi d’usos en els terrenys forestals s’ha justificat repetidament per la pèrdua dels 

valors ecològics de l’espai, com a conseqüència de l’afectació dels incendis forestals. Amb 

l’agreujant, que molts d’aquests han estat intencionats, en l’exercici de activitats especulatives. 

 

En aquest sentit, s’estableix que una zona afectada pels efectes d’un incendi forestal no podrà 

veure’s afectat per un canvi de qualificació del sòl, a fi de reduir la pressió sobre aquest espai en la 

lluita contra incendis, en un intent d’evitar els processos especulatius. 

 

Paral·lelament, també s’incideix en la gestió forestal sostenible a través de la certificació de 

productes forestals, vist com a un incentiu qualitatiu pel desenvolupament del sector. I en darrer 

lloc, es posa de manifest el canvi en el tractament dels delictes contra el medi ambient, ja que 

aquests, han estats incorporats darrerament en el Codi Penal, en resposta a la Resolució (77) 28 del 

Consell d’Europa. 

 

Contaminació acústicaContaminació acústicaContaminació acústicaContaminació acústica    

La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, és l’instrument 

legislatiu que regula i ordena les mesures necessàries per prevenir i corregir la contaminació 

acústica, la qual suposa una degradació pel medi natural i la qualitat de vida de les persones. La 

base en el tractament de la contaminació acústica és la consideració d’aquesta com a un element 

estrany en l’atmosfera, susceptible de causar una afectació al medi. 

 

La normativa presenta  diversos àmbits de regulació, on es distingeix la delimitació del territori en 

zones segons la sensibilitat acústica. Aquesta delimitació ha de donar resposta i ha de ser coherent 

amb els objectius de qualitat plantejats en aquestes zones, i amb les infraestructures de transport i 

activitats, tant existents com futures. La seva finalitat és poder realitzar una correcta planificació de 

les activitats futures, on s’incorpori la contaminació acústica. A més, s’estableixen els contingut 

mínims dels estudis d’impacte acústic pels projectes d’activitat i construcció.  

 

La responsabilitat administrativa es reparteix entre la Generalitat de Catalunya i els ens locals. Així a 

la Generalitat li correspon l’ordenació territorial, i als ajuntaments el desenvolupament i promoció 

de mesures per corregir i millorar la qualitat acústica dels respectius àmbits administratius. 
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Contaminació lumínicaContaminació lumínicaContaminació lumínicaContaminació lumínica    

A fi de regular les instal·lacions lumíniques i incidir en l’ordenació de la seva contaminació, s’ha 

desenvolupat la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per la protecció 

del medi nocturn. Es reconeix l’existència de contaminació al paisatge nocturn, ja sigui per excés 

d’immissió lumínica o per instal·lacions defectuoses en el seu disseny. El consum eficient i 

respectuós amb l’entorn, és un dels principis inspiradors de la normativa. 

 

Es determinen els criteris per establir una zonificació de territori en base a la lluminositat admissible 

en funció dels objectius de cada zona. També es regulen les instal·lacions, els dissenys i la intensitat 

lumínica d’aquestes. 

    

El desenvolupament de la llei es fa a través del Decret 82/2005, del 3 de maig, pel qual s’aprova el 

Reglament. Aquest articula a través del article 5 els criteris per la definició de les zonificacions, i 

determina que correspon al Departament de Medi Ambient i Habitatge l’aprovació del mapa de 

zonificació. 

 

• Zona E1. Zona E1. Zona E1. Zona E1. Correspon a les àrees coincidents amb els espais d’interès natural, les àrees de 

protecció especial, i les àrees coincidents amb la Xarxa natura 2000. 

• Zona E2. Zona E2. Zona E2. Zona E2. Correspon a el sòl no urbanitzable fora de l’àmbit de la zona E1. 

• Zona E3.Zona E3.Zona E3.Zona E3. Correspon a les zones qualificades com a urbanes o urbanitzables pel 

planejament urbanístic. 

• Zona E4.Zona E4.Zona E4.Zona E4. Correspon a àrees urbanes amb un ús intensiu a les nits, ja sigui per activitats 

comercials, industrials o vies de transport.  

 

Gestió de residusGestió de residusGestió de residusGestió de residus    

La regulació de la gestió de residus es determina a través de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 

reguladora de residus, i modificada per la Llei 16/2003, del 13 de juny, de finançament de les 

infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la disposició dels residus, en virtut de la 

qual s’adequa la normativa autonòmica a la Directiva 1999/31/CE del Consell, del 26 d’abril, de 

disposició de residus, per permetre la reducció de la quantitat de residus que es destinen a la 

disposició en dipòsits controlats i millorar les condicions tècniques d’aquestes instal·lacions. A la 

vegada, també es veu modificada per la Llei 15/2003, del 15 de juliol, per tal d’ajustar la regulació 

de les activitats de gestió de residus a la Llei 3/1998, d’intervenció integral de l’Administració 

Ambiental. 
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A través de la normativa s’estableixen les tècniques de recollida selectiva, reciclatge i reutilització, 

establint una política de gestió basada en la col·laboració dels productors i gestors, motiu pel qual, 

la llei reconeix que l’aplicació de sistemes de recollida selectiva no ha de generar costos als ens 

locals. 

 

Per l’aplicació de la normativa, es desprenen diverses determinacions vinculades a l’ordenació del 

municipi.  

 

• ArtArtArtArticle 14icle 14icle 14icle 14. Els instruments d’ordenació territorial han d’incorporar un estudi sobre la 

problemàtica de la gestió dels residus que s’originen en l’àmbit territorial d’ordenació 

respectiu. 

• Article 18Article 18Article 18Article 18. El gestor ha de garantir que les operacions es duran a terme sense suposar un 

perill per la salut de les persones, ni suposar un risc pel medi ambient, ni atemptar contra 

el paisatge i els espais naturals protegits. 

• Article 22Article 22Article 22Article 22. Els ens locals competents han de garantir el reciclatge i tractament dels residus 

generats en el seu àmbit administratiu. 

• Article 43Article 43Article 43Article 43. El planejament municipal haurà de fixar la reserva al sòl destinat a la deixalleria, 

en cas de ser necessària, i afectar les reserves de sòl per a dotacions de cessió obligatòria i 

gratuïta dels plans parcials dels sectors industrials segons les necessitats pel reciclatge i 

recollida dels residus. 

• Article 46Article 46Article 46Article 46. Els municipis amb més de cinc mil habitants de dret han d’establir el servei de 

deixalleria mitjançant la instal·lació d’una planta per aquest fi. 

• ArticleArticleArticleArticle 47 47 47 47. Els municipis amb més de cinc mil habitants, de dret han d’instaurar la recollida 

selectiva. La recollida selectiva dels residus municipals s’ha d’implantar amb caràcter 

obligatori pel que fa al lliurament separat al servei de recollida dels residus orgànics. 

 

Gestió de l’aiguaGestió de l’aiguaGestió de l’aiguaGestió de l’aigua    

A través del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, s’aprova el text refós de la Llei d’aigües, 

amb l’objectiu de regular el Domini Públic Hidràulic, l’ús de les aigües i les competències atribuïdes 

a l’Estat en el marc d’aquest. A través de la normativa s’estableix un marc legislatiu per la protecció 

de les aigües continentals, tan superficials com subterrànies, i les aigües costeres sense entrar en 

l’ho establert en la Llei de Costes.  

 

Es reconeixen les aigües continentals, superficials i subterrànies, com a elements integrants al cicle 

hidrològic, i constituent d’un recurs unitari, d’interès general, pel qual formen part del Domini 

Públic Hidràulic. S’estableix, però, la possibilitat d’existència de caudals no inclosos en el Domini 

Públic Hidràulic. 
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• Article 5. Article 5. Article 5. Article 5. Són de domini privat els cursos fluvials per on transcorrin ocasionalment aigües 

pluvials, quan travessin únicament, finques de propietat privada. Aquest fet no autoritza al 

desenvolupament d’activitats que puguin alterar el curs natural o la qualitat en perjudici de 

l’interès públic, o que derivi a danys a tercers. 

 

Es delimiten les diverses franges incloses en el Domini Públic Hidràulic. 

 

• Article 6. Article 6. Article 6. Article 6. Zona de servitud de 5 metres, per ús públic. Zona de policia de 100 metres, on es 

condicionaran els usos del sòl i les activitats a desenvolupar. 

 

El desenvolupament de les tasques atribuïdes a la competència de l‘Estat, es regeixen pels principis 

bàsics recollits en l’article 14. 

 

• Article 14. Article 14. Article 14. Article 14. 1. Unitat de gestió, tractament integral, economia de l’aigua, desconcentració, 

descentralització, coordinació, eficàcia i participació dels usuaris; 2. Respecte a la unitat de 

conca hidrogràfica, dels sistemes hidràulics, i del cicle hidrològic; 3. Compatibilitat de la 

gestió pública de l’aigua amb l’ordenació del territori, la preservació i protecció del medi 

ambient i la restauració de la naturalesa. 

 

1.51.51.51.5 MARC TEÒRIC ACTUALMARC TEÒRIC ACTUALMARC TEÒRIC ACTUALMARC TEÒRIC ACTUAL    

Actualment es troba disponible l’avanç del Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals. Aquest 

document que abasta un àmbit territorial molt superior al del present estudi, està dotat del marc 

necessari per a poder desenvolupar amb major criteri el treball d’anàlisi i avaluació, del model 

proposat pel planejament municipal en estudi. En la documentació que inclou l‘avanç del Pla, s’hi 

inclou la memòria on s’analitzen els diversos factors territorials a tenir en consideració, i un informe 

de sostenibilitat ambiental del Pla, on en destaquen els factors ambientals rellevants dins de l’àmbit 

del Pla. 

 

Des del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya s’ha realitzat una 

guia metodològica amb el nom de POUM – Avaluació ambiental en el planejament urbanístic. 

L’objectiu d’aquest document és ser una guia d’instruccions tècniques per avaluacions de plans 

d’ordenació urbanística municipal, on es desenvolupa el tractament dels continguts requerits per la 

normativa actual, sense ser de caràcter vinculant al procediment establert. Amb aquest document 

es dona resposta al buit existent fins el moment en relació a documents de referència en el marc 

normatiu actual. 
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Per altra banda es considera el Prototipus de Catàleg de Paisatge, un document elaborat per 

l’Observatori del Paisatge, per posar a disposició les bases conceptuals, metodològiques i 

procedimentals per a l’elaboració dels catàlegs de paisatge de Catalunya. És un document amb un 

contingut molt ampli, i una part d’aquest, queda fora del nostre interès. Es pot considerar, però, 

una guia pràctica pel tractament del paisatge en l’ordenació territorial, en resposta a la normativa 

actual, a fi de ser incorporat en l’ordenació. La metodologia i continguts detallats, estan pensats pel 

desenvolupament d’un document a una escala més generalista, equivalent als plans territorials, 

però que en el present estudi, s’intentarà introduir i adaptar en el marc que ens ocupa. 

 

1.61.61.61.6 CONTEXT TERRITORIAL:CONTEXT TERRITORIAL:CONTEXT TERRITORIAL:CONTEXT TERRITORIAL: AVANTPROJECTE DEL P AVANTPROJECTE DEL P AVANTPROJECTE DEL P AVANTPROJECTE DEL PLA TERRITORIAL LA TERRITORIAL LA TERRITORIAL LA TERRITORIAL 
PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL         DE LES COMARQUES CENDE LES COMARQUES CENDE LES COMARQUES CENDE LES COMARQUES CENTRALSTRALSTRALSTRALS    

El municipi de Viver i Serrateix es troba situat a la comarca del Berguedà, i limita amb la comarca 

del Bages. Històricament, el municipi s’ha vist molt influenciat per la dinàmica tant poblacional com 

econòmica de la comarca. El procés d’industrialització que tingué lloc al Berguedà i al Bages a 

mitjans del segle XIX, va propiciar un fort creixement i desenvolupament a les lleres del riu 

Llobregat, i en els seus entorns més immediats, fet que ocasionà una agrupació poblacional en 

colònies tèxtils i municipis com Berga, Puig-reig o Navàs.    

 

Fora d’aquestes concentracions industrials, els municipis més distanciats, s’han caracteritzat per la 

consolidació de petits nuclis al voltant de les parròquies, amb un patró poblacional dispers i sovint, 

afectats pels processos migratoris cap als municipis amb major activitat econòmica. 

 

S’ha de prendre en consideració, que malgrat els processos de creixement econòmic de la comarca, 

aquests s’han vist precedits de retrocessos. Així, es pot constatar el procés actual de davallada de la 

població i activitats industrials, iniciat al finalitzar els anys 60. Aquest procés s’explica per la crisi del 

sector industrial especialitzat en el tèxtil, i el retrocés en les activitats primàries, tradicionalment 

molt lligades en aquesta comarca. D’aquestes últimes en destaca l’activitat minera basada en el 

carbó. 

 

Aquest marc històric ens permet entendre el paper que juga el municipi de Viver i Serrateix en el 

territori, així com la relació i influències que presenta amb els municipis veïns més propers.  

 

Actualment, la comarca del Berguedà s’estructura a través de l’eix del Llobregat,on hi ha els 

principals nuclis. És en aquests on es troba la major part de la població i dels serveis. En destaca 

Berga, seguit de Gironella i Puig-reig. Però també apareixen un conjunt de poblacions més petites, 

amb una funció de polaritat territorial, les quals es troben més allunyades de l’eix principal.  
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Cal tenir present també, el nuclis propers al Berguedà, com són Navàs i Cardona, els quals es 

troben molt a prop del Berguedà i també exerceixen una influència sobre Viver i Serrateix. Cal 

veure, però, que l’àmbit d’estudi, juga un paper més destacat en la preservació d’espais lliures que 

serveixen de connectors entre les dues comarques. El fort caràcter rural que ha presentat el 

municipi al llarg de la història, n’ha condicionat el paisatge, permetent conservar-ne la seva 

integritat. Aquest paisatge agrícola i forestal lliure d’elements urbans pertorbadors fa que en sigui 

un motiu de preservació. 

 

Sistema d’espais obertsSistema d’espais obertsSistema d’espais obertsSistema d’espais oberts    

En el Pla, s’estableix el marc per desenvolupar l’ordenació del territori incorporant una perspectiva 

territorial més àmplia. Des d’aquest punt s’estableix que “el conjunt de directrius i estratègies 

proposades en el sistema d’espais oberts han d’anar encaminades a afavorir la diversitat del territori 

i mantenir la referència a la seva matriu biofísica, protegir els espais naturals, agraris i no 

urbanitzables en general com a components de l’ordenació del territori, moderar el consum de sòl i 

especialment protegir el paisatge en tant que factor identitari i actiu econòmic.” 

 

Així mateix, s’estableix un seguit d’objectius relatius a la protecció dels espais oberts: 

 

1.1.1.1. Preservar el manteniment de l’activitat agrària d’aquells processos que la puguin afectar de 

forma negativa, en totes aquelles parts del territori, a fi de garantir-ne a llarg termini la 

competitivitat, producció de qualitat, gestió del medi ambient, la diversificació de 

l’economia i el desenvolupament endògen. 

 

2.2.2.2. Protegir la pluralitat dels paisatges naturals i culturals que composen el territori de les 

Comarques centrals de Catalunya. 

 

3.3.3.3. Orientar l’expansió de les àrees urbanes de forma que es creïn espais de qualitat ben 

interrelacionats amb els entorns naturals. 

 

La protecció dels espais oberts ha de ser compatible amb el desenvolupament dels nuclis urbans 

segons les necessitats i la realitat socio-econòmica de cadascun d’ells. Per poder conjuminar aquests 

dos objectius cal que els creixements siguin ordenats i coherents territorialment. Així es recull un 

conjunt de criteris en resposta al model de creixement que es proposa en el Pla, en relació al medi 

natural i el paisatge, a els quals s’hi haurà d’acollir el planejament municipal. 

 

1.1.1.1. Afavorir la diversitat del territori, mantenint la seva matriu biofísica. 

2.2.2.2. Protegir els espais naturals com a components de l’ordenació del territori. 
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3.3.3.3. Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic. 

4.4.4.4. Moderar el consum de sòl.  

 

Per tal de donar resposta als objectius i criteris per la preservació dels espais lliures, en el document 

apareix una zonificació del sòl no urbanitzable, la qual presenta una normativa diferenciada. La 

restricció d’aquesta està subjecte als objectius plantejats per a cada zona, responent als valors 

ambientals, ecològics, presència de riscos o limitacions, i a un component estratègic. 

 

1.1.1.1. Sòl de Protecció Especial: És aquell sòl que presenten uns valors, tals que la protecció 

d’aquests és alta davant de possibles transformacions. Aquest sòl haurà de mantenir la 

classificació de sòl no urbanitzable, quedant excloses les actuacions d’edificació o de 

transformació de sòl que puguin afectar de forma clara els valors de protecció de l’espai. 

Aquest valors es poden agrupar en quatre claus: 

 

a. Sòl d’alt valor agrícola 

b. PEIN i altres espais protegits 

c. Sòls d’alt valor agrícola i connector 

d. Sòls de valor natural i de connexió 

 

2.2.2.2. Sòl de Protecció Territorial: Es defineix com aquell, que sense presentar uns valors 

ambientals alts, cal preservar de transformacions degut als condicionants següents: 

 

a. Existència de riscos (geològic, hidrològic, altres afectacions, ...) 

b. Qualitat paisatgística 

c. Reserva estratègica 

 

La condició de sòl no urbanitzable es podrà veure modificada per actuacions puntuals 

estratègiques, justificades per l’especial interès territorial d’aquestes. 

 

3.3.3.3. Sòl de Protecció Preventiva: Correspon a aquelles zones no urbanitzables que no presenten 

valors d’especial interès, ni cap de les condicions per ser considerats de protecció territorial. 

La consideració de sòl no urbanitzable es pot veure alterada per la necessitat de delimitar-

hi zones de creixement o d’actuacions estratègiques.  

 

En darrer lloc, es posen de manifest les estratègies a seguir, en l’ordenació dels espais lliures, per tal 

de donar resposta a les mancances presents, de caràcter general, extretes de la diagnosi ambiental 

realitzada. 
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1.1.1.1. Zona forestal: S’exclou l’edificabilitat en els sòls forestals amb especial valor natural o de 

connector biològic, els situats en terrenys amb pendent superior al 60%, a les capçaleres 

hidrogràfiques per la seva funció en el cicle hidrològic i els inclosos en el catàleg d’utilitat 

pública. Es recomana realitzar plans de gestió forestal per la millora d’aquest espai natural. 

 

2.2.2.2. Zona agrícola: Per la preservació de l’espai agrícola de més valor, s’exclou de la possibilitat 

d’edificar-hi. El paisatge, l’amortiment i connexió entre espais són factors rellevants que cal 

que es mantinguin. Es recomana l’elaboració de plans especials pel manteniment del 

paisatge i activitat tradicional, i oferir al mateix temps l’obertura cap a nous sectors 

(agroturisme, senderisme, producció artesana, ...). 

 

3.3.3.3. Riscos de deteriorament del medi: Es defineix una xarxa d’espais ben connectats que 

cobreix tot el territori per fer front a la fragmentació d’hàbitats naturals. Es recomana 

l’elaboració d’un pla que desenvolupi una correcta gestió del runam salí. 

 

4.4.4.4. Cursos fluvials: El caràcter ecològic i connector dels espais fluvials té un paper destacat en 

el territori. En recomana l’elaboració de Plans especials pels rius principals, per ordenar els 

usos i les ribes, i desenvolupar un control sobre les espècies i la gestió de l’aigua. 

 

5.5.5.5. Paisatge: La dinàmica recent del paisatge a portat a una pèrdua del paisatge tradicional, 

sent necessària la seva preservació. Es determina l’elaboració d’un Catàleg de Paisatge per 

regular els espais oberts i recuperar elements tradicionals del paisatge. Es recomana 

l’elaboració de Plans especials per ordenar les zones amb més valor paisatgístic, amb la 

finalitat de vincular l’activitat agrària amb altres de complementàries. 

 

Sistema d’assentamentsSistema d’assentamentsSistema d’assentamentsSistema d’assentaments    

Es distingeixen diferents estratègies a seguir pels nuclis i àrees urbanes.  

 

1.1.1.1. Creixement potenciat en aquelles zones o nuclis urbans que han d’augmentar el seu pes 

funcional com a sistema urbà, que en permeti millorar les condicions de connectivitat i 

capacitat de creixement elevat, poden acollir creixement de la demografia d’altres 

poblacions. 

 

2.2.2.2. Creixement mitjà o moderat en aquelles zones o nucils urbans de tamany més reduït, que 

sense l’objectiu de ser una àrea urbana referent, amb un pes relatiu important, ofereix 

unes condicions de connectivitat i de sòl, que permeten un creixement proporcional a les 

seves dimensions. 
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3.3.3.3. Creixement de reequilibri en aquelles zones o nuclis urbans de poca extensió, amb unes 

condicions poc òptimes en termes de connectivitat i disponibilitat de sòl per ser urbanitzat, 

però que cal una adequació a les dinàmiques demogràfiques i econòmiques internes 

pròpies. 

 

4.4.4.4. Canvi d’ús i reforma interior en aquelles zones en que no exixtèix més disponibilitat de sòl 

per ser urbanitzat, però que tenen la capacitat de millora el seu paper com a àrea urbana 

donada alguna de les condicions següents: 

 

a) Tenen una composició molt desequilibrada entre habitatges i llocs de treball. 

 

b) Són àrees amb potencial de transformació interna per obsolescència de teixits 

industrials i d’instal·lacions o infrastructures. 

 

c) Tenen una proporció elevada de segona residència susceptible d’anar convertint-

se en habitatges principals. 

 

Com a conseqüència de l’adopció del principi d’ús racional del territori aquesta estratègia 

és aplicable a totes aquelles àrees a les quals se’ls atorga una estratègia de creixement per 

extensió. 

 

5.5.5.5. Millora urbana i compleció en aquells nuclis i àrees urbanes de dimensions reduïdes que no 

tenen capacitat per estructurar extensions urbanes, o bé, no disposen de sòl apte per 

urbanitzar. Es persegueix l’objectiu de millorar aquests nuclis existents com a patrimoni 

urbanístic, i reforçar el paper que tenen determinats elements arquitectònics sobre el 

paisatge. Es recomana el foment de la residència associada a les activitats rurals, la segona 

residència de reutilització, i els serveis turístics de petita escala més vinculats al territori. 

 

6.6.6.6. Manteniment del caràcter rural en aquelles entitats o petits nuclis formats per l’agrupació 

d’edificacions rurals on la urbanització d’un teixit compacte entri en contradicció degut a 

una de les situacions següents: 

 

a. Per la dispersió existent entre les edificacions fruit del caràcter rural, que cal 

preservar. 

 

b. Per l’existència d’una estructura compacte de tamany reduït com a resultat de 

l’adaptació del nucli urbà al les condicions morfològiques del territori. 
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2222 OBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUS    

    

2.12.12.12.1 OBJECTIUS DE L’ESTUDOBJECTIUS DE L’ESTUDOBJECTIUS DE L’ESTUDOBJECTIUS DE L’ESTUDIIII    

L’objectiu del present estudi és realitzar un anàlisi de la proposta d’ordenació del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de Viver i Serrateix, des de la vessant dels diversos factors ambientals que es 

veuen potencialment afectats. El resultat d’aquest estudi busca determinar els efectes que té sobre 

el medi ambient, la proposta d’ordenació plantejada actualment, podent recollir finalment, un 

conjunt de criteris i reflexions encaminats a afavorir un desenvolupament que tendeixi a un 

plantejament respectuós amb el medi natural, que s’ajusti a les necessitats del teixit urbà i social.  

 

2.22.22.22.2 HIPÒTESIS DE L’ESTUDHIPÒTESIS DE L’ESTUDHIPÒTESIS DE L’ESTUDHIPÒTESIS DE L’ESTUDIIII    

La hipòtesi inicial, des de la qual parteix el present estudi ambiental, és que els vectors ambientals 

corresponents a l’aigua, paisatge, i espais naturals, juguen un paper molt destacat. En la valoració 

final relativa a l’afectació que es produeix sobre el medi ambient, aquests tenen una major 

influència respecte altres factors. 

 

Com a segona hipòtesi, es considera que el vincle existent entre població, activitat agrícola, i 

territori, afavoreix el manteniment i conservació dels espais naturals, a l’existir una dependència 

econòmica i identitària, que en motiven la protecció de les capacitats i valors del medi natural. 
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3 METODOLOGIA 

    

ProcProcProcProcéééés seguit en l’estudis seguit en l’estudis seguit en l’estudis seguit en l’estudi    

Figura 3.1Figura 3.1Figura 3.1Figura 3.1....    Esquema del pEsquema del pEsquema del pEsquema del procés seguit en el desenvolupament de l’estudirocés seguit en el desenvolupament de l’estudirocés seguit en el desenvolupament de l’estudirocés seguit en el desenvolupament de l’estudi    

 
Font: Elaboració pròpia 
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Estat del mediEstat del mediEstat del mediEstat del medi    

1. Informació general del municipi: Ajuntament 

2. Informació temàtica ambiental: 

a. Geologia: Mapa geològic 1/50.000 

b. Geomorfología: Mapa topogràfic 1/5.000 

c. Clima: Atles climàtic de catalunya 

d. Aigua: Mapa topogràfic 1/5.000 

e. Usos del sòl: Mapa de classificació dels usos del sòl de Catalunya (2002) 

f. Espais protegits i hàbitats naturals: Mapa del Pla d’Espais d’Interès natural 

1/25.000; Mapa d’Hàbitats d’Interès Comunitari 1/50.000; Mapa d’hàbitats de 

Catalunya 1/50.000 

g. Vegetació: Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya: Mòdul Flora i Vegetació 

h. Fauna: Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya: Mòdul Vertebrats; Aymerich, 

Pere; Santandreu, Joan (1998). Fauna del Berguedà 

i. Medi socio-econòmic: IDESCAT; FECSA; Sorea 

j. Elements d’interès arquitectònic i cultural: Inventari del patrimoni arquitectònic de 

Catalunya 

k. Contaminació atmosfèrica: Delimitació de les Zones de Qualitat de l’Aire (DMAH, 

2002); Campanya de control acústic de les carreteres 2006. 

l. Riscs naturals: Mapa de perill Basic d’incendi forestal; INUNCAT; Dades 

precipitacions màximes esperades del Servei Meteorològic de Catalunya 

m. Riscs d’origen antròpics: Mapa de vulnerabilitat per contaminació de nitrats; Mapa 

d’aqüífers protegits. 

 

3. Contrast de la informació recollida amb el treball de camp. 

 

Diagnosi ambientalDiagnosi ambientalDiagnosi ambientalDiagnosi ambiental    

1. Interpretació de la informació recollida i tractament de dades 

2. Anàlisi de la informació disponible segons models: 

a. Valoració del paisatge: Metodologia descrita en Ayuga Tèllez, Francisco, et. al. 

(2001) (veure annex 18). Consisteix en definir una magnitud o caràcter, a un 

conjunt d’elements i factors en relació al paisatge, per obtenir una caracterització 

numèrica en funció dels paràmetres establerts per aquesta metodologia. La 

qualitat paisatgística, es pot classificar en funció del valor obtingut segons la taula 

següent: 
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Taula 3.1Taula 3.1Taula 3.1Taula 3.1.... Classificació del Classificació del Classificació del Classificació del valor paisatgístic valor paisatgístic valor paisatgístic valor paisatgístic    

Valoració paisatge Classe 
Menys de 20 Degradat 
20 – 32 Deficient 
33 – 44 Mediocre 
45 – 56 Bo 
57 – 68 Notable 
69 – 80 Molt bo 
Major de 80 Excel·lent 

Font: Ayuga Téllez (2001) 
 

b. Visibilitat del paisatge: En l’anàlisi del paisatge es determina el grau de visibilitat 

d’aquest. Aquest valor sorgeix de la interpolació entre l’accés al paisatge des de les 

carreteres, per una banda, i l’accés des dels nuclis. Entenen l’accés com la 

combinació entre afluència i visibilitat intrínseca, s’adopta en el cas de les 

carreteres el valor d’intensitat mitjana diària de vehicles com a valor d’afluència, 

detallant-se els  següents valors per a cada cas: 

 

Taula 3.Taula 3.Taula 3.Taula 3.2222.... Valors d’afluència de les carreteres i camins principals Valors d’afluència de les carreteres i camins principals Valors d’afluència de les carreteres i camins principals Valors d’afluència de les carreteres i camins principals    

Carretera Valor afluència 
Carretera Navàs Viver (BV-4235) 314 
Carretera Viver – Serrateix (BV-4235) 263 
Carretera Serrateix – Cardona 50* 
Carretera Serrateix – Súria 50* 
Carretera Viver – Casserres 100* 
Carretera Viver – Puig-reig 50* 

Valors relatius a la intensitat de vehicles diaris (IMD).  
*Valor obtingut a través de la ponderació a partir de les dades reals de la  

carretera BV-4235 en funció del seu pes estructural en el municipi. 
Font: Diputació de Barcelona, Intensitat de trànsit BV-4235 

  

Pel que fa als nuclis, s’estableix un valor relatiu en funció de la població present, i 

potencial d’afluència, lligat a l’interès arquitectònic, històric i cultural. En aquest 

apartat es contempla també l’existència del càmping pròxim a Serrateix, ja que és 

un punt d’afluència important al llarg de l’any. Aquests valors es recullen a 

continuació. 

 

Taula 3Taula 3Taula 3Taula 3.3.3.3.3.... Valors d’afluència dels nuclis del municipi Valors d’afluència dels nuclis del municipi Valors d’afluència dels nuclis del municipi Valors d’afluència dels nuclis del municipi    

Nucli Valor afluència 
Serrateix 5 
Viver 3 
Sant Joan de Montdarn 3 
Càmping (proper a Serrateix) 2 
Cabalers 1 

Valors relatius en funció de la població i l’interès arquitectònic, històric i cultural 
Font: Elaboració pròpia 
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Els valors d’accés al paisatge obtinguts tan des del punt de vista de les carreteres 

com dels nuclis, és normalitzat, establint un gradient de 1 a 0, sent el primer cas, 

el factor amb major accés. Així, es pot unificar l’accés des dels nuclis i des de les 

carreteres, obtenint un valor global d’accés al paisatge, o índex de visibilitat. 

 

c. Emissions de CO2: Per estimar el valor de les emissions de CO2, es prenen com a 

valors de referència els recollits en la taula que segueix. Es pren com a valor de 

referència, el valor d’emissions de CO2 que sorgeix entre la mitja aritmètica entre 

els dos tipus de combustibles (gasolina i dièsel), considerant-se tots els trajectes 

com a interurbans, donada les característiques del municipi (absència de teixit urbà 

significatiu per la mobilitat). 

 

Taula 3Taula 3Taula 3Taula 3.4.4.4.4.... Consum d’energia i indicadors d’emissió de contaminants pel transport Consum d’energia i indicadors d’emissió de contaminants pel transport Consum d’energia i indicadors d’emissió de contaminants pel transport Consum d’energia i indicadors d’emissió de contaminants pel transport    

 
Font: Document “El paper de la mobilitat en l’efecte hivernacle”, DMAH (2006). 

 

Proposta d’ordenació: descripció i anàlisi d’alternativesProposta d’ordenació: descripció i anàlisi d’alternativesProposta d’ordenació: descripció i anàlisi d’alternativesProposta d’ordenació: descripció i anàlisi d’alternatives    

1. Informació general de la proposta d’ordenació: Documents previs per la redacció del 

POUM de Viver i Serrateix. 

 

Avaluació d’impacte ambientalAvaluació d’impacte ambientalAvaluació d’impacte ambientalAvaluació d’impacte ambiental    

1. Anàlisi de les mesures i accions que es deriven de la proposta d’ordenació escollida. 

2. Determinació dels efectes ambientals per cadascun del les mesures i accions contemplades. 
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3. Avaluació global dels efectes ambientals. 

 

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

1. Anàlisi dels criteris utilitzats per la proposta d’ordenació. 

2. Anàlisi del compliment dels objectius ambientals fixats per la proposta d’ordenació.  

3. Síntesi de l’estudi. 
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4444 ESTAT DEL MEDIESTAT DEL MEDIESTAT DEL MEDIESTAT DEL MEDI    

 

 

En aquest apartat es recull la informació existent en fonts d’informació diverses i la que s’ha 

obtingut fruit del treball de camp. Aquesta informació s’estructura en diversos factors, des dels 

quals es pretén abordar la realitat existent al municipi objecte d’estudi. Aquesta es la base pel 

desenvolupament posterior del treball d’anàlisi, amb la finalitat d’estudiar els aspectes més 

rellevants del medi natural i socio-econòmic, en el marc del planejament municipal. 

 

4.14.14.14.1 GEOLOGIAGEOLOGIAGEOLOGIAGEOLOGIA    

El municipi de Viver i Serrateix es troba situat pràcticament en la seva totalitat a la formació de la 

Molassa de Solsona, formada per materials sedimentaris. Aquesta pertany a l’època de l’Oligocè i 

es caracteritza per la presència de margues i limolites calcàries de colors grocs, vermells i grisos, 

amb intercalacions de capes gresoses i esporàdicament microconglomerats de poca continuïtat 

lateral2 (veure annex 2). 

 

Amb contacte amb aquesta formació apareixen materials de l’època del Quaternari. Són materials 

recents, poc consolidats formats per roques sorrenques. Aquests materials es troben de forma 

puntual en els entorns propers als cursos fluvials principals, sense presentar continuïtat dels 

materials. 

 

La estratigrafia es troba afectada pel plegament ocasionat pels processos de formació dels Pirineus. 

Aquesta deformació es caracteritza per la presència d’un sinclinal amb direcció nord-oest cap a sud-

est, travessant longitudinalment el municipi, per sobre del nucli de Serrateix. Aquest element 

estructural adopta una major curvatura  a la zona de la riera de Navel, on l’angle de cabussament 

arriba fins els 10º. Aquest es va suavitzant de forma progressiva en direcció sud-est, i assoleix valors 

entorn els 4 i 2º a la zona del turó de Sant Genís, al límit del municipi. 

 

De forma propera a la perpendicularitat, al sinclinal present, apareix també, un anticlinal. Aquest 

apareix a la zona sud-oest del municipi, i segueix fins als entorns de la ciutat de Cardona.  

 

                                                      

 
2 Base geologica escala 1/50.000. Informació continguda en els fulls MAGNA publicats per l’IGME (Institut 

Geologic i Miner Espanyol).   
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La disposició estratigràfica es caracteritza per l’alternança de materials tous (margues, lutites, 

argiles) amb capes dures (gresos calcàris). L’aflorament dels gresos a la superfície es dona 

principalment en els vessants del sistema orogràfic. Aquest fet porta a un procés erosiu dels 

materials més tous, i genera una condició d’inestabilitat dels estrats de gres calcari.  Aquesta 

situació porta a un procés de moviment en bloc de forma generalitzada en l’àmbit del municipi. 

 

En la zona no hi apareixen falles d’afectació general, però apareix una fisuració que es va repetint 

als estrats de roca calcària.  

 

A continuació es presenta les característiques de les roques sedimentàries estretes de A. Garmendia 

(2005): 

 
Taula Taula Taula Taula 4444.1.1.1.1.... Característiques  Característiques  Característiques  Característiques físiques físiques físiques físiques de de de de les roqueles roqueles roqueles roquessss    

Roques 
sedimentàries Coherència Fisuració Porositat Solubilitat 

Capacitat 
portant 

Erosió 
hídrica 

Potencia 
edàfica 

Arenisques 3 2 4 1 2-3 2 2 
Conglomerats 1-2 2 5 1 1 2 3-4 
Calcàries 4 3 2 4 2 2 2 
Guixos 1-2 2 2 5 2 2 1 
Argiles 1 1 1 1 2 5 - 
Margues 2 2 2 3 2 4 - 
Orgàniques 2 2 1 2 2 2 4 

Extracte de les característiques de les roques. Valors - 1: Molt baixa; 2: Baixa; 3: Mitja; 4: Alta; 5: Molt alta 
Font: Evaluación de Impacto Ambiental. A. Garmendia et. al (2005) 

 

La litologia de la zona presenta una coherència i fisuració generalment baixes, donada pel domini 

de les margues, argiles i lutites, que es veuen alterades per l’aparició d’estrats de roca calcària, en la 

qual presenta uns valors més elevats. Cal destacar, l’elevada sensibilitat de les argiles i les margues, 

a l’erosió produït per l’efecte de l’escorrentia superficial. La porositat, tot i tenir uns valors baixos en 

general, està lligada a la fisuració dels nivells de calcàries. Per sota de les primeres capes edàfiques, 

les capes de gresos calcaris amb una fisuració d’aquestes, prou elevada permetrà la retenció de 

l’aigua amb una permeabilitat elevada. 

 

També juga un paper destacat en la porositat i retenció de l’aigua, les roques sorrenques que 

apareixen en les lleres de les rieres principals, donat que són materials recents poc consolidats. 

 

4.24.24.24.2 GEOMORFOLOGIAGEOMORFOLOGIAGEOMORFOLOGIAGEOMORFOLOGIA    

La geomorfologia es un aspecte que es troba relacionat amb molts aspectes diferents, com és el cas 

del clima, l’erosionabilitat del sòl o la roca, la hidrologia, el paisatge, la vegetació, i l’interacció del 

medi amb les activitats humanes. Aquestes ultimes han modelat el relleu al llarg del temps per 

adequar el seu desenvolupament. L’afectació en el cas de Viver i Serrateix es concentra en la 
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rectificació de pendents a fe de reduir-los, mitjançant la construcció de bancals. Té una magnitud 

de petita escala: aquests sistemes es caracteritzen per formar petites feixes, que serviren per 

l’aprofitament vitivinícola a la zona. Actualment se’n troben restes en gran part del territori, 

malgrat el creixement de masses forestals en les darreres dècades. 

 

En la zona d’estudi, el relleu es caracteritza per la presència d’un sistema carenós, que ha estat 

suavitzat per l’efecte erosiu del clima i la dinàmica hidrològica. El resultat és un relleu caracteritza 

pel seu caràcter tabular amb formacions d’altiplans. El municipi es troba en una cota que es troba 

compresa entre els 790 m. (Montbordó) i els 400 m (Viver 610 m.; Serrateix 720 m.; 650 Sant Joan 

de Montdarn).  

 

Per resultat de l'erosió hídrica, principalment, apareixen vessants amb un pendent destacat, que 

culminen en superfícies poc inclinades que conformen planes de gran extensió a les zones properes 

als nuclis de Viver i de Serrateix.  Esdevé així, una intercal·lació entre zones planeres al cap de munt 

de les serralades, i un sistema de valls seguint la distribució de la dels cursos d’aigua. 

 

Les carenes principals, ordenades d’oest a est, són el serrat de la Miranda (el clot de la Masoveria), 

el serrat de l’Obaga Negra, la serra de Castelladral, el serrat de la Vila, i el serrat de la Tropa. Totes 

elles estan orientades en sentit nord-sud. Les dues primeres convergeixen a la zona coneguda com 

els plans de Serrateix, i les dues restants, a la zona dels plans de Viver. 

 

En la zona oest del municipi  es troben les fondalades més pronunciades al pas de la riera de Navel, 

i els torrents que hi aporten les aigües. Aquestes formacions són bastant tancades, però es van 

obrint i reduint els pendents en direcció est. Les fondalades són més suavitzades. 

 

En la part nord del municipi, a la zona de Sant Joan de Montdarn, el relleu és més suau. Apareix 

una consecució de petites formacions menys accentuades modelades per petites rieres.  
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Figura Figura Figura Figura 4444.1.1.1.1.... Representació Representació Representació Representació dels pendents al municipi de Viver i Serrateix dels pendents al municipi de Viver i Serrateix dels pendents al municipi de Viver i Serrateix dels pendents al municipi de Viver i Serrateix    

 
Font: Elaboració pròpia. Escala 1/100.000 

 

En la distribució dels pendents es posa de manifest el caràcter irregular del relleu, ja que apareix un 

predomini de pendents suaus i moderats. La distribució es troba recollida en la següent taula 

segons l’agrupació per intervals de pendent. 

 

TTTTaula 4aula 4aula 4aula 4....2222.... Distribució de pendents Distribució de pendents Distribució de pendents Distribució de pendents    

Pendent Superfície (%) 
< 10 % 2.429,06 Ha 
10 – 20 % 2.311,80 Ha 
20 – 40 % 1.959,33 Ha 
40 – 100 % 45,56 Ha 

Elaboració pròpia en base a la sèrie cartogràfica 1:5.000 de l’ICC 
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4.34.34.34.3 UCLIMACLIMACLIMACLIMA    

El municipi es troba en una zona on el clima presenta un caràcter mediterrani, amb un règim 

pluviomètric estacional important, sent la primavera i tardor, èpoques de pluges i, l’hivern i estiu, 

períodes amb escassetat de precipitacions i temperatures moderades. Aquest patró es veu alterat 

per una variabilitat de les components meteorològiques, que en els darrers anys, han tendit cap a 

l’aparició de períodes de sequera prolongats, a la zona. 

 

Les variables meteorològiques principals, precipitació i temperatura, tampoc presenten una 

distribució espacial homogènia en el si del municipi. Es dona una disminució de temperatura i 

precipitacions, la qual respon a un gradient nord-sud, relativament suau, i que podria estar 

relacionat directament amb el gradient altitudinal del territori. D’aquesta manera, en la part situada 

més al nord es caracteritza per tenir una temperatura mitjana anual, lleugerament més baixa (de 

l’ordre de 11 ºC i una diferència de 2 ºC respecte al sud) i precipitacions mitjanes anuals superiors 

que la zona situada més al sud del municipi (800 mm i una diferència de 150 mm respecte el sud). 

 

4.44.44.44.4 UAIGUAAIGUAAIGUAAIGUA    

Xarxa hidrogràficaXarxa hidrogràficaXarxa hidrogràficaXarxa hidrogràfica    

La xarxa pertany en la seva totalitat a la conca del Llobregat. Els afluents situats en la part sud-oest 

aporten les aigües directament al riu Cardener, mentre que la resta ho fan al riu Llobregat. El riu 

Llobregat té un règim pluvionival, amb un caràcter continental a la part alta i mediterrani a la part 

baixa. 

 

Les principals rieres de la xarxa hidrogràfica són la riera de Navel i la riera de Merola. Aquestes 

recullen les aigües de rieres i torrents de la zona oest, la primera, i de la zona est, la segona. 

Ambdós rieres neixen fora del municipi: la riera de Navel recull les aigües provinents de la Serra dels 

Tossals; per altra banda, la riera de Merola recull les aigües provinents de la zona situada al sud-

oest de Casserres. En la zona central del municipi neixen rieres de menor importància, com són el 

cas de la riera de la Codina, la riera de Sant Cugat, la riera d’Hortons i la de Valldeperes. 

 

Degut al règim pluviomètric i al tamany de les conques, el comportament de les rieres és estacional. 

Només la riera de Navel té un cabal permanent, variable segons l’època de l’any. La resta de 

torrents i rieres només porten cabal en les èpoques de major precipitacions. 

 

No apareixen masses d’aigua reconegudes per l’Agència Catalana de l’Aigua, en forma d’aqüífers 

en els al·luvials de les lleres dels cursos d’aigua. Aquest fet ha portat a la necessitat de construir una 

resclosa en la riera de Navel, per poder abastar l’aigua per la població del municipi.   
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Figura 4.2Figura 4.2Figura 4.2Figura 4.2.... Representació de la xarxa hidrogràfica principal del municipi de Viver i Serrateix Representació de la xarxa hidrogràfica principal del municipi de Viver i Serrateix Representació de la xarxa hidrogràfica principal del municipi de Viver i Serrateix Representació de la xarxa hidrogràfica principal del municipi de Viver i Serrateix    

 
Font: Elaboració pròpia. Escala 1/100.000 

 

DisDisDisDisponibilitat d’aiguaponibilitat d’aiguaponibilitat d’aiguaponibilitat d’aigua    

Segons les dades oficials de pluviometria, facilitades pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, 

el municipi de Viver i Serrateix rep a través de les precipitacions, entre 45,7 i 49 hm3 anuals, en el 

conjunt del seu territori.  

 

Cal dir, que aquestes dades no es troben subjectes a la variabilitat estacional, la qual ha ocasionat 

en els darrers anys, una situació de sequera important en el conjunt del municipi, podent-se repetir 

en ocasions futures. 
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Qualitat de l’aiguaQualitat de l’aiguaQualitat de l’aiguaQualitat de l’aigua    

La presencia de boscos de ribera en els marges d’algunes de les lleres i en les fondalades afavoreix 

el control de la magnitud de les crescudes dels torrents i permet millorar el control de la qualitat de 

l’aigua3. L‘Agència Catalana de l’Aigua, realitza una caracterització de l’estat dels cursos fluvials i 

masses d’aigües principals, a fi de conèixer les característiques i les pressions que reben aquests 

sistemes. En aquest sentit destaca com a nul l’anàlisi global de les pressions sobre la riera de Navel i 

la de Merola. Tot hi així, s’hi detecta l’existència d’una pressió provinent de les dejeccions 

ramaderes tot i ser classificada també, com a nul·la. 

 

En el cas de la riera de Sant Cugat, destaca la existència d’un impacte mitjà provocat per 

l’existència de runams salins, o aigües salinitzades, en el tram baix de la riera, a prop de la 

confluència amb el riu Cardener, ja en el terme municipal de Súria. En el mateix sentit, es veu 

afectat l’al·luvial que apareix en la confluència entre la riera de Navel i el riu Cardener, degut a la 

presència de runams salins propers, fruit de l’activitat minera de Cardona.  

 

El fet de que gran part del territori del municipi s’hagi vist afectat per incendis forestals, implica que 

la resposta hidrològica de la conca sigui més ràpida, ja que la infiltració d’aigua en el sòl i la 

intercepció de la vegetació és menor. La escorrentia és major i el temps de resposta de la conca és 

menor, factors que poden afectar de manera negativa a las zones situades més avall. 

 

 

4.54.54.54.5 USOS DEL SÒLUSOS DEL SÒLUSOS DEL SÒLUSOS DEL SÒL    

Al llarg de la història el municipi de Viver i Serrateix s’ha caracteritzat per gaudir d’un territori 

escassament urbanitzat, el qual ha estat, i segueix sent, tot i que en formes diferents, la font de 

recursos pel desenvolupament de l’economia de la població. Aquest vincle territori-economia ha 

condicionat la interacció de l’home amb el medi natural seguint una estratègia d’aprofitament 

sostingut i òptim dels recursos naturals. 

 

El canvi en les oportunitats d’aprofitament dels recursos ha dirigit una evolució harmònica dels usos 

del sòl. La crisi en l’activitat vinícola que es donà a finals del segle XIX i principis del segle XX causat 

per la fil·loxera (Dactylosphaera vitifoliae) propicià l’abandó d’una gran quantitat de sòl agrícola 

arreu d’Europa, el qual fou reconvertit parcialment en conreus de cereals. Aquest fet generà una 

                                                      

 
3 No es disposa de dades analítiques de l’aigua crua, abans del tractament realitzat per part de Sorea, empresa 

subministradora d’aigua potable al conjunt del municipi. 
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crisi en el model de vida i de desenvolupament econòmic que conduí a la migració de part de la 

població del camp cap als nuclis urbans en plena expansió industrial.  

 

Es deixà pas a la recuperació forestal de moltes zones de difícil accés i explotació agrícola per les 

condicions geomorfològiques, i optimització de la llaurada. Moltes de les feixes que s’havien anat 

creant per acollir-hi els ceps, presentaven un pendent massa pronunciat i una amplada insuficient 

per poder acollir els cultius de cereals. 

 

Al llarg del segle passat, l’activitat agrària ha viscut diferents etapes de desenvolupament. L’última 

crisi es donà als anys seixanta, moment en que aquesta es produí un darrer procés de pèrdua de 

població en les zones rurals, i desencadenà en un canvi de model de desenvolupament. Això 

desencadenà en una obertura cap a nous sectors, on la ramaderia tingué una forta acollida, sent 

conduïda cap a un procés d’intensificació. 

 

En la sèries temporal de la superfície agrària del municipi de Viver i Serrateix, recollida en la taula 

3.4, s’aprecia un decreixement de les terres llaurades, de quasi 200 hectàrees en 17 anys, 

paral·lelament a un procés d’expansió del terreny forestal, que durant el mateix període de temps, 

es situa en 348 hectàrees.  

 

Taula 4.3Taula 4.3Taula 4.3Taula 4.3.... Distribució de la superfície agrària de Viver i Serrateix Distribució de la superfície agrària de Viver i Serrateix Distribució de la superfície agrària de Viver i Serrateix Distribució de la superfície agrària de Viver i Serrateix    

Any Terres llaurades 
Pastures 
permanents Terreny forestal Altres 

1999 1.234 826 4.321 89 
1989 1.270 0 4.731 1.202 
1982 1.401 369 3.973 1.143 

Sèrie temporal. Valors en hectàrees. Font: IDESCAT, en base al cens agrari 
 

De l’anàlisi de les dades, apareix un indici d’error en el tractament de la informació, per motius 

aliens a aquest estudi, i que es consideren fora de l’abast d’aquest. És difícil pensar en una evolució 

tant extrema en el cas de les pastures permanents, on la informació indica una reducció de 369 

hectàrees en 7 anys. Aquesta possible desviació afecta a la zona destinada al terreny forestal, ja que 

segons la informació disponible, presenta un increment de 758 Ha, seguit d’una reducció de 410 

Ha. Davant d’aquesta font d’incertesa convé tractar amb suma cautela la informació referent a 

l’any 1989, i extreure com a indicador de l’evolució de l’ocupació dels usos del sòl, la diferència 

entre els anys 1999 i 1982. 

 

Actualment, en el municipi es manté un 99% de sòl no urbanitzat, i es distribueix entre els usos 

forestals i agrícoles. Segons la informació extreta del Mapa d’Usos del Sòl realitzat pel CREAF 

(Centre de Recerca Ecològica d’Aplicació Forestal), que es recull a la taula 3.4, es distribueix en un 

83,89% del sòl en usos forestals, i un 16,01 en sòl agrícola, destinat tot a conreus herbacis de secà. 
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La proporció restant correspon a l’ús urbà i industrial, als quals els correspon respectivament, un 

0,08% i un 0,02% (veure annex 3). 

 

Taula 4Taula 4Taula 4Taula 4.4.4.4.4.... Usos del sòl al municipi de Viver i Serrateix Usos del sòl al municipi de Viver i Serrateix Usos del sòl al municipi de Viver i Serrateix Usos del sòl al municipi de Viver i Serrateix    

  Nuclis urbans Zones industrials Conreus herbacis Bosquines i prats Bosc caducifolis Bosc aciculifolis 

Superfície (Ha) 5.39 1.26 1 080.03 4 152.61 9.58 1 496.88 

% 0.08 0.02 16.01 61.56 0.14 22.19 
Font: Elaboració pròpia en base a les dades del Mapa d’usos del sòl de Catalunya (CREAF 2002) 

 

Destaca la superfície forestal que s’estén per tot el territori. La major part d’aquesta, però, es 

ocupada per bosquines i prats. Mentre que les masses forestals desenvolupades i amb presència 

d’estrat arbori, es redueix a un 22.33% de la superfície total. La seva presència és major en la zona 

sud-est del municipi, però no disposa d’una menor continuïtat que les formacions arbustives. 

Aquest fet es deu al resultat del pas dels successius incendis forestals que han afectat el municipi 

(1994 – Solsona, 2005 Cardona). El sòl agrícola, basat en conreus herbacis, s’agrupa 

majoritàriament, als Plans de Serrateix, i al Pla de Viver, formant extensions amb un alt grau de 

continuïtat. 

 

Cal considerar l’afectació de l’incendi de l’estiu del 2005 al sud-est del municipi amb una superfície 

de 384 Ha, corresponent a un 5.69% del total del municipi. Aquesta, es troba contemplada dins 

del treball realitzat pel CREAF (2002) com zona de bosc d’aciculifolis.  

La superfície urbana i industrial, amb una ocupació del 0.1%, es concentra en els nuclis urbans de 

Viver i de Serrateix, juntament amb la zona urbanitzada de “Els cabalers”. No hi apareix el nucli de 

Sant Joan de Montdarn degut al seu reduït tamany, així com pel fet de presentar una disposició 

molt més aïllada dels habitatges presents. El sòl reservat a l’ús industrial es troba ubicat als entorns 

de Serrateix. És un conjunt format principalment per un gran cobert destinat a l’emmagatzematge, 

i una bàscula pel control del transport a aquesta instal·lació. 
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Figura 4.3Figura 4.3Figura 4.3Figura 4.3.... Representació de les carreteres i camins principals Representació de les carreteres i camins principals Representació de les carreteres i camins principals Representació de les carreteres i camins principals    

 
Font: Elaboració pròpia. Escala 1/100.000 

 

En el Mapa d’usos del sòl (CREAF 2002) no apareixen les ocupacions derivades de l’existència 

d’infraestructures de transport. La xarxa viària es basa en l’existència d’una carretera principal de 

vertebració del municipi (BV- 4235), la qual uneix els nuclis de Viver i de Serrateix amb la població 

de Navàs. D’aquesta en sorgeixen altres de secundàries, catalogades com a camins rurals. En aquest 

conjunt hi apareixen les següents carreteres: Viver-Casserres, Viver-Gironella, Serrateix-Castelladral, 

i Serrateix-Cardona. 

 

En conjunt tenen una longitud de 32,9 km, dels quals, una tercera part corresponen a la carretera 

principal BV-4235. Considerant el conjunt de la xarxa viària existent al municipi, apareix una 

densitat que es situa a l’entorn de 0,05 km/ha, fet que destaca la baixa fragmentació dels diversos 

usos presents en el territori generat per aquest tipus d’infraestructures.  
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Paral·lelament cal destacar, a pesar del baix coeficient de densitat, que les dimensions, 

característiques, i desplaçaments suportats per les vies, contribueixen a reduir l’efecte barrera que 

causen en l’entorn més immediat.  

 

4.64.64.64.6 ESPAIS PROTEGITSESPAIS PROTEGITSESPAIS PROTEGITSESPAIS PROTEGITS I HÀBITATS NATURALS I HÀBITATS NATURALS I HÀBITATS NATURALS I HÀBITATS NATURALS    

Espai d’Interès NaturalEspai d’Interès NaturalEspai d’Interès NaturalEspai d’Interès Natural de Navel de Navel de Navel de Navel    

A la riera de Navel s’hi ubica l’EIN que pren el nom de la riera (veure annex 4). El seu estat de 

conservació s’ha vist alterat repetidament pels successius incendis forestals. El relleu de la zona, 

converteix l’espai en poc accessible, allunyant-lo de la pressió antròpica. La presència d’aigua 

estancada augmenta el potencial ecològic, en tant que faunístic, de la zona, tot i ser per l’existència 

d’una resclosa artificial. Aquesta contrarresta la irregularitat del cabal natural de la riera en aquest 

tram, sense la qual, no no podria existir en aquest indret, una massa d’aigua permanent. Aquesta 

construcció, però, causa una alteració de la dinàmica del sistema hídric, suposant a la vegada, una 

barrera artificial per part de les espècies aquàtiques. 

 

A dins de l’àmbit d’aquest espai s’hi desenvolupen petites activitat agroramaderes de baixa 

intensitat, tot respectant-se la inclusió al Pla d’Espais d’Interès Natural. L’afectació d’aquesta figura 

elimina la possibilitat d’un canvi d’ús del sòl, tot i permetre’s l’ampliació d’aquelles instal·lacions 

vinculades amb les activitats tradicionals desenvolupades a la zona. 

 

Hàbitats d’Interès ComunitariHàbitats d’Interès ComunitariHàbitats d’Interès ComunitariHàbitats d’Interès Comunitari    

En el municipi apareixen diversos espais catalogats com a Hàbitats d’’Interès Comunitari per la 

representativitat i singularitat d’aquests (veure annex 4). La extensió total que ocupen és de 376 ha 

aproximadament, entre els que destaquen per la seva abundància, les pinedes submediterrànies de 

pinassa, totes elles identificades com a prioritàries. La taula que segueix a continuació en recull les 

característiques de tots els espais catalogats en base a la cartografia dels hàbitats d’interès 

comunitari en el territori català editada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, basada en 

la interpretació i adaptació de la classificació d’hàbitats de la Unió Europea que proposa el 

document “CORINE biotopes manual”, editat per la Comissió europea el 1991, en la directiva 

92/43/CEE, 97/62/CEE, en el Manual d’Interpretació dels Hàbitats de la UE i en l’informe sobre les 

correspondències entre els hàbitats de Catalunya i els hàbitats d’interès comunitari. 
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Taula 4.5Taula 4.5Taula 4.5Taula 4.5.... Hàbitats d’Interès Comunitari presents al municipi Hàbitats d’Interès Comunitari presents al municipi Hàbitats d’Interès Comunitari presents al municipi Hàbitats d’Interès Comunitari presents al municipi    

 Hàbitats d’Interès Comunitari No prioritari Prioritari 

Categoria  Ha % Ha % 
Costers rocosos calcaris amb 
vegetació rupícola  25.969,16 0,51   
Alberedes, salzedes i altres 
boscos de ribera  68.971,64 1,35   

Alzinars i carrascars  597.419,48 11,72   

Pinedes mediterrànies 647.443,22 12,70   

Boscos aciculifolis Pinedes 
submediterrànies de 
pinassa - - 3.759.393,64 73,73 

Total   1.339.803,51 26,27 3.759.393,64 73,73 
Font: Elaboració pròpia en base a la Cartografia dels Hàbitats d’Interès Comunitari a Catalunya (DMAH, 2005) 

 

Hàbitats Hàbitats Hàbitats Hàbitats naturalsnaturalsnaturalsnaturals    

Els hàbitats naturals presents en el municipi gaudeixen d’una gran connectivitat sense presència de 

barreres entre ells. La caracterització o composició que presenten, està lligada als successius 

incendis forestals, els quals en els darrers anys han afectat gairebé, la totalitat del municipi, reduint 

la massa arbrada de forma molt significativa, ja que aquesta era la dominant en els anys previs 

(veure annex 4). 

 

A continuació es presenta el recull del conjunt dels hàbitats recollits en la cartografia oficial, 

elaborada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge i la Universitat de Barcelona. 

 
Taula 4.6Taula 4.6Taula 4.6Taula 4.6.... Hàbi Hàbi Hàbi Hàbitats presents en el municipitats presents en el municipitats presents en el municipitats presents en el municipi    

Hàbitats Superfície (ha) Percentatge (%) 

Aigües dolces estagnants 0,65 0,01 

Bosquines i matollars de muntanya i de llocs frescos de terra baixa 468,96 6,99 

Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis 1.257,47 18,74 

Prats basòfils secs, de terra baixa i de la muntanya mitja 1.992,38 29,70 

Boscos aciculifolis 1.827,49 27,24 

Boscos esclerofil·les 59,74 0,89 

Conreus herbacis 1.098,43 16,37 

Ciutats, pobles i àrees industrials 4,13 0,06 

 6.709,25 100,00 
 Font: Elaboració pròpia en base a la Cartografia dels hàbitats a Catalunya (DMAH, 2005) 

 

4.74.74.74.7 PAISATGE I ESPAIS NAPAISATGE I ESPAIS NAPAISATGE I ESPAIS NAPAISATGE I ESPAIS NATURALSTURALSTURALSTURALS    

El concepte de paisatge és sovint difús i apareixen diverses vessants a l’intentar emetre una 

definició. En aquest sentit, aquest estudi pren com a vàlida la definició que es dona en la legislació 

d’aplicació en aquest àmbit: “S’entén per paisatge [...], qualsevol part del territori, tal i com la 

col·lectivitat la percep, el caràcter del qual resulta de l’acció de factors naturals o humans i de les 
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seves interrelacions” (Article 3 de la Llei 8/2005 de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del 

paisatge). 

 

Aquesta definició contempla la doble component del paisatge. Per una banda, existeix el factor 

ecològic i ambiental, d’un àmbit territorial, i per l’altra, la percepció que en té la població humana, i 

la forma com interactuen els dos factors, derivada de la presència d’elements culturals i ús social. 

 

Cal tenir present que l’estructura i funcionament d’un paisatge es troba sota la influència de les 

pertorbacions sofertes. En molts casos aquestes es basen en un règim d’explotació, que en alguns 

casos esdevé cíclic, fet que permet la estabilitat del sistema. 

 

Al llarg de la història el paisatge ha sofert canvis i modificacions, majoritàriament per la relació que 

s’estableix entre l’home i la utilització que fa dels recursos naturals. L’activitat agro-ramadera, ha 

estat històricament, la més important en la transformació i modelització del paisatge. La vinculació 

de la població en el territori al llarg de les generacions, aconseguit per l’aprofitament de les 

propietats, ha donat al territori una funcionalitat lògica en la seva gestió multifuncional, amb la 

motivació de garantir de forma sostinguda, la disponibilitat de recursos per les generacions futures. 

Aquesta gestió privada ha significat, i encara significa, una entrada de recursos econòmics que 

reverteixen a la vegada, amb la gestió i manteniment dels espais.  

 

Els aprofitaments de fusta i carbó com a font energètica per les llars, contribuïren a la desaparició 

dels alzinars i rouredes, afavorint el creixement de les espècies pinàcies. Les espècies planifòlies del 

gènere Quercus disposen d’un major contingut energètic, i d’una velocitat de creixement menor 

que el gènere Pinus. L’abandó progressiu però, de les activitats econòmiques tradicionals i obertura 

cap a noves activitats, a propiciat amb el temps, l’abandó dels espais agrícoles menys productius i 

rendibles, afavorint així, un procés progressiu d’expansió dels espais forestals, ocupant bancals, sòl 

menys profunds i zones afectades per un pendent excessiu.  

 

Un paisatge es comporta de forma similar a un ecosistema. Es composa per un conjunt d’unitats 

paisatgístiques homogènies i diferenciades. El funcionament d’aquest conjunt ve determinat per la 

relació que existeix entre les diverses parts. En general, per mantenir la funcionalitat del sistema, cal 

mantenir el patró espacial característic d’aquest (Evaluación de impacto ambiental, 2005) 

 

El paisatge actual que conforma el municipi està lligat, en gran mesura, per la orografia del territori, 

caracteritzat per les planes al cap de munt dels sistemes d’altiplans. Aquests espais són ocupats per 

les activitats agrícoles, majoritàriament conreus herbacis de secà. En les zones amb més pendent, i 

de difícil accés, hi apareix l’espai forestal, caracteritzat per la seva heterogeneïtat degut als efectes 

causats pels incendis forestals. En l’espai forestal i predominen els boscos d’aciculifolis, alternant-se 
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amb bosquines i prats. La presència d’espècies planifòlies queda relegada al sotabosc de les masses 

forestals madures, i a les zones de recuperació post-incendi. 

 

Espai urbà i elements artificialsEspai urbà i elements artificialsEspai urbà i elements artificialsEspai urbà i elements artificials    

La presència d’elements urbans és molt baixa en tot el municipi. Apareixen com a principals, els 

nuclis de Viver, Serrateix, Sant Joan de Montdarn, i “els Cabalers”, on la concentració 

d’edificacions augmenta, respecte el patró de la resta del municipi, de caràcter rural. Són petits 

nuclis d’edificacions unifamiliars. En els nuclis tradicionals, la tipologia edificatòria està molt lligada 

a una forma tradicional i amb la utilització materials presents en el territori. En el cas de Serrateix, 

apareixen edificacions alineades, fet que li atribueix una component que referma el sentit de poble, 

potenciant així, el valor social del paisatge que l’envolta. En el cas de Viver i Sant Joan de 

Montdarn, la seva condició de reduïdes dimensions, condueix a l’existència únicament de cases 

aïllades. En els tres casos, la lògica de la seva existència al territori es dona per la presència de les 

diferents parròquies i edificis de culte religiós.  

 

Aquests elements tradicionals contribueixen a la preservació de la identificació i arrelament de la 

població amb el paisatge, gràcies a la permanència dels trets que han caracteritzat aquest espai i els 

assentaments humans. Aquesta forma respon als sistemes productius primaris i les diverses formes 

d’aprofitament, fets que han marcat la cultura del territori. Així, en el seu conjunt, representen un 

valor històric, cultural i identitari de l’espai i el territori en el que es troba. 

 

Els Cabalers és una zona on impera la lògica urbanística, amb vivendes aïllades en parcel·les, on 

impera la baixa densitat en un model residencial, donant lloc a una segregació funcional del 

territori molt marcada i aïllada. Les seves característiques discorden amb un ús establert en el 

paisatge, distanciant-se d’un procés integrador en aquest. 

 

La resta d’habitatges es troben fora dels nuclis urbans en masies aïllades, lligades a les activitats 

agrícoles i ramaderes, en el major dels casos. Aquestes, tot i trobar-se en diferents estats de 

conservació, tal com es recull en el catàleg de masies que acompanya el POUM, mantenen la forma 

i estil edificatori, on destaca la utilització de la pedra natural com a element constructiu bàsic. 

 

Un dels factors territorials més rellevants del municipi de Viver i Serrateix és la baixa fragmentació 

del territori, donada l’absència de grans infraestructures lineals, i espais urbanitzats. Aquest fet 

brinda a l’espai natural una elevada connectivitat entre els diferents hàbitats i zones del territori. Les 

carreteres presents a la zona (carretera BV-4235, camí rural de Serrateix a Castelladral, i de 

Serrateix a Cardona), tenen una dimensió reduida (aproximadament de 7 m.), amb una bona 

adaptació a la geomorfologia del territori, fent innecessària la presència de grans desmunts i 
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terraplens. Això fa que tingui una afectació del territori reduïda i un impacte visual compatible. 

D’altra banda, existeix una xarxa de camins forestals molt extensa, amb una elevada connexió del 

conjunt del territori, en molts casos, fruit de les actuacions posteriors als incendis forestals soferts. 

 

Espai agrícolaEspai agrícolaEspai agrícolaEspai agrícola    

L’ecosistema agrícola gestiona una part del important del territori, i esdevé un element fonamental 

de transformació, creació i evolució del paisatge. L’espai agrícola és el paisatge més comú en les 

zones planeres, principalment, en els plans de Serrateix i en el pla de Viver. En aquestes zones, el 

paisatge està format per una matriu agrícola, on apareixen masses forestals, edificacions 

tradicionals (masies) i, elements urbans i històrics en les proximitats (nucli de Viver i de Serrateix). 

Aquests elements interactuen amb l’espai agrícola, fet que atribueix a l’espai una convergència de 

valor productiu, social i ecològic, motiu pel qual esdevé objecte d’interès per a la seva preservació.   

 

Aquest fet és resultat de la integració i diàleg existent entre les tres formes: agrícola, forestal, i 

urbana, en un entorn amb una alta visibilitat del paisatge, conseqüència dels espais oberts i la 

morfologia planera de les zones agrícoles (plans de Serrateix i de Viver, principalment). El 

component agrícola determina el fort caràcter rural de l’espai, oferint un valor estètic elevat donat 

pel domini de patrons nítids en l’estructura paisatgística i les combinacions harmòniques entre les 

zones de cultiu i les forestals presents en la zona. 

 

L’espai agrícola presenta una qualitat i fragilitat paisatgística alta, per la qual cosa, fa que sigui una 

zona vulnerable a les possibles intervencions que s’hi donin, en la modificació de l’estat actual, 

sobretot, en referència a aquelles que comportin un canvi d’ús i de forma en la matriu i estructura 

del paisatge. 

 

La zona en que ens trobem, es defineix com a zona d’interès agrícola per la productivitat i 

rendibilitat que ofereix en el sector. La preservació d’aquest ús garanteix el caràcter rústic del 

territori, i conservació del paisatge actual.  

 

Cal tenir en compte també, la importància que té pel sistema natural el manteniment d’aquest 

mosaic agrícola. L’espai agrícola és una zona naturalitzada que ofereix múltiples intercanvis amb els 

sistemes que l’envolten. Ofereix una entrada d’energia en l’ecosistema i conforma un hàbitat per a 

moltes espècies (principalment aus i petits mamífers). És un espai obert, amb un contacte elevat 

amb els espais forestals a través de les formes sinusoïdals dels corredors i marges de matollars i 

herbassars que delimiten els espais de cultiu. La heterogeneïtat que aporta en el conjunt del 

paisatge, ofereix una oportunitat en l’existència de major quantitat d’hàbitats diversos. Les 

condicions de les zones limítrofes presenten una major variabilitat que l’espai forestal continu. 



Estudi ambiental de la proposta del POUM de Viver i Serrateix  

 

 

47 
 

 

Esdevé així, el nínxol de d’espècies i estructures que no es donen en la masses forestals 

desenvolupades. 

 

Aquest caràcter morfològic dóna una elevada permeabilitat ecològica entre els diversos espais 

forestals a través de les zones de conreu i els marges que les envolten, fet que permet, disposar 

d’un territori ben connectat, amb una interacció positiva entre els diversos usos. El manteniment de 

la diversitat d’hàbitats en bon estat afavoreix la conservació de la diversitat d’espècies presents a la 

zona. 

 

Espai forestal  Espai forestal  Espai forestal  Espai forestal      

L’espai forestal s’estén per tot el territori del municipi de Viver i Serrateix, i n’ocupa la major part. 

Presenta una gran diversitat de formes degut a les condicions del territori, però sobretot, als efectes 

dels successius incendis recents, que han afectat parcialment el municipi (1994 i 2005). Apareix una 

heterogeneïtat en l’espai on es diferencien masses forestals madures, principalment de pinàcies, i 

espais oberts. Apareix un equilibri entre les formes forestals de massa arbrada densa i de brolles, 

prats i matollars.  

 

Aquest equilibri no és permanent. L’evolució de la successió vegetal tendeix cap a un creixement de 

la vegetació i espècies arbòries presents en les brolles, conduint cap a una recuperació de les 

masses forestals madures. Aquest procés no es dona a la mateixa velocitat ni en la mateixa 

composició d’espècies. 

En la zona situada més al nord, als voltants de Sant Joan de Montdarn, així com en vessants de 

solei, hi dominen els matollars baixos. És una zona amb menor capacitat de recuperació del 

sistema, degut a les limitacions del sòl (manca de capacitat de recuperació de la vegetació) i per la 

presència de processos erosius. En les zones amb orientacions més obagues, els matollars donen 

pas a brolles, amb un millor estat de regeneració, on apareixen amb major abundància espècies 

planifòlies (Quercus humilis, Arbutus unedo, Quercus ilex ssp. ilex). 

 

Els boscos madurs els trobem situats, principalment a la meitat sud del municipi. Són en les 

vessants i fondalades del sistema orogràfic, on s’han conservat aquestes formacions. La principal 

espècie que hi apareix és la pinassa (Pinus nigra ssp. salzmani), d’un elevat interès tan ecològic com 

productiu. És una espècie submediterrània que dona lloc a una estructura i condicions del bosc 

molt importants des del punt de vista de la biodiversitat i de riquesa paisatgística. És una de les 

espècies submediterrànies més productiva, la qual permet una explotació rendible de forma 

sostenible, amb la preservació del medi i que genera una font de recursos pel territori. 
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Per altra banda, també s’aprofiten aquestes formacions forestals, per la ramaderia i pastoreig. 

Aquesta activitat econòmica, compatible amb el manteniment de l’ecosistema de forma sostenible, 

proporciona un manteniment del bosc molt positiu per aquest: manté una estructura forestal 

regular, i afavoreix un sotabosc amb menor quantitat de biomassa, que el fa més resistent a la lluita 

contra els incendis forestals.  

 

En les zones més isolades i limítrofes amb espais oberts, hi apareixen l’alzina (Quercus ilex) i el pi 

blanc (Pinus halepensis), per la seva adaptació a condicions més variables i extremes. També 

apareixen on la qualitat i profunditat del sòl disminueix, en detriment de la pinassa, la qual 

necessita unes condicions més estables i favorables, tant del punt de vista microclimàtiques, com 

edàfiques.  

 

Entorn a la riera de Navel , la vegetació dona lloc a la formació de bosc de ribera, que segueix el 

curs de la riera, amb una certa continuïtat. En destaca el paper d’aquesta formació, com a espai 

d’intercanvi entre el sistema aquàtic i terrestre, que dóna lloc a un hàbitat per moltes espècies, de 

gran riquesa ecosistèmica, que no es troba pràcticament, enlloc més del municipi. Hi apareixen 

espècies planifòlies, entre les quals hi destaca l’alber (Populus alba), el salze (Salix alber), roure 

martinenc (Quercus humilis), amb presència de pinassa i puntualment, hi apareix el pi roig (Pinus 

sylvestris).   

 

L’espai forestal esdevé l’espai ecològic més important del municipi, com a font de recursos i 

hàbitats, per la conservació de les espècies naturals i la seva riquesa. L’heterogeneïtat del espai i 

hàbitats, afavoreix el manteniment de la diversitat d’espècies, tan vegetals com animals. És un espai 

d’alt valor ecològic i paisatgístic, amb una fragilitat alta en les zones més obertes i de vegetació 

baixa. Les zones amb massa arbrada donen al paisatge una major capacitat d’emmascarament per 

la instal·lació d’activitats futures. 

 

Aquest espai reuneix valors naturals i ecològics, principalment, donada la importància que té en tot 

el seu conjunt, pel manteniment de la biodiversitat, la representativitat de les masses de pinassa, i la 

conservació d’espais reconeguts jurídicament com a d’interès natural. Els fons escènics del que 

gaudeix aquest espai, juntament amb les interfícies que presenta amb els espais oberts, fa que 

adquireixi un valor visual i estètic. I per altra banda, existeix un valor productiu que recau en les 

massa de pinassa, una espècie que esdevé font de recursos per la capacitat d’oferir una explotació 

forestal sostenible, molt per sobre de la que presenta el pi blanc. 
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Visibilitat territorial i accés al paisatgeVisibilitat territorial i accés al paisatgeVisibilitat territorial i accés al paisatgeVisibilitat territorial i accés al paisatge    

La visibilitat territorial i l’accés al paisatge són factors que esdevenen determinants en la percepció 

del col·lectiu de la població en relació amb el paisatge. L’augment d’aquesta percepció, realitza un 

efecte positiu en la sensibilització de les persones, responent al fet de que tot allò que no és visible 

no es valora, tant en el sentit positiu com en el negatiu. 

 

Dins del municipi podem diferenciar entre dos classes de punts de visibilitat o accés al territori: els 

punts d’observació fixes, i els punts o vies mòbils. En el primer cas, es tracta principalment, de les 

zones o punts, amb acollida de l’activitat o presència de població. És així destacat, doncs, els nuclis 

urbans i les diverses masies existents. Dins aquesta categoria també és necessari contemplar 

l’existència de punts freqüentats pel turisme i l’oci, fet pel qual, existeix un factor d’afluència de 

persones, més enllà de les residents. Aquests punts es basen en l’existència d’un càmping en els 

plans de Serrateix, i l’atractiu cultural i històric que esdevé pricipalment, el nucli de Serrateix. 

 

4.84.84.84.8 VEGETACIÓVEGETACIÓVEGETACIÓVEGETACIÓ    

La vegetació que apareix en l’àmbit d’estudi presenta una gran riquesa, tant en la seva varietat de 

comunitats vegetals com en abundància d’aquestes. La presència de les diferents comunitats està 

estretament lligada a les pertorbacions i gestió de la massa forestal. Els successius incendis forestals 

soferts a la zona, han propiciat l’aparició de comunitats d’un estadi més baix dins de la successió 

vegetal pròpia de la zona. Aquest és el cas de les brolles, les bosquines, i dels prats. 

 

La gestió forestal, basada en l’explotació fustanera ha afavorit en les darreres dècades, el 

creixement de les pinàcies, fet pel qual, són les espècies dominants en les masses forestals madures, 

que no han estat afectades per les pertorbacions, com és el cas dels devastadors incendis forestals. 

 

Les comunitats vegetals presents en el municipi es detallen a continuació4: 

 

Quercetum rotundifoliaeQuercetum rotundifoliaeQuercetum rotundifoliaeQuercetum rotundifoliae: Es coneix amb el nom de carrascar, i es caracteritza per la presencia de 

l’alzina carrasca (Quercus rotundifolia), juntament amb la presència de pi blanc (Pinus halepensis). 

Aquestes dues espècies donen lloc a un sotabosc sovint ocupat per màquies i brolles. És en aquest 

                                                      

 
4 Font: FONT, XAVIER (2007). Mòdul Flora i Vegetació. Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya. 

Generalitat de Catalunya i Universitat de Barcelona. http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html 

 

FOLCH GUILLÈN, Ramon i, FRANQUESA, Teresa (1984). Història Natural dels Països Catalans. Enciclopèdia 

catalna 
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estrat on apareixen espècies com el garric (Quercus coccifera), la gatosa (Ulex parviflorus), el càdec 

(Juniperus oxycedrus), l’argelaga (Genista scorpius), l’arçot (Rhamnus lycioides), l’aladern (Rhamnus 

alaternus), la rogeta (Rubia peregrina), el llistó (Brachypodium retusum), el lligabosc (Lonicera 

implexa) o el camedris (Teucrium chamaedrys). 

 

Els carrascars són alzinars pobres amb estrats arbustius i herbacis de poca entitat, sent habituals les 

petites mates en el sotabosc. Apareix en les zones amb unes condicions ambientals dures gràcies a 

la seva capacitat d’adaptació, però això li suposa una fragilitat elevada, davant la poca capacitat de 

recuperació en trencar-se l’equilibri del medi. 

 

Rubo ulmifoliRubo ulmifoliRubo ulmifoliRubo ulmifoli----Coriarietum:Coriarietum:Coriarietum:Coriarietum: Es coneix amb el nom de bardissa amb roldor, i és de les més comunes 

a la terra baixa. Apareix amb molta freqüència en les zones humides, sovint rases, rieres, petites 

fondalades o marges. Hi apareixen espècies oportunistes, que eviten l’evolució cap a formacions 

vegetals més madures amb presència d’estrat arbori. 

 

Les epècies principals són l’esbarzer (Rubus ulminfolius) i el roldor (Coriaria myrtifolia). Aquestes són 

acompanyades per la presència d’altres espècies com és el cas de l’aranyoner (Prunus spinosa), l’arç 

blanc (Crataegus monogyna), o la vidalba (Clematis vitalba). 

 

Salsolo vermiculataeSalsolo vermiculataeSalsolo vermiculataeSalsolo vermiculatae----Artemisietum herbaeArtemisietum herbaeArtemisietum herbaeArtemisietum herbae----albae:albae:albae:albae: Es tracta d’una bosquina nitrohalòfila, 

caracteritzada per l’abundància del timó (Timus vulgaris). És una comunitat resistent als clorurs i 

nitrats, que apareix molt freqüentment en zones seques. 

 

Violo willkommiiViolo willkommiiViolo willkommiiViolo willkommii----Quercetum fagineae:Quercetum fagineae:Quercetum fagineae:Quercetum fagineae: És una comunitat formada per boscos mixtos d’espècies 

planifòlies i coníferes. Es caracteritza per la barreja entre roure valencià (Quercus faginea) amb 

pinassa (Pinus nigra subsp. Salzmani) o pi roig (Pinus sylvestris). Tot i així poden aparèixer altres 

subespècies de roure o hibridacions. És una formació freqüent en la muntanya mitjana, amb 

presència de substrats calcinals i sòls carbonatats. 

 

Espècies protegidesEspècies protegidesEspècies protegidesEspècies protegides    

De totes les espècies vegetals presents a l’àrea d’estudi (veure annex 5), cal posar de manifest 

aquelles que es troben en un estat de conservació compromès per condicions de raresa, 

endemisme, vulnerabilitat, o protecció. Per la seva importància en el municipi, cal destacar el teix 

(Taxus baccata). És de l’ordre dels taxals, i és propera a les coníferes. Es pot considerar la fusta del 

teix com la més dura de totes les especies autòctones de Catalunya, fet pel qual, el seu 

aprofitament s’ha dut a terme al llarg de la història. Aquest fet, sumat a un creixement lent, ha dut 
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aquesta espècie a un declivi a tot Catalunya, en una situació de raresa, motiu pel qual es troba 

protegida. 

 

Una espècie molt coneguda també, és el boix grèvol (Ilex aquifolium). Un arbust que pot assolir fins 

els 15 m. en condicions normals. Popular per l’aprofitament nadalenc, és una espècie que apareix 

distribuïda en boscos humits, barrejant-se peu a peu amb les altres espècies. És resistent a les 

glaçades, però sensible a les sequeres estivals. 

 

La nebulosa (Limonium catalaunicum) és una espècie que es troba actualment en situació de perill. 

És una planta perenne que floreix a finals d’estiu, amb flors liloses. És una gènere especialitzat en 

sòls salins del litoral marí, però la nebulosa, en concret, apareix en l’interior, sent comuna en sòls 

poc o molt salins o nitròfils. Destaca doncs, en els afloraments salins i margues amb contingut de 

guix. En el Bages destaca la presència de la mineria a Sallent, Súria i Cardona, aquesta última 

propera a la zona d’estudi. En la zona d’estudi apareixen ambients potencialment aptes per aquesta 

espècie, però degut al caràcter localitzat fa difícil pensar en una presència d’aquesta espècie, 

malgrat la proximitat a punts salinitzats. 

 

4.94.94.94.9 UFAUNAFAUNAFAUNAFAUNA    

Espècies presents en la zona d’esEspècies presents en la zona d’esEspècies presents en la zona d’esEspècies presents en la zona d’estuditudituditudi    

El bon estat de conservació i manteniment dels espais lliures en el municipi de Viver i Serrateix, ha 

permès que els hàbitats de moltes espècies s’hagin pogut preservar, fet que es tradueix en 

l’actualitat, en una gran representativitat d’espècies faunístiques en el municipi. La gran diversitat 

d’hàbitats ve donada per l’existència d’una l’heterogeneïtat de l’espai. Aquesta es mostra en la 

successió d’espais oberts, intercalats amb espais forestals. Aquesta realitat ha afavorit la riquesa 

faunística de la zona (veure annex 6). 

 

En l’àmbit d’estudi hi destaca la presència d’aus, les quals, són les espècies més afavorides per 

l’alternança en l’espai assenyalada. Aprofiten els punts elevats pel repòs i observació de l’entorn. En 

aquest grup hi destaquen el falcó mostatxut, l’esparver, l’aligot comú, el xoriguer comú, l’àguila 

calçada, l’enganyapastors, el falciot negre, etc. I juntament amb aquestes espècies, apareixen altres 

ocells que interactuen més amb els espais forestals i la vegetació present, donats els seus hàbits i 

estratègies de supervivència. En aquest grup es posa de manifest l’existència de la perdiu-roja, la 

garsa, la merla, el xot, el tudó, l’oreneta, l’estornell, la mallarenga, la cadernera, el passarell, el 

pardal, etc. 
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Per altra banda, en el grup dels mamífers es dona una presència elevada de petits mamífers 

rosegadors com són el cas del conill de bosc, l’esquirol, la mussaranya, el ratolí de bosc, o el talp, 

juntament amb altres petits carnívors. Aquest és el cas de la mostela, la fagina, i la guineu. Cal 

destacar, a l’igual que molts altres llocs del país, l’existència del porc senglar, un espècie molt 

adaptada en sistemes naturals, propers a l’activitat agrícola. La manca de depredadors, ha conduit 

a aquesta espècie, cap a una elevada població, fet que només es veu contrarrestat per la gestió 

cinegètica.  

 

La absència de cursos fluvials permanents amb cabals importants fa que l’existència de peixos quedi 

sovint restringida, a la riera de Merola i la de Navel. Es pot considerar com a més freqüents la 

barga, la carpa, la tenca i el barb comú.  

 

La presència d’amfibis a la zona es veu afavorida per la humitat persistent en moltes zones del 

territori, ja sigui per la morfologia del terreny, la proximitat en zones d’aigua estancada, o punts 

d’aigua artificials, necessaris per l’activitat humana. En aquest grup hi destaquen la salamandra, el 

gripau comú, gripau corredor, la granota comuna, la reineta, la granota verda, o el tritó pirinenc, 

una espècie present en quasi tota la comarca del berguedà. 

 

Els ambients més secs i sovint rocosos són els més favorables per la presència de la sargantana 

cuallarga, la sargantana ibèrica, el llangardaix ocel·lat, el vidriol, o la serp verda, tot i que presenten 

una bona adaptació a l’espai. El dragó comú, té tendència a aparèixer en els entorns d’espais amb 

presència humana. 

 

Espècies protegidesEspècies protegidesEspècies protegidesEspècies protegides    

En l’estudi de la fauna que habita en el territori, cal considerar l’existència d’espècies protegides per 

la legislació, tan a nivell autonòmic, estatal, com internacional. El fet de centrar-nos en una àrea 

allunyada de grans assentaments urbans, i permeable a nivell de fauna amb l’entorn territorial, fa 

que Viver i Serrateix esdevingui un lloc de pas per a moltes espècies, sobretot en el cas de les aus. 

Així, en la taula present a l’annex 7 es detallen les espècies potencialment presents en la zona 

d’estudi, una relació obtinguda de la base de dades del BIOCAT. Això permetrà sobretot, recollir 

aquelles espècies que per la facilitat de desplaçament, poden aparèixer de forma més puntual en 

l’àmbit que ocupa aquest estudi. Aquest fet afecta bàsicament a les aus, ja sigui per moviments 

migratoris, com per la necessitat de grans superfícies d’hàbitat. 

 

Juntament amb a taula on apareix una referència amb les espècies potencialment presents, s’hi 

inclou una relació de la normativa que afecta a cada una de les espècies, segons el banc de dades 

de figures i instruments per a la protecció del patrimoni natural a Catalunya (PROTNAT v.2.2), el 
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qual contempla tots els rangs legislatius. Aquesta informació es completa amb la informació 

recollida en el Llibre Vermell de Vertebrats en Espanya5, segons la qual es determina de l’estat de 

conservació de les espècies a nivell mundial i espanyol, classificant-les en quatre categories: 

extingides, probablement extingides, en perill, vulnerables, rares, indeterminades, insuficientment 

estudiades, fora de perill i, no amenaçades. 

 

De les espècies contingudes, cal ressaltar-ne diversos casos específics. En el cas de la família 

Accipitridae apareixen espècies com l’àguila daurada (Aquila chrysaëtos), l’àguila marcenca 

(Circaëtus gallicus), l’àguila cuabarrada (Hierapaëtus fasciatus) i en darrer lloc, l’àguila calçada 

(Hierapaëtus pennatus). En el primer cas, cal destacar el caracter de raresa en el conjunt d’Espanya. 

Segons la informació disponible en l’Institut Ornitològic de Catalunya6 (IOC), aquesta és una 

espècie no nidificant en la zona i la seva àrea de distribució no apareix a la zona, malgrat que si es 

donen les dues components en zones properes, situades al nord del municipi de Viver i Serrateix. 

Per altra banda, també es contempla segons la mateixa font d’informació, un apreciable augment 

en l’àrea de distribució d’aquesta espècie a Catalunya, amb un increment aproximat del 45% entre 

els períodes 1975-1983 i 1999-2002, malgrat que es considera una espècie propera a l’amenaça a 

Catalunya. 

 

En el segon cas es considera una espècie no amenaçada a nivell mundial, però de situació 

indeterminada en el territori Espanyol. Segons l’IOC està en un estat proper a l’amenaça a 

Catalunya. La distribució com a espècie nidificant s’extén per les comarques centrals, la plana de 

Lleida, la Terra alta, i diversos punts al Pirineu i Pre-Pirineu. Ocupa preferentment hàbitats on 

apareixen brolles i prats mediterranis, matollars i prats muntants, i conreus de cereals, tots ells molt 

freqüents en el municipi. Aquest fet fa que sigui força present en la zona d’estudi. En els darrers 

anys, s’aprecia un augment de l’àrea de distribució entorn el 56%. 

 

En el cas de l’àguila cuabarrada, cal destacar que presenta un estat de conservació vulnerable en el 

territori espanyol, però no amenaçada en el territori europeu segons el Llibre vermell. Es considera 

en perill a Catalunya i Europa segons l’ICO. És una au no nidificant en la comarca del Berguedà, i el 

punt més proper n’és la serra de Castelltallat (Bages), on hi apareix de forma localitzada. La 

distribució segons la tipologia d’hàbitat es dóna en un 45% en les brolles i prats mediterranis. 

 

                                                      

 
5 Document disponible a la web del Ministerio de Medio Ambiente (www.mma.es) 
6 L'Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002, projecte elaborat per l’Institut Ornitològic de 

Catalunya entre els anys 1999 i 2002.  
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En el darrer cas d’aquest grup d’espècies apareix l’àguila calçada. Està classificada en el Llibre 

vermell com a espècie no amenaçada, ni en el territori espanyol ni en l’europeu. Segons l’ICO es 

tracta d’una espècie rara en el territori català. Com a espècie nidificant es distribueix en la zona de 

les comarques centrals i nord-oest del país. La seva àrea de distribució ha augmentat de forma molt 

considerable en els darrers anys, entre els períodes 1975-1983 i 1999-2002, situant-se entorn un 

valor del 1.600%. Ocupa hàbitats en una distribució altitudinal entorn en el rang de 0-1.200 m., 

amb presència de conreus de cereal, matollars i prats muntanyencs i, brolles i prats mediterranis. És 

doncs, una espècie present en l’àmbit d’estudi, i en un estat de conservació molt favorable pel 

desenvolupament d’aquesta. 

 

Dins del grup dels faliconidae apareixen les espècies del falcó pelegrí (Falco peregrinus) i, el falcó 

mostatxut (Falco subbuteo). La primera, és una espècie declarada com a vulnerable en l’Estat 

espanyol. En “l’Atles d’ocells nidificants a Catalunya” es classifica com a una espècies propera a 

l’amenaça a Catalunya, i rara en el territori europeu. La seva distribució en les comarques catalanes 

es troba heterogèniament repartida, sent a les comarques del nord-oest del territori, la zona on 

apareix de forma més generalitzada. Tot i que també es dona la seva presència a les comarques de 

l’Ebre (principalment Ports de Beseit) i massissos com Sant Llorenç del Munt i Montserrat, a la resta 

de Catalunya apareixen petites àrees força localitzades. Segons la cartografia disponible (mapa 

d’abundància – Atles dels ocells nidificants a Catalunya 1999-2002; ICO), en l’àmbit del municipi 

de Viver i Serrateix, apareix una franja localitzada en la meitat nord del municipi, just per sobre el 

nucli de Viver, i dos punt més localitzats encara, en el serrat de Navel (per on discorre el límit 

municipal a l’extrem sud-oest) i en el Serrat de la Vila (zona sud del municipi). En aquestes àrees, es 

dona un índex d’abundància (probabilitat d’aparició) entorn el 4 i 5%. Aquestes zones tenen 

importància en el paper connector entre la Serra de Castelltallat, Serra de Rubió, Montserrat, i 

l’espai de Sant Llorenç del Munt, tots ells a la meitat sud del país, amb les àrees de distribució de 

l’espècie situades més al nord (municipis de Capolat, Guixers, i Navès). 

 

Una situació diferent és en la què es troba el falcó mostatxut. No apareix en el Llibre vermell 

d’Espanya, i segons els estudis de l’Institut Català d’Ornitologia (1999-2002), és una espècie 

propera a l’amenaça a Catalunya, però en un estat segur a la resta d’Europa. A pesar de tot, en les 

darreres dècades ha augmentat la seva àrea de distribució a Catalunya, la qual s’estén de forma 

força generalitzada i connectada (excepte en els Pirineus occidentals, i les terres de l’Ebre). És molt 

present a les comarques del Berguedà i el Solsonès, i habita en zones amb presència de conreus de 

cereals (25% de la zona de distribució és en aquest hàbitat). Així doncs, el falcó mostatxut és una 

espècies de presència destacada en el municipi de Viver i Serrateix. 

 

Cal fer referència per altra banda, a ocells aquàtics, com és el cas del blauet (Alcedo atthis). En el 

municipi, aquestes aus es veuen limitades per la presència de curos permanents d’aigua. El blauet 
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és una espècie que tot i no aparèixer al Llibre vermell, prenem com a destacades les dades de 

l’Institut Català d’Ornitologia, el qual classifica aquesta, com a un espècie vulnerable a Catalunya i 

en declivi en l’àmbit europeu. Apareix en les zones pròximes als rius principals, o àrees humides, 

amb presència de tal·lusos terrosos per fer-hi el niu. En aquest sentit destaca el curs de l’Ebre, el 

Segre, el Ter i moltes àrees de la conca, i de forma més aïllada, apareix també en alguns trams del 

riu Llobregat. En el municipi de Viver i Serrateix, zona divisòria entre la conca del Llobregat i el 

Cardener, apareixen petites àrees localitzades amb presència d’aquesta espècie. Aquestes són les 

zones properes i més immediates a la riera de Navel, la riera de Merola, i diversos punts al sud del 

municipi. 

 

La llúdria (Lutra lutra) és un mamífer catalogat com a vulnerable respecte el seu estat de 

conservació en el conjunt del territori espanyol. És de hàbits aquàtics, fet pel qual, habita en zones 

properes a cursos o masses d’aigua. Potencialment present, per la proximitat de la zona d’estudi al 

riu Llobregat i Cardener, on si ha estat identificada, és una de les poques espècies que a Catalunya 

gaudeixen d’un pla de recuperació, tal com s’estableix en la normativa estatal (llei 439/90), però el 

seu abast no afecta a la comarca del Berguedà. 

 

Dins dels grup dels peixos, Viver i Serrateix es troba dins de l’àrea de distribució de la carpa 

(Cyprinus carpio), el barb comú (Barbus bocagei), i el barb cua-roig (Barbus haasi)7. Els dos primers 

casos són comuns en els països catalans, i el seu estat de conservació no es troba amenaçat a nivell 

espanyol ni mundial. Aquest no és el cas del barb cua-roig, el qual està identificat com una espècie 

rara en el dos nivells contemplats en el Llibre vermell. Les dues espècies de barb són considerares 

endemismes de la península ibèrica. El barb cua-roig, a diferència del barb comú, habita en cursos 

alts o mitjans, on els cursos d’aigua són ràpids. Aquesta condició, no existent de forma constant en 

les rieres de Viver i Serrateix, fa que sigui una menys freqüent a la zona. 

 

4.104.104.104.10 MEDI SOCIOMEDI SOCIOMEDI SOCIOMEDI SOCIO----ECONÒMICECONÒMICECONÒMICECONÒMIC    

Dades generals de la poblacióDades generals de la poblacióDades generals de la poblacióDades generals de la població    

El municipi de Viver i Serrateix consta d’una població censada a l’any 2006 de 194 persones8, que 

es distribueix en una densitat mitja total de 2,9 habitants per quilòmetre quadrat. Aquestes dades 

són un reflex de la dinàmica socio-econòmica, ja que es troben molt per sota de les mitjanes, tant 

de la comarca del Berguedà, com del Bages, les quals es situen a 33,8 i 133,4 hab./km2 

                                                      

 
7 Segons descripcions extretes de la Història Natural dels Països Catalans. 

8 Informació obtinguda a l’Institut d’Estadística de Catalunya 
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respectivament. Així es fa palès que la funcionalitat territorial del municipi no es dona a través de la 

concentració d’activitats ni de població.  

 

Cal tenir present que la població prové d’un llarg període de recessió en el cens de població. El 

darrer període de creixement acabà al 1940, quan s’assoliren 677 habitants. Des d’aleshores, 

aquest valor ha anat reduint de forma generalitzada, i entre els anys 1975 i 1981, aquest descens 

és molt pronunciat, passant de 585 a 235 habitants. Es pot considerar que en els darrers anys, la 

població del municipi no ha sofert grans alteracions. Tal com es mostra en la taula 5.9.1, des de 

l’any 1998 s’observen petites oscil·lacions en el conjunt de la població, la qual s’ha estancat en els 

darrers anys. 

 

Taula Taula Taula Taula 4.74.74.74.7.... Evolució de la població Evolució de la població Evolució de la població Evolució de la població    

Any Homes Dones Total Evolució 

1998 98 86 184 94.85 

1999 98 95 193 99.48 

2000 96 92 188 96.91 

2001 102 94 196 101.03 

2002 100 94 194 100.00 

2003 100 92 192 98.97 

2004 101 94 195 100.52 

2005 100 93 193 99.48 

2006 98 96 194 100.00 
Dades anuals de població pel municipi de Viver i Serrateix entre els anys 1998 i 2006, segons el padró municipal. Evolució de 

la població expressada en percentatge. Elaboració pròpia en base a la font: IDESCAT 

 
 

L’estructura de la població, tal com es mostra en la següent taula 5.9.2, presenta una distribució 

força irregular al llarg dels diferents grups quinquennals, però, se’n dedueix una tendència o 

situació cap a un progressiu envelliment de la població. La població major de 60 és la més 

nombrosa amb un 29,63% de la població total, lleugerament per sobre del grup comprès entre 20 

i 39 anys (28,57%). El grup format per la població d’edats que van dels 40 fins el 59 anys 

assoleixen el 24,87% del total, i el grup més reduït, és el format per la població més jove, situada 

per sota els 20 anys, la qual significa un 16,93%.  
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Figura 4.4Figura 4.4Figura 4.4Figura 4.4.... Estructura de la població per edats Estructura de la població per edats Estructura de la població per edats Estructura de la població per edats    

 

 
 

Estructura de la població per grups d’edats i gènere, segons dades disponibles per l’any 2001. Homes a la dreta i dones a 
l’esquerra. Elaboració pròpia en base a la font: IDESCAT 

 

La situació de irregularitat en la distribució de la població per edats, prové en gran mesura, pels 

processos migratoris de la població. Aquests foren manifestos en la dècada dels anys 80 i 90, i que 

s’han reduït en els darrers anys. Paral·lelament, també ha minvat el nombre de defuncions, assolint 

així un manteniment de la població bastant constant, fet comentat anteriorment. 

 

Activitat econòmicaActivitat econòmicaActivitat econòmicaActivitat econòmica    

Les activitats desenvolupades al municipi han estat sempre lligades i dependents del territori, i 

complementàries entre elles en les unitats familiars. Aquestes es basaven en l’agricultura i 

ramaderia, i paral·lelament, a l’explotació forestal. Aquesta darrera tenia una ocupació menor a la 

actual i el seu paper era principalment, l’aportació calorífica a les llars. En els darrers anys, ha 

aparegut una nova font econòmica, com és el turisme, permetent l’obertura de l’economia del 

municipi. 

 

En els darrers anys s’ha donat una reducció a nivell de l’agricultura. El número d’explotacions 

agràries s’ha reduït a la meitat entre el període 1982-1999. Les terres destinades a aquesta fi, 

també s’han vist minvades. Les explotacions més afectades per aquest retrocés, han estat les petites 

i mitjanes explotacions.  

 

En el mateix període, l’efecte invers s’ha viscut en la ramaderia, on any darrera any, el cens de 

bestiar augmenta molt ràpidament. Actualment, dins del sector hi destaca el bestiar oví, porcí i 

l’aviram com a més destacats en nombre i creixement de caps d’animals. 

 

En els darrers anys, el sector terciari s’ha equiparat a l’agricultura, que fins el moment (en l’any 

1996) era l’activitat principal tal com es reflexa a la taula 5.9.2. 
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Taula Taula Taula Taula 4.84.84.84.8.... Ocupació  Ocupació  Ocupació  Ocupació de la població activa de la població activa de la població activa de la població activa per sectors d’activitatper sectors d’activitatper sectors d’activitatper sectors d’activitat    

  Agricultura Indústria Construcció Serveis Ocupats 

2001 38.6 14.5 8.4 38.6 83 

1996 52.6 22.4 3.9 21.1 76 

Dades dels sectors en percentatge. Elaboració pròpia en base a la font: IDESCAT 

 
De l’ocupació laboral es desprèn una necessitat de desplaçament, tant a dins el municipi com amb 

els àmbits geogràfics més propers. Del total dels desplaçaments generats en el municipi, els quals 

ascendeixen a 83, el 58% tenen com a destí el mateix àmbit municipal, metre que la resta són per 

anar fora el municipi. Menor importància tenen el desplaçaments originats fora de Viver i Serrateix 

amb destinació en aquest àmbit. El resultat final, és que per motius laborals existeix una tendència 

que s’allunya amb els anys de l’autocontenció. El nombre de viatges generats des de fora equivalen 

a un 27% del total dels desplaçaments originats al municipi. 

 

Aquesta tendència ha anat augmentant constantment en els darrers anys. L’any 1986 el balanç 

entre desplaçaments atrets i generats fora del municipi, era positiu. Des d’aquest moment, els 

moviments cap a l’exterior del municipi han incrementat més ràpidament que els atrets. 

 

Serveis per la poblacióServeis per la poblacióServeis per la poblacióServeis per la població    

Les condicions d’extensió del municipi, i la distribució de la població en aquest, de forma dispersa, 

dificulta l’existència dels serveis bàsics per la població. Entenent els serveis bàsics com a totes 

aquelles mesures i infraestructures destinades a cobrir les necessitats de la població, a fi de que 

aquesta es pugui desenvolupar en unes condicions òptimes.  

 

Existeix una xarxa de distribució d’aigua potable que abasta la totalitat dels habitatges, de la 

mateixa manera que ho fa la xarxa de distribució elèctrica. Per altra banda, però, existeix la manca 

d’una xarxa de sanejament que reculli i condueixi les aigües brutes fins una planta de tractament. 

Per altra banda el municipi està dotat d’un sistema de recollida de residus segons la seva tipologia, 

per fomentar així el reciclatge. La condició de distanciament de la població, fa que resulti inviable 

l’apropament dels punts de recollida a tota la població, de manera, que aquests estan centralitzats 

en uns pocs punts en el municipi, i la població ha de desplaçar-se a aquests per la seva dipositació. 

 

Un fet destacat a Viver i Serrateix, és la mancança d’equipaments i espais públics. Aquest fet obliga 

al desplaçament constant, tenint en compte que no existeix cap centre d’escolarització en el 

municipi, o d’atenció primària. Són dos serveis bàsics per la població, per tal d’evitar la constant 

dependència amb el municipis de l’entorn. Els pocs equipaments presents són els edificis reservats 

al culte religiós, i l’ajuntament, el qual serveix de centre de reunió en alguns casos. 
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Consum energèticConsum energèticConsum energèticConsum energètic    

Segons les dades facilitades per Fecsa Endesa, empresa distribuïdora d’energia elèctrica, el consum 

total del municipi durant l’any 2006 va ser de 927 MWh. El 49,03% d’aquest va anar destinat a l’ús 

domèstic, mentre que la resta va ser utilitzat per ús industrial i explotacions agroramaderes, tal com 

es mostra en la següent taula. 

 

Taula Taula Taula Taula 4.9.4.9.4.9.4.9.    Evolució Evolució Evolució Evolució del del del del consum energèticconsum energèticconsum energèticconsum energètic    

Any Ús domèstic Ús industrial Total 

2002 120,36 75,67 97,58 

2003 121,22 83,73 102,11 

2004 113,38 70,30 91,42 

2005 110 89,96 99,74 

2006 100 100 100 
Dades expressades en percentatge. Valor de referència: consum 2006 

 

La tendència que es recull de les dades mostra un increment del consum industrial (on s’inclouen 

les explotacions agroramaderes) de forma paral·lela a una disminució del consum destinat a ús 

domèstic. Malgrat això cal dir, que es manté una tendència general d’estabilitat en el consum total 

del municipi. 

 

Consum d’Consum d’Consum d’Consum d’aiguaaiguaaiguaaigua    

La distribució de l’aigua la realitza l’empresa Sorea des de mitjans de l’any 2.005. Anteriorment a 

aquest, l’ajuntament del municipi, era l’encarregat de gestionar la distribució de l’aigua. Aquest fet, 

limita la disponibilitat de dades referents al consum d’aquest bé, ja que només es tenen registres 

des de la cessió de la gestió a Sorea. Com a referent anual, tan sols es disposa de la sèrie completa 

de l’any 2006. 

 

Segons Sorea, l’any 2006, el cabal subministrat total va ser de 148.787 m3. Això significa un 

consum mitjà de 766,94 m3/hab. i any. Aquest consum és estacional, mostrant un augment en els 

mesos estivals i un descens en els mesos més freds.  

 

No existeix una distinció entre el consum de boca, i el destinat a usos agroramaders o industrials, 

però cal afegir, que la demanda real és superior al cabal subministrat per Sorea, ja que en el 

municipi es coneix l’existència de pous de captació, dels quals no es disposa d’una informació 

exacte referent a la seva naturalesa ni legalització, malgrat les consultes realitzades a l’Agència 
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Catalana de l’Aigua.  Aquestes fonts, esdevenen doncs, una font secundària d’aquest recurs 

natural, però s’estima, que el seu valor total en cabal obtingut, és significatiu. 

L’abastament d’aigua per part de la població es realitza a través de la captació de les aigües 

superficials de la riera de Navel, en una resclosa. Des d’aquest punt, es porta a una petita 

instal·lació d’anàlisi i tractament de les aigües, per ser aleshores, subministrada al conjunt de la 

població. Això fa, que la capacitat de subministrament estigui molt lligada al règim pluviomètric de 

la conca d’afluents de la riera.  

 

Segons Sorea, la capacitat màxima de subministrament és de 600 m3 diaris en el supòsit de 

disposar de les reserves necessàries d’aigua, sense cap tipus de restriccions o limitacions, condició 

que no s’ha complert en els darrers anys, obligant a suplir el subministrament a través del transport 

d’aigua amb cisternes, provinents de fonts externes al municipi. 

 

4.114.114.114.11 ELEMENTS D’INTERÈS CELEMENTS D’INTERÈS CELEMENTS D’INTERÈS CELEMENTS D’INTERÈS CULTURAL I ULTURAL I ULTURAL I ULTURAL I ARQUITECTÒNICARQUITECTÒNICARQUITECTÒNICARQUITECTÒNIC    

Al municipi de Viver i Serrateix apareixen nombrosos elements i restes, les quals esdevenen mostres 

del pas de la història, dels costums culturals, i dels assentaments humans al llarg del temps. Fruit de 

l’interès que representen, han estat catalogats per la Direcció General del Patrimoni Cultural, 

quedant inclosos en: l’inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, i l’inventari del patrimoni 

arqueològic i paleontològic de Catalunya. 

 

Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya –––– Viver i Serrateix Viver i Serrateix Viver i Serrateix Viver i Serrateix    

Viver i Serrateix presenta un conjunt de 51 elements d’interès arquitectònic (veure annex 8), d’entre 

els quals no s’ha tingut en compte diversos elements presents dins d’edificis històrics, com és el cas 

dels escuts heràldics del monestir de Santa Maria de Serrateix, un sepulcre gòtic ubicat dins del 

mateix monestir, o la creu processional, aquesta situada en l’interior de l’església de Sant Joan de 

Montdarn. 

 

Dels elements catalogats, en destaquen les edificacions lligades al culte religiós i a la defensa 

militar, resultat d’un passat històric en el qual Guifré començà a repoblar una zona, els orígens de 

la qual, es remunten a l’època neolítica, amb posteriors assentaments a l’edat dels metalls.  

 

L’església de Sant Pere d’estil preromànic i documentada des del segle X, fou possiblement, la 

primera seu del monestir de Santa Maria, el qual posteriorment, passà a ocupar l’edifici conegut 

actualment com el monestir de Santa Maria de Serrateix. Aquest darrer, està protegit, i dentificat 

com a Be Cultural d’Interès Nacional (BCIN). 
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Durant el segle XI es construirien gran quantitat d’esglèsies romàniques, les quals serien 

modificades a finals de l’època medieval i durant els segles següents (XVII-XVIII), com és el cas de 

l’església de Sant Miquel de Viver, o Sant Joan de Montdarn. En general, però, al llarg de la 

història, gran part de les edificacions presents són el resultat de continues reformes, aprofitament 

d’antigues construccions, etc., fet que ha conduït a que a l’actualitat, un gran nombre de les 

construccions que es conserves, presentes diversos estils arquitectònics. 

 

Cal recordar, però, que la major part d’elements catalogats són construccions lligades a les 

explotacions i assentaments presents en el territori, mostra de la tradició de la població basada en 

l’aprofitament dels recursos, i amb un caràcter identitari, pròpiament rural.  

 

Inventari del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya Inventari del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya Inventari del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya Inventari del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya –––– Viver i Serrateix Viver i Serrateix Viver i Serrateix Viver i Serrateix    

Els elements catalogats pel seu interès arqueològic i paleontològic presents en el municipi (annex 

9), són en molts casos, restes d’antics assentaments existents en el territori al llarg de la història. 

Molts d’aquests són antics espais destinats al culte i a la mort. En aquest sentit apareixen 

nombroses mostres de sepulcres d’èpoques històricament, molt distanciades entre elles.  

 

Apareixen nombrosos jaciments amb restes de materials utilitzats en èpoques abans de Crist, així 

com pintures gravades sobre pedra, les quals estan protegides com a Béns Culturals d’Interès 

Nacional (BCIN), les quals no s’han pogut datar. Dins d’aquesta protecció, també hi apareix el 

Castellot de Viver i l’antiga església de Sant Pere de Serrateix, en la qual s’hi ubica actualment 

l’ajuntament del municipi. 

 

Destaca per altra banda, la conservació de trams de les antigues vies de comunicació utilitzades en 

temps passats, les quals, s’han perdut al llarg del temps fruit del descuit i el desús. 

 

4.124.124.124.12 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈCONTAMINACIÓ ATMOSFÈCONTAMINACIÓ ATMOSFÈCONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICARICARICARICA    

La contaminació atmosfèrica és un factor ambiental, que cada vegada s’hi posa més atenció, al ser 

reconegut com a una pertorbació del sistema natural i entorn de les persones, amb gran capacitat 

per alterar el benestar i salut de les persones, al mateix temps que es degrada l’entorn natural. En 

aquest concepte hi cal relacionar tres aspectes: la qualitat de l’aire, la contaminació lumínica, i la 

contaminació acústica. Malgrat tot, tots ells estan sovint, poc estudiats lluny de les gran àrees 

urbanes. 
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Qualitat de l’aireQualitat de l’aireQualitat de l’aireQualitat de l’aire    

La contaminació atmosfèrica per emissió de gasos té dues fonts principals, ambdues d’origen 

antròpic. Es distingeix entre les fonts lineals, corresponents a les infraestructures viàries, i les fonts 

puntuals, corresponents als nuclis industrials i urbanitzats.  

 

A l’any 2001, l’aleshores anomenat Depertament de Medi Ambient, de la Generalitat de Catalunya 

redactà un informe “Delimitació de les Zones de Qualitat de l’Aire” en el qual es determina, segons 

un conjunt de criteris tècnics, una zonificació del territori català segons les fonts contaminants, les 

condicions de dispersió d’aquests, respectant la unitat municipal. 

 

Les activitats industrials es classifiquen en tres categories: A, B i C, seguint el Catàleg d' Activitats 

Potencialment Contaminants de l'Atmosfera (CAPCA) que es troba a l'annex I del Decret 322/87 de 

23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de 

l’ambient atmosfèric. La utilització d’aquest criteri es deu a la falta d’adequació de les activitats a la 

normativa aplicable actualment en el moment de redacció de l’estudi (Llei 3/1998 de la Intervenció 

Integral de les Administracions Ambientals). 

 

El municipi de Viver i Serrateix, igual que el conjunt de la comarca del Berguedà, part del Solsonès i 

part d’Osona, forma part de la zona de l’Alt Llobregat. Aquesta està formada per un conjunt de 51 

municipis, 2.090 km2, i una població de 60.951 habitants. Aquesta zona es caracteritza per la 

absència de zones urbanes. Tan sols existeixen petits nuclis urbans en un àmbit dominat per les 

àrees rurals. Malgrat això, la condició que dóna sentit a la definició d’aquesta Zona de Qualitat de 

l’Aire, és l’afectació d’aquesta per les emissions produïdes per la central Tèrmica de Cercs. 

 

La zona és caracteritzada com a una vall muntanyosa orientada de nord a sud, on es pot formar un 

règim de circulació de corrents canalitzats a través d’aquesta (brisa de muntanya i, brisa de mar a la 

tarda). Cal tenir en compte també, el nivell de pluviometria considerable que afavoreix el rentat dels 

contaminants presents a l’atmosfera. Aquestes dues característiques afavoreixen la dispersió dels 

contaminants de l’ambient atmosfèric de la zona.  

 

Pel que fa a les fonts puntuals, la zona presenta una superfície urbanitzada corresponent al 0,8% 

de la total (inclou ocupació de les infraestructures). La major part dels municipis no presenten 

activitats industrials, i aquestes es concentren en els municipis de Berga, Cercs, Olvan, Puig.reig, 

Gironella, Prats de Lluçanès, Guixers, Solsona i Olius. Aquestes activitats presents en la zona de l’Alt 

Llobregat es distribueixen entre les categories tal com està recollit en la següent taula: 
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Taula Taula Taula Taula 4.10.4.10.4.10.4.10. Classificació de les activitats industrials a l’Alt Llobregat  Classificació de les activitats industrials a l’Alt Llobregat  Classificació de les activitats industrials a l’Alt Llobregat  Classificació de les activitats industrials a l’Alt Llobregat     

Tipus activitat Nombre d’activitats Percentatge 
Grup A 3 16,7% 
Grup B 4 22,2% 
Grup C 11 61,1% 

Font d’informació: Document “Delimitació de les Zones de Qualitat de l’Aire” realitzat pel Departament de Medi Ambient 
(2001). 

 

D’aquestes activitats industrials, com ja s’indicava anteriorment, hi destaca la central tèrmica de 

Cercs. Per el control d’aquest focus emissor, existeix una xarxa de vigilància formada pels punts de 

mesura situats a: La Nou de Berguedà (Malanyeu), Cercs (Sant Jordi), Cercs (Sant Corneli), i 

Vallcebre. Al maig de l’any 2006 es va iniciar un període de proves per la optimització de l’ús de 

carbó provinent de Pedraforca, autoritzat per l’organisme competent, durant el qual les mesures 

preses per les estacions de Cercs (Sant Jordi), i Fígols, no es tindran en consideració en l’avaluació 

de la qualitat de l’aire, tal com fou acordat en la resolució de la Directora general de Qualitat 

Ambiental (25 d’abril 2006), al ser dades no representatives del funcionament habitual. 

 

Del control de les emissions de la central tèrmica de Cercs, se’n redactà un document per part de la 

Direcció General de la Qualitat Ambiental: Informe de la qualitat de l’aire al voltant de la C.T. de 

Cercs durant el primer semestre del 2006 (01/01/06-30/06/06). En aquest hi destaquen les 

nombroses incidències registrades, en les quals es superaven els llindars per la protecció de la salut, 

pel cas del diòxid de sofre i les partícules en suspensió (PM10). Aquestes incidències i nivells es 

recullen en l’annex 10. 

 

El municipi de Viver i Serrateix no presenta activitats industrials susceptibles d’afectar la qualitat de 

l’aire. Els municipis propers que presenten activitats d’aquest tipus, són el de Gironella i Puig-reig, 

totes elles classificades com a grup C. Cal contemplar però, els municipis de Balsareny, Callús i 

Súria (Bages), els quals presenten activitats del grup B.  

 

En conjunt, el nivell d’emissions és baix, tant pel que fa a activitats domèstiques com les provinents 

del transport urbà. En relació als trams interurbans, apareixen punts de trànsit moderat i intens en 

la via de l’eix del Llobregat, sent el més intens el comprès entre Gironella i Puig-reg (20.001-50.000 

vehicles/dia). Majoritàriament, la resta de vies corresponen a una intensitat de trànsit escàs. 

    

4.134.134.134.13 CONTAMINACIÓ LUMÍNICCONTAMINACIÓ LUMÍNICCONTAMINACIÓ LUMÍNICCONTAMINACIÓ LUMÍNICAAAA    

S’entén per contaminació lumínica “l’emissió de flux lluminós de fonts artificials nocturnes en 

intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització de les activitats previstes en 

la zona en què s’han instal·lat els llums” segons la definició utilitzada en la normativa que pretén 

regular aquest efecte negatiu pel medi natural (llei 6/2001). 
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La principal font d’emissió o generació de contaminació lumínica, són els assentaments o àrees 

d’activitat humana, degut a la presencia de sistemes d’enllumentat públic i privat. Al respecte, cal 

dir que al municipi de Viver i Serrateix, el sistema d’enllumenat públic és pràcticament inexistent. 

Aquest es basa principalment, en la il·luminació de monuments i edificis històrics i culturals, com és 

el cas del Castell de Serrateix, i l’ajuntament, situat al mateix nucli. Paral·lelament, es podria parlar 

de dos punts on existeixen font llumíniques destinades a l’espai d’ús públic: l’exterior de 

l’ajuntament (el qual no es pot considerar plaça), i l’exterior de l’església de Viver.  

 

Ambós punts, es tracta de instal·lacions del tipus esfèriques, amb sistema d’apantallament. Aquest 

fet permet reduir l’emissió de llum en direcció vertical, malgrat ser un sistema que no permet dirigir 

el feix de llum en una zona. Així, aquestes instal·lacions eviten, o limiten, el feix de llum vertical, 

però en el cas horitzontal, genera una il·luminació en totes direccions, sovint innecessària.  

 

Per altra banda, cal afegir, l’existència d’enllumenat privat, pràcticament en totes les edificacions o 

habitatges. Aquestes es troben distribuïdes per tot el municipi, fet pel qual, existeixen petits punts 

lumínics aïllats, sense concentració de fonts de llum. Sovint es tracta d’instal·lacions que il·luminen 

de dalt a baix, ja que esdevé el sistema més pràctic en les masies. 

4.144.144.144.14 CONTAMINACIÓ ACÚSTICCONTAMINACIÓ ACÚSTICCONTAMINACIÓ ACÚSTICCONTAMINACIÓ ACÚSTICAAAA    

L'aire no sols esta contaminat per la pol·lució, sinó que també es veu afectat per la denominada 

contaminació acústica, que altera les condicions de so normals del medi ambient en una 

determinada zona. El terme contaminació acústica fa referència al soroll (entès com a so excessiu i 

molest), provocat per les activitats humanes, i que produeix efectes negatius sobre la salut auditiva, 

física i mental de les persones, sent doncs motiu de pèrdua de salut i qualitat de vida per les 

persones. Les principals fonts9 causants de la contaminació acústica són: el trànsit rodat, l’activitat 

econòmica, i el veïnatge.  

 

En absència d’estudis que avaluïn l’emissió de soroll derivat de l’activitat humana a Viver i Serrateix, 

es treballarà amb aquests tres factors definits com a fonts principals de la contaminació acústica. 

 

Transit rodat: El DMAH ha elaborat un document consultable a través de la seva web, en format 

cartogràfic, sobre els nivells sonors de la xarxa viària de carreteres de Catalunya (2003). Dins 

d’aquest estudi no hi apareix cap carretera en el municipi de Viver i Serrateix, ja que es troba en uns 

nivells de trànsit molt baixos.  

                                                      

 
9 Segons el Departament de Medi Ambient i Habitatge. Informació disponible a la web. 
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La Diputació de Barcelona realitza periòdicament mesures per tal d’establir l’aforament i intensitat 

circulatòria de la carretera BV-4235, la principal del municipi. En el darrer any, del qual es disposen 

dades (2005), es realitzaren mesures en dos punts quilomètrics diferents (pk 6 – entre Navàs i Viver; 

i pk 12 – entre Viver i Serrateix). En aquestes mesures es constatà que la intensitat diària mitjana 

(IMD) són de 314 i 236 respectivament. A fi de prendre un nivell de referència sonor, la carretera 

Berga-Solsona (C-26) i que passa per Montmajor, està classificada en el punt quilomètric 134, com 

a una via amb nivell sonor equivalent inferior als 60 dB. En aquest punt, s’ha determinat l’existència 

d’una IMD de 1148 vehicles, en el conjunt del dia (72 corresponen en horari nocturn 23:00-07:00).  

 

La gran inferioritat d’intensitat en la carretera principal del municipi (BV-4235), amb la carretera C-

26, pota a deduir, que les vies de comunicació de Viver i Serrateix, es situen en un nivell sonor 

equivalent molt inferior a els 60 dB. 

 

Activitat econòmica: L’activitat desenvolupada en el municipi no comporta emissions de soroll 

importants, donat principalment a l’absència d’activitat industrial. Les accions que desenvolupa, en 

relació amb l’increment del soroll de fons, són principalment, el transport amb vehicles pesants 

(camions), i l’accés i treball en les parcel·les agrícoles. Així, part dels efectes causats per l’activitat 

econòmica, es troben inclosos en l’apartat anterior sobre el trànsit rodat. 

 

Veïnatge: La condició de veïnatge en el municipi és pràcticament inexistent, donada la condició 

edificatòria aïllada dels habitatges i la seva dispersió en el territori.  

 

4.154.154.154.15 RISCS NATURALSRISCS NATURALSRISCS NATURALSRISCS NATURALS    

Incendis forestalsIncendis forestalsIncendis forestalsIncendis forestals    

Al llarg dels darrers anys, el municipi s’ha vist afectat per dos grans incendis. El primer va ser el 

1994, amb una afectació de 5.145 Ha, tenint una major afectació a la part nord del municipi, i amb 

menor intensitat al sud, on el foc no va afectar les capçades dels arbres.  

 

A l’estiu del 2005, hi va haver un segon incendi en la zona sud-oest del municipi, afectant 384 Ha 

de massa forestal, la qual no havia sigut afectada en l’anterior ocasió. Pràcticament el total del 

municipi s’ha vist afectat per un incendi forestal important (major de 50 Ha) en els darrers 20 anys 

(veure annex 11).  

 

En el municipi, igual que la zona en que es troba, la continuïtat forestal és molt elevada. Aquesta és 

una realitat que afavoreix la propagació de grans incendis, tal com va succeir a les comarques 
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centrals, durant els anys 1994 i 1998. Tal com es pot deduir del gràfic, el darrer incendi va ser 

controlat gràcies a les limitacions de la coberta vegetal, donat que en l’avanç en direcció nord-est, 

l’incendi quedà tancat en arribar a les feixes de i camps agrícoles al cap de munt de la carena (a la 

zona de Cal Sabés, i Santamaria) i, on els laterals del front, arribaren en una zona de bosquines. 

 

 

FiguraFiguraFiguraFigura    4.54.54.54.5 Zona afectada per l’incen Zona afectada per l’incen Zona afectada per l’incen Zona afectada per l’incendi del 2005di del 2005di del 2005di del 2005    

 
Escala 1/25.000. Elaboració pròpia en base a la informació cartogràfica disponible a la web del DMAH 

 

Segons les dades disponibles del Departament de Medi Ambient referent al risc d’incendis forestals, 

Viver i Serrateix presenta un risc alt en les zones amb presència de massa forestal, malgrat que 

puntualment apareix en diverses zones risc moderat i risc molt alt (dades del 2002). L’evolució de 
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les variables meteorològiques en els darrers anys, amb baixes precipitacions i augment de 

temperatures, han derivat cap a un període més sec, el qual presenta un risc major. 

 

Risc hidrològic i inundacionsRisc hidrològic i inundacionsRisc hidrològic i inundacionsRisc hidrològic i inundacions    

El municipi presenta tres rieres principal en la vertebració de la xarxa hídrica: la riera de Navel, la 

riera de Sant Cugat i, la riera de Merola. Les tres presenten un escàs cabal de caràcter estacional. El 

règim pluviomètric de la zona és compensat per la infiltració i el tamany reduït de les conques i 

subconques de les rieres i torrents de la zona.  

 

Taula Taula Taula Taula 4.114.114.114.11 Dades de precipitació diària màxima espe Dades de precipitació diària màxima espe Dades de precipitació diària màxima espe Dades de precipitació diària màxima esperada al municipi de Viver i Serrateixrada al municipi de Viver i Serrateixrada al municipi de Viver i Serrateixrada al municipi de Viver i Serrateix    

Temps de retorn Precipitació diària màxima 
100 anys 110 - 120 
250 anys 120 - 135 
500 anys 135 - 150 

Dades expressades en mm d’aigua. Elaboració pròpia en base a la font: Mapes de precipitació màxima diària esperades a 
Catalunya per diversos períodes de retorn (Servei Meteorològic de Catalunya) 

 

El risc hidrològic de la zona és escàs, i així es contempla en l’Inuncat, donat que la zona d’estudi 

queda exclosa de l’afectació de les àrees inundables. Les lleres de les rieres principals es troben 

allunyades de les activitats humanes, ja que apareixen en fons de valls amb una morfologia 

transversal en forma de “V”, fet pel qual, disminueix el risc d’afectació a la població donat un 

possible increment dels cabals. Aquesta situació de difícil predicció, no estaria subjecte a la 

inundació de grans planes. 

 

ErosióErosióErosióErosió    

El municipi presenta un fort risc d’erosió en la zona afectada pel darrer incendi forestal a l’any 

2005, a l’extrem sud oest. La manca de cobertura vegetal i l’elevat pendent són els dos factors 

principals que en determinen el risc. Aquest però, es veu reduït de forma general, a la resta del 

municipi, malgrat la presència de forts pendents, donada la bona cobertura vegetal existent.  

 

Aquest risc té una importància major en les zones on la vegetació ofereix una menor protecció al 

sòl. Aquesta situació es dona en les vessants orientades més al sud, on la recuperació de la 

vegetació afectada pels incendis és menor. En el nord del municipi, en els entorns de Sant Joan de 

Montdarn, aquesta situació ha portat al desenvolupament d’aquest procés edàfic, en una àrea 

localitzada. 

 

Les superfícies agrícoles, esdevenen zones vulnerables a aquest procés donada l’absència de 

cobertura donada en determinats moments de l’any. Aquest risc es veu compensat per l’adequació 

dels recintes de cultiu a la morfologia del terreny, fet pel qual, apareixen feixes  conservades al llarg 
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del temps, en aquells punts on l’increment del pendent en dificulta el treball, prevenint així, l’erosió 

de la capa superficial i pèrdua de nutrients del sòl. 

 

4.164.164.164.16 RISCS ANTROPOLÒGICSRISCS ANTROPOLÒGICSRISCS ANTROPOLÒGICSRISCS ANTROPOLÒGICS    

Activitats ramaderesActivitats ramaderesActivitats ramaderesActivitats ramaderes    

Una de les principals activitats econòmiques del municipi és la ramaderia. D’aquesta en destaca la 

ramaderia intensiva porcina. El resultat és la generació d’una quantitat molt important de 

dejeccions ramaderes. Aquest subproducte de la ramaderia necessita una bona gestió per evitar 

problemes de contaminació en el medi, amb un elevat potencial d’afectació als ecosistemes 

aquàtics.  

 

Malgrat que el municipi de Viver i Serrateix no està considerat una zona vulnerable a la 

contaminació de nitrats de fonts agràries, cal garantir la possibilitat de poder gestionar en el propi 

municipi les dejeccions, evitant-ne la concentració tal com ho estableix la normativa que ho regula 

(Real Decreto 261/1996, de 16 de febrer sobre “protecció de les aigües contra la contaminació 

produïda per nitrats procedents de fonts agràries”). Així, es fa necessària la preservació de 

suficients espais agrícoles, on les aportacions provinents de la ramaderia esdevenen un input positiu 

per la producció si es fa amb una correcta gestió. 

 

Activitats Activitats Activitats Activitats industrialsindustrialsindustrialsindustrials    

En el municipi no es desenvolupen activitats industrials potencialment contaminants o perilloses, 

situant-se les més properes a aquest, en el nuclis veïns de Navàs, Cardona, i Puig-reig. Així, el 

distanciament d’aquestes activitats, respecte la zona d’estudi, esdevé clau, per poder afirmar que la 

influència d’aquest tipus d’activitats sobre el municipi resulta poc significatiu. 
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5555 DIAGNÒSI AMBIENTALDIAGNÒSI AMBIENTALDIAGNÒSI AMBIENTALDIAGNÒSI AMBIENTAL    

 

5.15.15.15.1 MODMODMODMODEL TERRITORIALEL TERRITORIALEL TERRITORIALEL TERRITORIAL    

El municipi de Viver i Serrateix presenta un model territorial basat en el manteniment dels espais 

lliures. Gairebé la totalitat del municipi és sòl forestal i agrícola. Aquest caràcter rural ve condicionat 

per l’activitat econòmica del municipi, que fins a l’actualitat ha estat sempre lligada al sector 

agrícola i ramader, permetent la preservació d’aquest espai, al fer-lo compatible amb els usos i 

aprofitaments que en ell imperen, font del desenvolupament econòmic del municipi.  

 

És un municipi amb un àmbit geogràfic extens, apartat de les vies de comunicació principals, i dels 

nuclis i centres econòmics importants. Els eixos viaris que connecten Viver i Serrateix amb la resta 

de municipis del seu entorn són la carretera de Navàs a Serrateix (BV-4235), i els camins asfaltats 

que van de Serrateix a Cardona, de Viver a Casserres (passant per Montmajor), i de Viver a 

Gironella. La carretera de Navàs a Serrateix (BV-4235) és la via principal i més utilitzada tant per la 

connexió entre els diversos nuclis existents dins del municipi, així com, amb la resta de municipis. 

Prenent en consideració el model territorial i el seu caràcter rural, cal posar de manifest l’existència 

d’una, àmplia i consolidada, xarxa de camins que permeten l’accés a les masies existents. 

 

El resultat de les activitats econòmiques tradicionals es reflecteix en un model que es basa en 

l’existència de vivendes aïllades, distribuïdes per tot el territori, lligades a les explotacions 

agroramaderes. El sistema d’assentaments urbans s’estructura en tres nuclis històrics, que 

coincideixen amb l’existència de tres parròquies: Viver, Serrateix i Sant Joan de Montdarn. Cal 

afegir la zona denominada els Cabalers, una agrupació de quatre cases residencials, que no 

ostenten el mateix pes funcional, històric, cultural i social, que si tenen els tres nuclis assenyalats 

anteriorment.  

 

El municipi de Viver i Serrateix s’ha de contextualitzar en el seu entorn més immediat, amb la 

finalitat d’entendre la dinàmica econòmica, social i demogràfica. És un municipi que es troba 

influenciat, principalment, pels nuclis de Navàs i Puig-reig, els quals presenten centres industrials i 

de serveis. Aquests dos últims, es troben ubicats en l’àrea urbana pròxima a la carretera de l’eix del 

Llobregat (C-58), la qual serveix d’element vertebrador en l’impuls del creixement econòmic i 

demogràfic de la zona.  

 

Des d’aquest punt de vista s’entén, que el municipi de Viver i Serrateix ha de tenir una funcionalitat 

territorial que ofereixi un diàleg amb el seu entorn immediat, evitant les pressions d’origen antròpic 

cap aquest, mantenint un espai natural d’alt valor ecològic i paisatgístic, a l’entorn de centres 
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urbans en creixement. Resulta necessari així, mantenir el caràcter polar dels nuclis presents en el 

municipi, evitant els creixements urbanístics disperços que puguin alterar l’equilibri ambiental, front 

el creixement social i econòmic. El municipi de Viver i Serrateix esdevé, en el seu conjunt, un espai 

que actua com a reserva d’espais i hàbitats lliures, ben conservats, sense pressions antròpiques 

elevades, i en absència d’elements que fragmenten el paisatge.   

 

5.25.25.25.2 CONNECTORS BIOLÒGICSCONNECTORS BIOLÒGICSCONNECTORS BIOLÒGICSCONNECTORS BIOLÒGICS I ESPAIS NATURALS I ESPAIS NATURALS I ESPAIS NATURALS I ESPAIS NATURALS    

Dins l’àmbit administratiu de Viver i Serrateix hi ha diversos espais naturals protegits per la legislació 

vigent, l’Espai d’Interès Natural de Navel (llei 12/1985), i diversos Hàbitats d’Interès Comunitari 

(directiva 92/43/CEE). Aquests darrers, els hàbitats naturals d'interès comunitari (prioritaris o no), no 

són hàbitats naturals protegits, sinó catalogats. Allò que s'ha de garantir és la conservació d'unes 

mostres d'aquests mitjançant la seva inclusió en la xarxa d'espais Natura 2000, la qual no afecta al 

municipi. 

 

Aquests espais presents a la zona d’estudi són rellevants per la funció de connexió entre els hàbitats 

mediterranis i submediterranis, així com per la seva capacitat ecològica. Viver i Serrateix, juntament 

amb la resta de municipis del Baix Berguedà, presenten unes condicions ambientals que responen 

al gradient existent entre els dos climes, amb un límit difús a cavall de les comarques del Berguedà i 

el Bages. Es conserven en aquesta zona, una representativitat molt important de boscos i 

formacions mediterrànies, en una zona d’influència de les regions muntanyoses. 

 

La principal funció ecològica és la preservació el corredor nord-sud que va des de l’Espai d’Interès 

Natural de Castelltallat, passant pel de la Muntanya de Sal de Cardona, i que arriba fins a Navel. A 

partir d’aquí, aquest corredor segueix direcció nord-oest cap a la zona del Port del Compte (EIN de 

Serres d’Odèn-Port del Compte) i la Serra de Busa (EIN Serres de Busa-els Bastets-Lord), seguint pel 

municipis de Montmajor, Cardona, Navès, Clariana de Cardener, i Lladurs. Així queda recollit 

també, en el document previ del Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (en davant 

PTPCC), on es classifica gran part de l’espai municipial, com a zona d’interès ecològic, en un sentit 

itrínsec i connector. 

 

Malgrat això, cal tenir en compte, que aquest espai connector s’ha vist afectat molt greument en 

els darrers anys pels incendis forestals viscuts a les comarques del Berguedà i del Bages, deteriorant-

ne l’estructura ecològica dels espais i la seva continuïtat en l’espai. El principal, l’any 1994, amb una 

superfície total de 38.017 Ha entre les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès. A aquest succés, 

també hi cal afegir l’incendi del juliol del 2005, al l’extrem sud-oest del municipi, afectant espais 

identificats com a Hàbitats d’Interès Comunitari, caracteritzats per ser boscos submediterranis de 

pinassa (Pinus nigra subsp salzmani), sent la majoria, identificats com a prioritaris. Actualment, són 

pocs els espais forestals madurs, amb una superfície o continuïtat important, que no s’han vist 

afectats per un incendi forestal en els darrers 50 anys, els quals es torben situats a les fondalades. 
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Les zones que es recuperen amb major rapidesa i qualitat, són les vessants amb orientació nord, on 

les condicions d’humitat són més favorables, malgrat que a la zona d’estudi, la precipitació no és 

escassa. Freqüentment, els sòl de les zones amb més incidència solar presenten un perfil més 

esquelètic, mentre que en les zones obagues, la vegetació i gruix de sòl és major, prenent força 

importància la presència d’espècies planifòlies, principalment, Roure martinenc (Quercus humilis). 

 

Tan sols l’espai situat dins de l’àmbit d’afectació del Pla d’Espais d’Interès Natural, presenta una 

figura normativa per la seva protecció davant dels processos de canvi dels usos del sòl i la regulació 

d’aquests, obligant a mantenir en les figures de planejament, la classificació com a sòl no 

urbanitzable, com a mesura per preservar el seu estat. Però quedant reconegut l’interès ecològic 

existent en els Hàbitats d’Interès Comunitari, cal defensar el seu manteniment i gestió de l’espai per 

garantir-ne la seva permanència. 

 

5.35.35.35.3 GESTIÓ DEL PAISATGEGESTIÓ DEL PAISATGEGESTIÓ DEL PAISATGEGESTIÓ DEL PAISATGE    

L’anàlisi del paisatge requereix la contemplació d’una multiplicitat de factors que intervenen, de 

formes diverses, en els valors i percepció del paisatge. Aquests factors i valors, seran la base per tal 

de efectuar una valoració i, una proposta de gestió i ordenació del paisatge. La heterogeneïtat que 

existeix en el si del municipi, condueix a un paisatge que cal diferenciar en unitats a fi de cenyir 

l’estudi a unes condició de detall. 

 

La delimitació de les diverses unitat es basen en les set variables descrites a continuació, recollides 

en el document de referència per l’elaboració de les cartes del paisatge10. 

 

1.1.1.1. Factors fisiogràficsFactors fisiogràficsFactors fisiogràficsFactors fisiogràfics: Els elements morfoestructurals estableixen la base pel 

desenvolupament del paisatge. Hi destaca el relleu com a principal element, del que en 

deriva aspectes estructurals i funcionals. 

2.2.2.2. Cobertes del sòlCobertes del sòlCobertes del sòlCobertes del sòl: : : : El recobriment del sòl determina configura la disposició espacial 

característica de cada paisatge, motiu de diferenciació segons distribució, diversitat, o 

interacció entre cobertes diferents.    

3.3.3.3. Dimensió històrica del paisatge: Dimensió històrica del paisatge: Dimensió històrica del paisatge: Dimensió històrica del paisatge: El factor humà esdevé l’agent principal de transformació 

del paisatge des d’una perspectiva històrica i evolutiva. Aquest es reflexa en les estructures 

i formes paisatgístiques vinculades a les formes urbanes, estructura de propietat, tipologies 

d’assentament en el territori, tipologies constructives, activitats i aprofitaments dels 

recursos, infraestructures i xarxes de camins.    

                                                      

 
10 Joan Nogué, Pere Sala; PROTOTIPUS DE CATÀLEG DE PAISATGE. Observatori del Paisatge (2006). 
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4.4.4.4. Estructura del paisaEstructura del paisaEstructura del paisaEstructura del paisatgetgetgetge: La organització espacial del paisatge es reflexa en la diversitat i 

fragmentació d’aquest, com a base per caracteritzar-ne la seva funcionalitat i estructura 

ecològica. 

5.5.5.5. Visibilitat: Visibilitat: Visibilitat: Visibilitat: La percepció del paisatge està determinada per la seva visibilitat a través de 

l’existència d’un nombre determinat de punts d’observació, així com l’afluència i accés a la 

zona. 

6.6.6.6. Dinàmiques i tendències:Dinàmiques i tendències:Dinàmiques i tendències:Dinàmiques i tendències: L’evolució del paisatge és clau per la correcta gestió d’aquest, fet 

que fa necessari contemplar la seva perdurabilitat en el temps dels elements i valors 

existents.  

7.7.7.7. Sentit de lloc: Sentit de lloc: Sentit de lloc: Sentit de lloc: La vessant social i cultural del paisatge es reflexa en una font de identitat per 

la població de la zona fruit del lligam amb el territori, el qual va més enllà de factors 

naturals.    

    

La delimitació del paisatge en diferents unitats en permet la caracterització dels valors propis de 

cada zona de forma diferenciada, posant de manifest els de major singularitat per a cadascuna de 

les entitats. Aquesta valoració es realitza en base a els valors identificats en el document”Prototipus 

de Catàleg del paisatge”, recollits a continuació: 

 

1. Valor estètic:Valor estètic:Valor estètic:Valor estètic: La capacitat que té un paisatge per transmetre un sentiment de bellesa a 

través de l’apreciació que ha adquirit al llarg de la història, així com del valor intrínsec dels 

elements que apareixen en un espai o paisatge determinat. Es reconeix la influència de 

interfícies paisatgístiques, patrons nítids, fons escènics, conjunts monumentals, i altres 

singularitats estètiques, com a factors que en ressalten aquest valor. 

 

2. Valor natural i ecològic:Valor natural i ecològic:Valor natural i ecològic:Valor natural i ecològic: Es fonamenta en la qualitat del medi natural, al acollir espais amb 

especial interès natural i ecològic per la seva singularitat, així com la seva funció de 

connectivitat ecològica entre els diferents espais naturals. 

 

3. VaVaVaValor productiu: lor productiu: lor productiu: lor productiu: Recau sobre la capacitat d’un paisatge per proporcionar guanys 

econòmics a través de la seva productivitat, abastant activitats com l’agricultura, 

silvicultura, caça cinegètica, turisme, i activitats turístiques o mineres. 

 

4. Valor històric:Valor històric:Valor històric:Valor històric: S’identifica per la presència d’elements resultat de la presència de l’ésser 

humà al llarg de la història, reconeixent com a factors determinants, les tipologies 

constructives, tipologies d’assentaments, distribució de les activitats, restes arqueològiques, 

centres històrics, estructures parcel·làries, xarxa de camins públics i ramaders, així com 

altres infraestructures. 
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5. Valor social:Valor social:Valor social:Valor social: Es concep com a la utilització que en fa un individu del paisatge amb finalitat 

de lleure, passeig, repòs, observació, lloc de trobada, educació, esport i funcions 

terapèutiques. 

 

6. Valor simbòlic i identitari: Valor simbòlic i identitari: Valor simbòlic i identitari: Valor simbòlic i identitari: S’atribueix als indrets que aporten a la població un sentiment de 

pertinença i de identificació amb aquests.  

 

7. Religiosos i espirituals: Religiosos i espirituals: Religiosos i espirituals: Religiosos i espirituals: S’atribueix a aquells elements o conjunt d’elements amb un càrrega 

religiosa i espiritual. 

 

Descripcó de les unitats del paisatgeDescripcó de les unitats del paisatgeDescripcó de les unitats del paisatgeDescripcó de les unitats del paisatge    

El municipi s’ha delimitat en dotze unitats diferents, algunes de les quals presenten característiques 

similars, però que la seva distribució en l’espai obliga a diferenciar-les. Aquestes es representen en 

l’annex 12. 

 

Unitat 1: Sant Joan de Montdarn 

La unitat 1 es situa a la zona nord i nord-est del municipi on apareix com a referència, Sant Joan de 

Montdarn. Consta d’una superfície de 1.595,40 Ha, i es caracteritza per disposa d’un relleu 

suavitzat, orientat principalment, cap a nord i est. La coberta del sòl destaca per la presència de 

prats i matollars de terra baixa principalment. Aquestes formacions es combinen amb la presència 

de cultius de secà, però aquests, per la seva disposició espacial, no assoleixen una estructura amb 

suficient coherència i entitat per ser diferenciats de la resta de la unitat. El relleu es caracteritza per 

la consecució de fondalades i carenes sinuoses, motiu pel qual, hi ha diverses zones amb una 

visibilitat baixa, tot i la poca capacitat d’emmascarament que brinda la vegetació de la zona. 

 

• VisibilitatVisibilitatVisibilitatVisibilitat    i accés al paisatge: Els principals punts de visibilitat i accés al paisatge de la unitat 

1 són la carretera de Viver a Casserres, la que uneix Viver amb Serrateix (en el tram 

d’ascens a la Costa de Vilanova), la que va de Viver a Puig-reig, i els nuclis de Sant Joan de 

Montdarn i Viver.  Des de les vies de comunicació, les àrees amb més importància, pel que 

fa a la seva visibilitat, recau sobre l’extrem nord-est de la unitat, a la vessant sud-oest del 

Serrat de Minguet, visible des de les tres carreteres pròximes. A aquesta àrea, cal sumar-hi 

el conjunt de sistemes carenats de menor entitat, situats entre Viver i Sant Joan de 

Montdarn, ressaltant la Solana de l’Esquerdívol. La zona oest de la unitat queda molt poc 

visible des de les carreteres principals del municipi. 
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Respecte els nuclis de població, destaca la visibilitat des del nucli de Sant Joan, per sobre de 

Viver, malgrat que ambdós casos, no és molt amplia, i es redueix al Serrat de Minguet i a la 

Solana de l’Esquerdívol.  

 

• Valors:Valors:Valors:Valors:    Destaca la presència de nombroses masies situades a l’entorn de Sant Joan de 

Montdarn, amb una existència destacada d’elements arquitectònics populars destacats, fet 

pel qual es dona una dimensió històrica-cultural. Aquests assentaments estableixen una 

relació amb el paisatge a través de l’ús productiu que se’n deriva, malgrat no existir una 

superfície agrícola tant destacada com en altres indrets del municipi.    

    

1. Simbòlic i identitàri: 

2. Productiu 

3. Històric 

 

• Bens d’interès arquitectònic: 

1. Masia Cots de Sant Joan 

2. Can Serra 

3. Cal Peirot 

4. Masia les Cases 

5. Església de Sant Joan de Montdarn 

6. Capella del Roc de Sant Joan 

7. Masia Cor-de-Roure 

8. Cal Caselles 

9. Mas Pla de Sogues 

 

• Valoració del paisatge: Molt bo. 

 

Unitat 2: Riera de Navel 

La unitat 2 es situa en la fondalada i entorns més immediats de la Riera de Navel, espai que es 

troba dins l’afectació del PEIN, el qual pren el mateix nom que la riera. Consta d’una superfície de 

1.198,77 ha situada a l’oest de Serrateix, i per sota la cota d’aquest. El relleu es caracteritza per les 

pendents moderades, les quals segueixen la forma hidrogràfica, prenent forma, de petites valls 

força tancades. En gran part de la zona es conserven les masses madures formades per pinaces, 

però és en la part alta de la unitat, on aquesta formació es veu substituïda per les brolles i matollars 

mediterranis. En la zona hi destaca el molí de Vilajosana, la masia de Vilajussana, i la de Navel, com 

a punts on es manté l’activitat humana, en una zona de difícil accés, i amb una referència històrica 

important. Des del punt de vista ecològic, és una de les zones més importants del municipi, tant per 
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l’estat de conservació de la massa forestal (amb presència significativa de la pinassa, i 

anecdòticament de pi roig), com per la presència de fauna. La major part d’aquesta zona, presenta 

una visibilitat reduïda per la morfologia del terreny, on la abundant vegetació arbòria, en garanteix 

una capacitat de càrrega del paisatge elevada. 

 

• Visibilitat i accés al paisatge: La principal via d’accés al paisatge de la unitat de la Riera de 

Navel és la carretera que uneix Viver amb Serrateix, amb una afluència important, malgrat, 

que degut al caràcter accentuat del relleu (amb valls força tancades), la àrea de visibilitat és 

reduïda des d’aquesta via. La carretera que  va de Serrateix a Cardona, travessa la unitat 

per la zona sud, accedint, a un espai més obert.  Des del nucli de Serrateix, la visibilitat 

sobre aquesta zona es redueix a les parts altes de les carenes i a les àrees més properes a 

aquest nucli, amb destacat interès històric-cultural, i com a nucli de població més 

important de la zona. Ressalta, però, el paper que juga la vegetació arbòria, tant en 

l’interès ecològic de la zona, com de la capacitat d’emmascarament que ofereix en el 

paisatge. 

 

• Valors: Per damunt de tot, ressalta l’interès ecològic i productiu de la unitat, reconegut per 

la inclusió de part de l’espai en el PEIN de Navel, amb un paper territorial supramunicipal 

destacat, donada la presència de boscos de pinassa i pi roig. Es dona per altra banda, 

l’existència de nombrosos elements arquitectònics rellevants, de valor històric i cultural com 

és el cas del Molinet de Navel, el pont del Molinet, o el camí de Cardona. Malgrat això, no 

és una zona amb gran presència de població, donada la dificultat d’accés a gran part de la 

zona. 

 

1. Estètic 

2. Natural i ecològic 

3. Productiu 

4. Històric 

 

• Bens d’interès arquitectònic: 

 

5. Església de Sant Martí de Balaguer 

6. Casa Castell de Balaguer Vell 

7. Mas Vilajussana 

8. Masia El Quer 

9. Molí proper al Mas Trems 

10. Pont del Molinet 

11. Cap de Costa 



Estudi ambiental de la proposta del POUM de Viver i Serrateix  

 

 

76 
 

 

12. Can Severs 

13. Molinet de Navel11 

14. Església de Navel 

15. Masia de Navel 

16. Camí de Cardona 

 

• Valoració del paisatge: Excel·lent 

 

Unitat 3: Plans de Serrateix 

La unitat 3 es situa en la zona coneguda com els Plans de Serrateix, on s’hi inclou el nucli de 

Serrateix, com a element destacat a la zona, juntament amb el càmping que existeix en les 

proximitats al nucli. Al nord limita amb la unitat de la Riera de Navel, seguint el canvi en la 

orientació dels pendents. En la unitat s’hi inclou el conjunt format pels camps agrícoles de la zona, 

formant un espai continu, el qual esdevé element vertebrador d’aquesta zona. Ocupant les parts 

altes del sistema carenós de la zona, la unitat s’extén fins al conjunt de Santamaria a l’oest (del qual 

només s’inclou l’ermita de Puigventós), i fins a Cal Just a l’est, deixant en la part mitja una llengua 

exclosa de la unitat, on apareix la masia de l’Hort. En total ocupa una superfície de 313,35 ha.  

 

Existeixen elements amb discordança amb el paisatge de la zona. Aquest caràcter recau, 

principalment al càmping, per la presència d’instal·lacions i equipacions molt visibles per la seva 

textura i colors, ja que predomina el blanc sobre materials lluents. Per altra banda, existeix un 

recinte amb destinat a ús industrial, visible per les seves dimensions, des de gran part de la zona 

més pròxima, malgrat que la seva disposició en l’espai en permet un lleuger emmascarament, 

afavorit per estar en uns plans de cota inferior al voltant, extrem al qual se li afageix, l’aparició de 

vegetació arbòria per la zona nord i est, actuant de barrera natural.. Tot i així, apareix amb unes 

components edificatòries que atorguen un caràcter artificial, donat l’ús del formigó com a material 

constructiu principal. 

 

• Visibilitat i accés al paisatge: El fet de disposar-se, aquesta unitat, en una zona planera, fa 

que des de les vies properes (carreteres Viver - Serrateix; Serrateix - Súria; Serrateix - 

Cardona), el nucli de Serrateix i el càmping, fa que aparegui una visibilitat elevada de gran 

part de la unitat.  Aquest accés al paisatge, es veu afavorit, per la presència de grans àrees 

agrícoles que eviten la irrupció de la visió per part de la vegetació arbrada, la qual és 

escassa a dins la unitat. 

                                                      

 
11 Queda situat fora de l’àmbit d’ordenació definit pel POUM 
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• Valors: Els factors més determinants per aquesta unitat de Serrateix, és la presència del 

propi nucli, amb un elevat interès arquitectònic, històric i cultural, el qual ofereix una 

identitat a l’entorn més proper. Sobre a aquest fet, cal afegir-hi, la producció agrícola que 

ofereix, generant així, una dimensió social per la població molt important. La presència del 

càmping en aquesta zona, aporta una oportunitat de gaudi del entorn molt important en 

els mesos més forts de la temporada turística centrada en els mesos més calorosos. 

 

1. Estètic 

2. Productiu 

3. Històric 

4. Social 

5. Simbòlic identitari 

 

• Bens d’interès arquitectònic: 

1. Can Calveres 

2. Esglèsia de Sant Pere de Serrateix 

3. Monestir de Santa Maria de Serrateix 

4. Palau Abicial de Santa Maria de Serrateis 

5. Claustre del Monestir de Santa Maria de Serrateix 

6. La Caseta 

7. Cal Forner 

8. Mas Puigventós 

9. Masia de Sant Just 

10. Ermita de Sant Just 

 

• Valoració del paisatge: Excel·lent 

 

Unitat 4: Valldeperes 

La unitat 4 es troba en la zona de Valldeperes, a la punta sud-oest del municipi, amb una extensió 

total de 411,63 ha. Aquesta es caracteritza per l’afectació del darrer incendi forestal en el municipi, 

el qual succeí en l’estiu del 2005. La manca de cobertura vegetal del sòl, juntament amb l’elevat 

pendent existent a la zona, fa que esdevingui una unitat, o zona del territori, en la qual es requereix 

una atenció especial en la seva gestió i ordenació. Pràcticament, la totalitat d’aquesta zona és 

ocupada per sòl amb ús forestal, restant, tan sols, a l’entorn de Valldeperes, i al Clot de la 

Masoveria, l’ús agrícola. Actualment, es troba en una fase de recuperació de la vegetació, on 

predomina l’estrat herbaci i arbustiu, apareixent aquest darrer, en menor abundància. 
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A la zona hi apareixen poques edificacions, i les existents queden limitades a les explotacions 

agroramaderes, les quals conserven, els elements edificatoris tradicionals, en quant a materials i 

formes, fet que aporta al paisatge, una presència harmoniosa en quant a colors, textures, i formes.  

 

Pràcticament la totalitat de la unitat està conformada per una vessant amb orientació dominant cap 

al sud, sense barreres visuals existents, tan des del punt de vista de la vegetació, com de la forma 

del relleu. Això comporta una fragilitat paisatgística molt elevada, afavorida per una visibilitat 

destacada. No tant des de les zones o punts més freqüentats del municipi, si no, des del municipi 

de Súria, amb el qual limita Viver i Serrateix en aquesta zona. 

 

• Visibilitat i accés al paisatge: La unitat de Valldeperes disposa d’una gran visibilitat de tot el 

seu conjunt des de la carretera que comunica Serrateix amb Cardona. Aquest fet és degut 

a la manca de vegetació i al fet que està formada per una fondalada força oberta, quedant 

fora, però, de l’accés visual des dels nuclis més propers. Tan sols queda dins de l’abast del 

conjunt de Valldeperes, on apareixen diverses edificacions i habitatges, els quals es troben 

dins el municipi de Súria. 

 

• Valors: L’afectació dels incendis forestals soferts en la totalitat d’aquesta àrea ha causat la 

devaluació del valor ecològic i estètic de la zona, existent amb anterioritat a aquest fet. 

Donada la baixa presència de masies i elements arquitectònics destacats, es dona un baix 

interès social, cultural i històric, sense presència d’una capacitat productiva destacada. 

 

• Valoració del paisatge: Deficient 

 

Unitat 5: Riera d’Hortons 

La unitat 5 es situa a la zona de la Riera d’Hortons i el seu entorn, que delimita al nord i est amb els 

Plans de Viver, i a l’oest amb la zona cremada inclosa en la unitat de Valldeperes. Ocupa una 

extensió de 501,58 ha, i presenta una orientació dominant sud. A la zona hi apareixen les masies  

de Santamaria i Hortons, dos explotacions agroramderes de gran entitat, amb presència d’elements 

constructius diferenciats entre habitatge, i coberts annexes, i coberts moderns, separats de 

l’habitatge principal, amb un estil constructiu deslligat de la resta d’elements, i que generen una 

alteració de l’espai i del paisatge.  

 

El paisatge està determinat per una abundància de l’espai forestal, que a l’igual que la unitat veïna 

de la Riera d’Hortons, les masses madures es troben en la part fonda i propera al curs fluvial. Queda 

així, en les parts altes, una vegetació baixa, en forma de brolles, matollars i prats mediterranis. 
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Apareixen pocs espais destinats a l’agricultura, sent aquests de poca entitat, i situats a les zones 

properes a Santamaria, en punts elevats, planers i més accessibles. 

    

• Visibilitat i accés al paisatge: Malgrat la absència de vies principals o nuclis de població a la 

unitat, presenta una visibilitat notable degut a la proximitat al nucli de Serrateix i a les vies 

que hi transcorren. Tan sols, però, els punts més elevats gaudeixen d’un camp de visió 

ampli i d’importància elevada.  Hi destaca el conjunt d’edificacions de la masia de 

Santamaria, junt a la capella, així com la de Cots de Serrateix, gaudint aquesta última, de 

menor visibilitat des dels Plans de Serrateix. 

 

• Valors: La unitat aporta un cert caràcter de continuïtat de la zona agrícola de Serrateix, ja 

que es situa en el mateix camp de visió, però a l’hora presenta una discontinuïtat de 

formes i volums, amb aquesta, gràcies als boscos de pinassa, aportant així, un element 

visual enriquidor pel contrast que presenta. Disposa de sòl agrícola amb terrasses per salvar 

el desnivell en gran part de la zona, oferint així una continuïtat de la component estètica 

dels Plans de Serrateix. La dificultat d’accés a les zones més properes a la riera d’Hortons, 

ha propiciat el manteniment d’un espai forestal ric, malgrat les afectacions dels incendis 

forestals. 

 

1. Estètic 

2. Natural i ecològic 

3. Productiu 

 

• Bens d’interès arquitectònic: 

 

1. Capella de Santamaria 

2. Mas de Santamaria 

3. Casa les Cots de Serrateix 

4. Can Bernat 

 

• Valoració del paisatge: Molt bo 

 

Unitat 6: Riera de Sant Cugat  

La unitat 5 correspon a la zona de la Riera d’Hortons, així com el conjunt de la vall o fondalada per 

on passa, limitant per l’oest, amb la zona agrícola integrada en els Plans de Serrateix. Ocupa un 

total de 735,28 ha, les quals es distribueixen entre ús forestal i agrícola, sent el primer majoritari. 

Els espais destinats a l’agricultura, apareixen a la part alta de les vessants de la vall, on el pendent 
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és inferior, i l’accés més fàcil. En aquest mateix sentit, les escasses edificacions presents, vinculades 

a les activitats econòmiques primàries, es localitzen també, en les parts més elevades d’aquesta 

zona. Destaca el manteniment de masses madures de pinassa i pi blanc, en les parts més 

enclotades de la unitat, mentre que en les parts més altes, hi dominen les formacions arbustives 

mediterrànies i brolles, les quals desenvolupen una evolució o canvi en la composició de les 

espècies, fruit de l’afectació pels incendis forestals on hi destaca el roure.  Apareix però, en l’extrem 

nord, una comunitat arbòria formada per la presència de pinassa i alzina, una situació poc freqüent 

en l’àmbit en el qual es troba el municipi, motiu de singularitat i riquesa del conjunt dels hàbitats 

presents. 

    

 

• Visibilitat i accés al paisatge: Les principals vies d’accés a l’observació d’aquesta zona són 

les carreteres que comuniquen Serrateix amb Viver i amb Súria, sent aquesta darrera la que 

permet una observació de quasi el total de la unitat. Tot i així, els indrets més enclotats a 

les proximitats de la riera de Sant Cugat, ofereixen poca visibilitat, ja que els punts 

d’observació, es troben sempre en una cota superior. Des del Nucli de Serrateix es té accés 

a part de la unitat, restringint-se a els punts més alts dels serrats presents, però, amb una 

magnitud important. En gran part de la unitat apareix una cobertura forestal, que genera 

una barrera visual directe sobre l’espai. 

 

• Valors: L’espai presenta una baixa activitat de la població en aquesta zona, en la qual s’ha 

conservat un espai forestal continu, caracteritzat per la pinassa. Aquesta espècie de 

destacat valor productiu i ecològic, presenta en aquesta unitat un dels espais amb més 

abundància d’aquesta espècie. Aquest fet, suposa un interès rellevant pel manteniment i 

recuperació d’aquesta espècie en el municipi. En diverses àrees apareix amb combinació de 

l’alzinar, una singularitat en el municipi, i de gran riquesa visual. 

 

1. Natural i ecològic 

2. Productiu 

 

• Bens d’interès arquitectònic: 

1. Mas Albesa 

 

• Valoració del paisatge: Molt bo 
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Unitat 7: Part alta de la Riera de la Codina 

La unitat 7 es situa a la part alta de la Riera de la Codina, amb una extensió de 536,29 ha, 

integrada per la conca d’aquest curs fluvial de caràcter irregular amb escassa presència d’aigua, i 

dona una orientació dominant cap al sud. Al nord limita amb els Plans de Viver i el seu entorn més 

immediat. No apareixen elements antròpics o constructius, tret de Can Sala, situat en un puig 

elevat, format per una masia i edificacions ramaderes, sent aquestes, més modernes des d’un punt 

de vista constructiu. Domina el sòl forestal, amb formes regulars, determinades pel domini i 

homogeneïtat de les masses arbustives, formades per regenerat d’espècies arbòries, quedant les 

masses madures de pinàcies, recluides en petites fondalades. El relleu es caracteritza per un 

component d’obertura de la vall important, amb escassa capacitat per amagar possibles alteracions 

dels components i formes actuals. Juga a favor, la diferència altimètrica respecte la carretera 

principal, ja que aquesta passa per una cota superior. 

 

• Visibilitat i accés al paisatge: Els principals punts d’accés al paisatge d’aquesta zona, són a 

través de la carretera que va de Navàs a Viver, i des d’aquest últim nucli., situant-se aquest, 

a les proximitats de l’extrem nord de la unitat. La gran afluència que presenta la carretera 

sobre el paisatge d’aquesta zona, es concentra a les parts altes de la unitat, destacant el 

Serrat de la Vila (a l’extrem oest de la unitat) i el turó de Cal Salla (a sud-est de la unitat), 

proper a la carretera. La major part de la unitat es situa en un cota inferior tant de la via de 

comunicació com del nucli de Viver, fet que condueix, a una visibilitat molt baixa de les 

parts més baixes de la fondalada de la riera de la Codina. 

 

• Valors: La unitat destaca per la continuïtat de l’espai forestal no arbrat, amb escassa 

presència d’explotacions agroramaderes i elements arquitectònics destacats, sent el 

Castellot de Viver, l’únic de caràcter històric, malgrat el seu mal estat de conservació.  

 

1. Natural i ecològic 

 

• Bens d’interès arquitectònic: 

 

1. Castellot de Viver 

2. Cal Salla 

3. Cal Fatget 

 

• Valoració del paisatge: Notable 
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Unitat 8: Plans de Viver 

La unitat 8 es situa en l’espai conegut com els Plans de Viver, amb una extensió de 128,64 ha, la 

majoria d’aquestes, agrícoles, les quals esdevenen un conjunt coherent i continu. Presenta una 

orientació cap al sud-est, situant-se al cap de munt d’una carena, donant lloc a un relleu planer.  

 

Hi destaca la presència del nucli de Viver, com a element més destacat, juntament amb les masies 

de Vilanova, de l’Esquerdívol, la Vileta, i Vilaferrans. Les dues primeres, presenten un conjunt de 

coberts destinats a l’explotació ramadera intensiva, motiu pel qual, esdevenen elements alteradors 

del paisatge de forma local.  A les proximitats de Viver hi pareix una formació dominada per 

l’alzinar, una entitat distingida per la representació d’un espai singular en aquesta zona o marc 

territorial en que es situa el municipi.  

 

• Visibilitat i accés al paisatge: La unitat dels Plans de Viver és travessada per la carretera 

principal que va de Navàs a Viver, de sud a nord, per l’extrem oest. Aquest esdevé el 

principal element des del qual es pot tenir la major observació d’aquest espai, al qual cal 

afegir-hi, la carretera de Viver a Puig-reig, així com el propi nucli de Viver, ubicat al nord de 

la unitat, però en ela zona més elevada. 

 

La geomorfologia de l’indret fa que les vistes siguin àmplies i  sigui un entorn observable 

des de les proximitats i punts més elevats, pràcticament amb la seva totalitat. Des de Viver, 

s’aprecia amb amplitud el sector nord de la unitat, mentre que des del conjunt de les 

carreteres de la zona, es pot accedir a l’observació de quasi la totalitat del paisatge 

d’aquest espai. 

 

• Valors: Aquest espai destaca per la continuïtat d’un espai agrícola molt apreciat a nivell 

social com a font productiva, el qual comparteix espai amb les formacions d’alzinars i 

pinassa, amb gran valor ecològic, i estètic, sense obviar-ne la capacitat productiva. La 

presència del nucli de Viver, intervé en la identificació d’aquest espai com a punt de 

trobada, amb sentit històric i cultural, emmarcat en el dia a dia de les persones, creant així 

un sentiment de pertinença en aquest espai. 

 

1. Estètic 

2. Natural i ecològic 

3. Productiu  

4. Històric i cultural 

5. Simbòlic i identitari 
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• Bens d’interès arquitectònic: 

 

1. Castell de Viver 

2. Mas Vilanova 

3. Ca l’Esquerdívol 

4. Església de Sant Miquel de Viver 

5. Rectoria de Viver 

6. Cal Sastre 

7. Mas Vilafarrans 

 

• Valoració del paisatge: Excel·lent 

 

Unitat 9: Torrent de Vilaferrans 

La unitat 9 s’ubica a l’extrem est del municipi, amb una extensió de 379,21 ha, i presentant una 

orientació sud-est. La orografia es troba marcada per la conca corresponent al torrent de 

Vilaferrans. El paisatge es troba condicionat per la successió entre les diverses formes vegetals, 

resultat de l’evolució post-incendi de les àrees afectades pel incendi forestal del 1994. Es preserven 

àrees amb masses madures de pinàcies, principalment de pinassa, les quals tenen una presència 

més elevada que les zones amb vegetació més oberta, formada per prats mediterranis, on apareix 

un estrat arbustiu important. La presència d’elements urbans o lligats a les explotacions 

agroramaderes són pràcticament nuls. Només es pot ressaltar la masia de Becs, situada al límit del 

municipi, en l’entorn més immediat de la riera de Merola. És en les zones planeres pròximes a la 

riera (terrasses fluvials) on apareixen les zones de conreu, sent inexistents a la resta de la unitat, tret 

de petites llengües, que sorgeixen a continuació del Pla de Viver. 

 

• Visibilitat i accés al paisatge: L’observació del paisatge d’aquesta unitat és ampli malgrat 

l’enclotament de la major part d’aquesta en el torrent de Vilaferrans, gràcies a que és 

travessada per la carretera que uneix Viver i Puig-reig, per la franja septentrional. Prenen 

importància els punts més elevats, ja que aquests són visibles des de la carretera principal 

que dona accés al nucli de Viver. La vegetació madura, aporta una capacitat d’acollida 

d’aquest espai, ja que dona una capacitat d’absorcio o amortiguament en aquestes espais, 

els quals presenten una continuïtat en tota la unitat.  

 

• Valors: La unitat del torrent de Vilaferrans destaca per la qualitat de la massa forestal 

arbrada, amb clar domini de la pinassa, sent un element destacat pel manteniment 

d’aquesta espècie original a la zona i que les successives alteracions del espai forestal, 

n’han devaluat la seva presència en el conjunt del municipi. 
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1. Natural i ecològic 

2. Productiu 

 

• Valoració del paisatge: Notable 

 

Unitat 10: Serrat de la Tropa 

La unitat 10 es situa en la zona sud-est del municipi, i està formada per la vessant occidental del 

serrat de la Tropa. Constitueix una àrea de 411,07 ha orientades cap a l’oest. La vegetació 

predominant està formada per prats mediterranis, i puntualment, apareix en la llera de la riera de 

Mujal, una petita àrea de massa madura de pinàcies, principalment, pi blanc. En la zona apareixen 

constants afloraments rocosos, que n’eviten la pràctica agrària en moltes zones, recloent aquesta, 

en àrees localitzades on les condicions són edàficament òptimes. 

 

Apareixen masos sense presència d’elements alteradors de l’harmonia amb el paisatge, o entorn 

més proper, factor estretament lligat a l’absència d’explotacions ramaderes intensives, mantenint 

així les formes textures i colors típics de les construccions tradicionals. 

 

• Visibilitat i accés al paisatge: Tot i no disposar de la presència de cap carretera ni nucli de 

població, aquesta unitat presenta un alt grau de visibilitat donada la proximitat de la 

carretera de Navàs – Viver, i la orientació dominant cap a aquesta (sud-oest). Tan sols 

algunes parts més enfonsades en les proximitats del torrents que hi apareixen, passen 

desapercebudes de la observació des de les vies de principal afluència. La homogeneïtat de 

la massa arbustiva present en la totalitat de la unitat, dona un caràcter continu a la visió 

d’aquesta. La combinació entre l’elevada observació de l’espai, i la baixa capacitat 

d’emmascarament, fa que esdevingui un espai potencialment fràgil davant de possibles 

alteracions del paisatge actual. 

 

• Valors: L’espai es caracteritza per la continuïtat d’un espai forestal en absència de 

formacions madures i productives, malgrat trobar-se en una fase de recuperació 

d’aquestes. Es dona una baixa presència d’elements o punts d’activitat humana, malgrat 

que els existents, presenten un alt grau de concordança amb el paisatge. 

 

 

 

 

 



Estudi ambiental de la proposta del POUM de Viver i Serrateix  

 

 

85 
 

 

• Bens d’interès arquitectònic: 

 

1. Masia el Vilaró 

2. Can Sitges 

3. Església de Sant Miquel de Trulls 

 

• Valoració del paisatge: Notable 

 

Unitat 11: Riera de la Codina 

La unitat 11 es situa a l’extrem sud del municipi, amb una superfície total de 497,94 ha, les quals es 

distribueixen entre forestals i agrícoles, concentrant-se la major part dels conreus, a la zona 

septentrional de la unitat. L’espai principal destinat al conreu, és es troba comprès entre Coromines 

i el Maiol, creant un espai continuat rellevant. A pesar d’això, en el conjunt de la unitat, apareix una 

distribució de diversos espais o recintes agrícoles de menors dimensions, amb formes i agrupacions 

que estableixen una interacció complexa i rica amb l’espai forestal, derivat dels múltiples espais 

intermitjos. Les formacions vegetals baixes, principalment prats mediterranis, són majoritaris, 

deixant a la zona central (Pla de la Rovira), una àrea on s’ha conservat el pi blanc i la pinassa, 

malgrat el pas de l’incendi forestal del 1994. 

 

Destaca a la zona, la presència de dos nuclis agroramaders, principalment, en els quals apareixen 

diversos elements constructius disfuncionals amb el paisatge, mancats de coherència i criteris per 

l’afavoriment de la seva integració en l’entorn. I amb menor irrupció sobre el paisatge, apareix 

també, la zona d’habitatges de baixa densitat anomenat “els Cabalers”, donada la baixa visibilitat 

de l’àrea que ocupa, donada la presència d’una vegetació madura, la qual actua de barrera visual. 

 

• Visibilitat i accés al paisatge: Tot i la presència de la carretera que va de Navàs a Viver, a la 

unitat, es dóna una amplitud de visibilitat sobre aquesta zona molt baixa, donat el relleu. 

Aquest està caracteritzat per la conca de la riera Codina, quedant la major part de l’espai a 

una cota inferior a la carretera, i ocults darrere els plans de la Roureda i la Rovira. Les àrees 

més visibles són petites franges ubicades en les parts altes de les formacions 

geomorfològiques. Aquest és el cas dels plans nomenats anteriorment, els quals es troben 

propers a la carretera, així com el Serrat de Sant Pere, situat a l’extrem oposat de la unitat, 

a l’oest d’aquesta. 

 

La presència del nucli dels Cabalers a l’interior de la unitat, condiciona poc l’accés al 

paisatge en aquesta zona, ja que es troba situat en un extrem de la unitat, i amb una 
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orientació cap a l’exterior del municipi. El camp visual es veu obstaculitzat per la presència 

localitzada de formacions arbrades de pinàcies. 

 

• Valors: El paisatge de la zona destaca per la riquesa de l’espai en la combinació de i 

interacció de les diverses formes del paisatge, malgrat resultin poc accessibles a 

l’observador. Destaca l’existència de les formacions de pinassa combinades amb espais 

agrícoles, caracteritzats aquest darrers, per formes adaptades al relleu, conservant sistemes 

de terrasses tradicionals.  

 

Aquestes formes es veuen alterades en l’extrem est, pròxima a la carretera, on apareixen 

major quantitat d’explotacions agroramaderes, sent la de Coromines la més destacada 

donada les dimensions de les instal·lacions que presenta, donant lloc a una manca 

d’integració amb l’entorn.  

 

Per altra banda, també apareix de forma desvinculada al paisatge, el nucli dels Cabalers, 

amb un caràcter estructural i de formes allunyades de la tipologia tradicional, malgrat ser, 

un conjunt  amb poca presència sobre el paisatge. 

  

1. Natural i ecològic 

2. Productiu 

 

• Bens d’interès arquitectònic: 

 

1. Capella de Sant Narcís 

2. Mas Coromines 

3. Casa el Maiol 

 

• Valoració del paisatge: Notable 

 

Visibilitat i accés al paisatgeVisibilitat i accés al paisatgeVisibilitat i accés al paisatgeVisibilitat i accés al paisatge    

L’anàlisi de la visibilitat del paisatge, efectuat des d’un punt de vista de l’accés al paisatge a través 

dels nuclis de població i de les vies principals de comunicació, ressalta la importància de gestionar 

aquells espais més freqüentats des del punt de vista de l’observació. Pren una importància més 

elevada, les zones visibles des dels nuclis poblats, des d’on es desenvolupa la vida quotidiana de les 

persones, i la capacitat de percepció dels elements més distants és major, donada la relació espai-

temps, condició que es veu alterada en una posició de moviment.  
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El conjunt de possibilitats d’observació i la seva potencialitat d’afluència, ens permet determinar les 

zones més susceptibles per acollir alteracions de l’estat actual, sense significar una devalua pel 

conjunt del paisatge. Aquestes àrees es situen principalment, en les proximitats dels nuclis i de les 

carreteres, així com al cap de munt dels sistemes carenosos o muntanyosos, els quals són 

perceptibles des de la major part del territori. Seran aquests espais, sobre els que caldrà tenir una 

major precaució a l’hora d’ordenar el territori en quant a capacitat per acollir futurs usos o 

activitats. 

 

L’anàlisi recollit en l’annex 13 es basa en la interpolació dels valors de visibilitat del territori i de 

l’afluència. Aquesta es recull en el cas de les carreteres, a través de la intensitat mitjana diària de 

vehicles (IMD), i en el cas dels nuclis, a través de la importància relativa de la presència de població, 

i d’elements d’interès arquitectònic, cultural o històric. Finalment, es reflecteix un valor intermitg 

entre el factor de visibilitat des de les carreteres, i des dels nuclis, sent en tots els casos un valor 

normalitzat de forma relativa segons el pes específic en cada un dels dos aspectes (index de 

visibilitat). 

 

Valoració del paisatgeValoració del paisatgeValoració del paisatgeValoració del paisatge    

De l’estudi de les diverses unitats es desprèn una magnitud comparable per categoritzar la qualitat 

paisatgística de cada zona, segons els paràmetres definits per Ayuga Tellez (2001). En la següent 

figura es representen els valors agrupats, distingint entre valors físics i estètics (veure annex 14). 

 

Figura 5.1. Valoració del paisatge per cada unitatFigura 5.1. Valoració del paisatge per cada unitatFigura 5.1. Valoració del paisatge per cada unitatFigura 5.1. Valoració del paisatge per cada unitat    
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Font: Elaboració pròpia 

 

Així esdevenen d’especial atenció, aquelles unitats amb un paisatge més rellevant, a fi de poder-ne 

preservar els espais amb major valor. Aquestes són les unitats de la Riera Navel, la de Serrateix, la 
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de Viver, seguida de la de la Riera de Sant Cugat. En contraposició, caldrà gestionar els espais 

degradats, per tal d’afavorir-ne la recuperació, especialment en el cas de la unitat de Valldeperes, 

així com altres espais degradats.  

 

Esdevé clau en el paisatge, la presència d’elements edificatoris no integrats en l’espai, ja que en són 

motiu de devalua del seu valor. En aquest sentit, les instal·lacions ramaderes en són la principal 

motiu d’alteració per presentar manca de criteris constructius de diverses índole, que en minimitzin 

l’impacte paisatgístic. 

 

Zones d’especial interès paisatgísticZones d’especial interès paisatgísticZones d’especial interès paisatgísticZones d’especial interès paisatgístic    

La vertebració del conjunt del paisatge del municipi es basa en els espais agrícoles més singulars 

existents, juntament amb les masses forestals madures, principalment les formades per pinassa. 

Ambdós elements gaudeixen d’un component estètic d’alt valor, el qual pren major importància en 

disposar-se de forma conjunta, la combinació de les formes dels dos elements en un mateix espai.  

 

A través d’aquest dos elements, ja sigui de forma conjunta o separada, es defineixen en el planol  

annex 15, com a àrees d’especial interès per tal d’afavorir el manteniment de l’actual paisatge. 

Aquesta delimitació permet afrontar el repte de definir uns paràmetres pel desenvolupament 

econòmic i urbanístic de la zona, sense devaluar els recursos paisatgístics, facilitant així, una 

evolució harmonitzada del territori i, dels diversos espais i elements naturals que hi apareixen. 

 

El principal objectiu d’aquest espai recau en la preservació del model agroforestal existent, de tal 

forma, que no es condicioni el potencial productiu ni estètic. Això obliga, a limitar-ne el 

desenvolupament de les activitats que s’hi puguin desenvolupar en un futur, així com el 

manteniment dels usos. L’ampliació de l’espai agrari en aquesta zona caldrà que s’efectuï amb 

concordança amb el forestal, mantenint-ne una superfície que no en limiti les seves potencialitats.  

 

Objectius de gestió i ordenació del paisatgeObjectius de gestió i ordenació del paisatgeObjectius de gestió i ordenació del paisatgeObjectius de gestió i ordenació del paisatge    

1. Conservar i millorar la qualitat del paisatge i la seva diversitat, protegint els espais més 

degradats, afavorint-ne la seva recuperació dels valors potencials, així com evitar els 

processos devaluadors del paisatge. 

 

2. Garantir la permanència dels espais amb alt valor estètic, ecològic i productiu, a través del 

manteniment de les activitats econòmiques desenvolupades en l’espai natural de forma 

respectuosa. 
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3. Prioritzar la compatibilitat entre el desenvolupament de les activitats pròpies de la població 

amb el manteniment dels valors i riquesa paisatgística, assolint així, un equilibri que 

permeti evitar la devaluació de l’espai natural.  

 

4. Protegir el patrimoni cultural existent, i recuperar aquell que es troba en un estat de 

devalua o degradat. 

 

5. Potenciar la integració paisatgística en el desenvolupament de noves instal·lacions i 

edificacions en el territori, fomentant els assentaments i tipologies tradicionals, pròpies de 

la zona, així com la ordenació dels espais periurbans. 

    

5.45.45.45.4 SISTEMES HÍDRICS I ESISTEMES HÍDRICS I ESISTEMES HÍDRICS I ESISTEMES HÍDRICS I ESPAIS DE SERVITUDSPAIS DE SERVITUDSPAIS DE SERVITUDSPAIS DE SERVITUD    

El sistema hídric format pel conjunt de cursos fluvials, ja siguin continus o discontinus, formen part 

del Domini Públic Hidràulic (en davant DPH), fet pel qual estan regulats per la Llei d’aigües. En el 

reglament que la desenvolupa, s’estableix la protecció dels cabals, riberes i marges dels cursos 

fluvials integrats en el DPH, a fi de preservar el funcionament del cicle hidrològic, com a interès 

públic. Això fa que esdevingui de caràcter obligatori, la incorporació dels criteris i mesures recollits 

en el Reglament del Domini Públic Hidràulic (Reial Decret 849/1986) en el planejament municipal. 

 

Queden excloses del DPH els cursos que transcorrin únicament, des del seu inici fins al seu final, 

propietats privades, exclusió, que no esdevé justificació de l’alteració del curs natural. Malgrat que 

resta en mans dels organismes administratius competents, la responsabilitat de delimitar el DPH i, la 

corresponent zonificació dels espais de protecció i servitud del sistema hídric existent, es representa 

en l’annex 16, els cursos hídric que s’ajusen a la definició de DPH.  

 

En el municipi de Viver i Serrateix apareix un gran nombre de cursos fluvials, donades les condicions 

morfològiques i climàtiques: la disposició del sistema carenós dóna origen a nombroses rieres i 

torrents que recullen les aigües pluvials, sent en el major dels casos, cursos discontinus lligats al 

règim pluvial estacional. Existeixen un total de 221.786 km de cursos hídrics identificats en la 

cartografia topogràfica oficial. 

 

Així, cal prendre en consideració, el conjunt dels marges, els quals, prenen en la seva totalitat 

longitudinal, una franja de servitud de 5 m. per permetre l’accés a l’espai hídric, així com una franja 

de policia corresponent a 100 m. 

 

• Zona de servitud per a ús públic:Zona de servitud per a ús públic:Zona de servitud per a ús públic:Zona de servitud per a ús públic: És un espai per garantir l’accés al llit del curs fluvial al 

servei de vigilància del sistema hídric, a l’exercici d’activitats de pesca fluvial, als equips de 

salvament de persones o béns, així com a l’amarratge d’embarcacions en cas de necessitat. 
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La propietat no podrà edificar en aquesta zona sense l’autorització pertinent, sent 

permesa, la sembra i cultiu d’espècies no arbòries, extrem del que es desprèn, que aquesta 

franja és compatible amb l’ús agrícola, i forestal en el cas de ser-hi existent. 

 

• Zona de policia per la protecció del DPH i el règim de corrents: Zona de policia per la protecció del DPH i el règim de corrents: Zona de policia per la protecció del DPH i el règim de corrents: Zona de policia per la protecció del DPH i el règim de corrents: En l’espai definit com a 

zona de policia queden subjectes a la regulació i autorització les activitats relacionades amb 

l’alteració substancial del relleu natural del terreny, les extraccions d’àrids, les construccions 

tan de caràcter temporal com permanents, i qualsevol altra activitat que suposi un obstacle 

per la corrent en cas d’avingudes. En aquest sentit, els usos agrícoles i forestals, s’entenen 

com a permesos en aquest espai, així com les edificacions ja existents en aquest espai. 

 

Es pot assegurar, la gestió forestal en règim d’explotació i manteniment, en el sòl forestal existent, 

no altera les condicions de l’espai de forma significativa, en quant a obstaculitzar el curs o règim 

hidrològic dels cursos fluvials propers. I en tot cas, cal potenciar una correcta gestió d’aquests 

espais, la qual haurà d’afavorir el manteniment de les proximitats a les lleres a fi d’evitar riscos 

hidrològics en situacions de crescudes. Actualment no es donen en el municipi, plantacions de 

creixement ràpid a les proximitats de les lleres, però caldrà preveure’n la possibilitat, desenvolupant 

la correcta regulació de l’espai. 

 

En el conjunt del municipi queden definides un total de 213,31 m. de cursos hídrics, segons la 

cartografia oficial disponible (ICC), de les quals, 137.509 m. corresponen a cursos inclosos en el 

Domini Públic Hidràulic, segons l’anàlisi cartogràfic realitzat a través de la cartografia cadastral12. 

D’aquesta delimitació se’n deriva una zona de servitud amb un total de 129 ha en tot el municipi, 

mentre que s’eleven a 3.770,47 ha les relatives a la zona de policia. Cal dir però, que el fet de 

tractar-se en la majoria dels casos, de corrents discontinus, l’agència Catalana de l’Aigua, en 

permet la flexibilització dels usos en la zona de policia, adequant-los a les necessitats de cada cas 

en funció dels estudis hidrològics pertinents. Així, no es pot assegurar un tractament, o restricció 

d’aquest espai de forma homogènia, però cal disposar de la definició d’aquest espai, per tal d’evitar 

conflictes en el tractament urbanístic i normatiu, ja que en serà l’organisme de l’ACA, el 

responsable de donar permís a les activitats a desenvolupar-hi. 

 

En la taula que es presenta a continuació, es detallen i superficien els sistemes o espais naturals que 

es troben dins de l’afectació de la zona de servitud i de la zona de policia del DPH, corresponent als 

cursos d’aigua superficials, ja que no es disposa d’estudis que permetin detallar el conjunt de 

masses d’aigua subterrànies de forma precisa.    

    

    

    

                                                      

 
12 Plànol cadastral – Oficina Virtual Catastral 
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Taula 5.2 Taula 5.2 Taula 5.2 Taula 5.2 Espais situats dins l’afectació del Domini Públic HidràulicEspais situats dins l’afectació del Domini Públic HidràulicEspais situats dins l’afectació del Domini Públic HidràulicEspais situats dins l’afectació del Domini Públic Hidràulic    

Zona de servitud Zona de policia 

Hàbitats ha % ha % 

Aigües dolces estancades 0,58 0,45 0,65 0,03 

Bosquines i matollars de muntanya 10,58 8,19 172,89 7,17 

Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis 17,31 13,41 379,69 15,74 

Prats, basòfils, sec, de terra baixa i muntanya 37,67 29,18 741,64 30,74 

Boscos aciculifolis 51,83 40,15 880,45 36,49 

Boscos esclerofil·les 0,25 0,20 5,47 0,23 

Conreus herbacis 10,79 8,36 227,44 9,43 

Carreteres i camins principals 0,09 0,07 4,47 0,19 

Total 129,11 100,00 2.412,70 100,00 
Font: Elaboració pròpia en base a la cartografia cadastral i topogràfica 

 

De la taula 5.2 es desprèn la que la major part de sòl afectat per la protecció del DPH correspon a 

un ús forestal, apareixent aquest en formes i característiques diverses. Així, assoleix una ocupació 

del 91,13 % de la zona de servitud i del 99,78 % en el cas de la zona de policia. Aquest fet 

reflecteix la importància de la correcta gestió de l’espai forestal, per tal d’assegurar el bon estat de 

les aigües superficials. 

 

Cal posar atenció als espais ocupats per les infraestructures i espais urbanitzats, les quals suposen 

una alteració de les condicions del cicle hidrològic, ja sigui per la disposició de barreres artificials, o 

reducció de la infiltració de les aigües pluvials. Aquest cas correspon,  a les carreteres principals, en 

la seva intersecció amb els cursos superficials.  

 

Actualment, aquesta situació no evidencia indicis d’una possible alteració significativa del règim 

hídric de l’espai. fluvial, degut principalment, a la baixa intensitat de l’afectació, donada la reduïda 

magnitud de l’àrea afectada, i a un règim pluviomètric poc intens. Això no resta importància però, 

a la necessitat d’incorporar els criteris de protecció en l’espai de DPH, en el supòsit cas d’ampliació 

o intensificació d’aquest element en el territori, per tal d’assegurar-ne la mínima alteració sobre els 

cursos naturals d’aigua, i la qualitat d’aquesta. 

 

5.55.55.55.5 BALANÇ HÍDRIC MUNICIBALANÇ HÍDRIC MUNICIBALANÇ HÍDRIC MUNICIBALANÇ HÍDRIC MUNICIPALPALPALPAL    

El desenvolupament de qualsevol nova implantació en el municipi, cal que contempli la capacitat 

d’abastament d’aigua, així com la influència sobre aquesta. L’aigua és un recurs natural bàsic per la 

població, però a nivell local, és a més a més, un recurs limitat i fins i tot escàs en l’actualitat. 

 

Des d’un punt de vista hidrològic, tant l’aigua superficial, com subterrània, esdevé un únic element 

en quant a recurs. No existeix una independència entre aquests dos estats diferents, que ens 

permeti analitzar-los per separat. Així, a l’hora d’analitzar el balanç hídric en el conjunt del 

municipi, es contempla una única entrada d’aquest recurs, com a font natural. Aquesta és el total 
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de les precipitacions en el municipi, amb independència de l’ús o capacitat d’extracció dels pous 

existents (ja siguin legalitzats o no), ja que aquesta aigua subterrània, prové o bé de les infiltracions 

de la pluja rebuda en el municipi, o bé de les infiltracions d’aigües que provenen de zones externes 

al municipi. 

 

Resulta fora de l’abast d’aquest estudi, poder determinar el nivell límit real de sostenibilitat en el 

consum d’aigua municipal, donada la complexitat del conjunt de la conca en la qual ens trobem 

(Conques Internes de Catalunya), anàlisi on caldria contemplar, les necessitats del conjunt de la 

població i activitats existents en aquesta, juntament amb la disponibilitat d’aigua, establint 

finalment un equilibri entre la població i l’activitat que s’hi desenvolupa. 

 

Així doncs, s’analitza el balanç hídric municipal des d’un punt de vista local, per tal de poder definir 

un límit en l’aprofitament de l’aigua. Aquest sorgeix a través de la entrada d’aigua al municipi a 

través de les precipitacions que rep. 

 

Taula 5.Taula 5.Taula 5.Taula 5.1111. Balanç hídric del municipi. Balanç hídric del municipi. Balanç hídric del municipi. Balanç hídric del municipi    

ENTRADES 
Precipitacions anuals [45,7; 49,0] hm3 
  
SORTIDES 
Subministrament població13 0,1 hm3 (148.787 m3) 
Evapotranspiració potencial 57,3 hm3 
  
EXCEDENT 
Demanda potencial [-8,4; -11,7] hm3 

Font: Elaboració pròpia en base a la informació facilitada per Sorea, i l’Atlas Climàtic 
 

L’elevada demanda potencial per part de la vegetació a nivell anual, fa que el balanç esdevingui 

deficitari per naturalesa, i on la demanda per l’ús de la població, sigui poc significativa en termes 

generals. Així, a nivell general, no es pot establir un consum sostenible, a l’existir una demanda 

global superior a les entrades.  

 

Així, de cara al desenvolupament o implantació de nous usos, cal tenir en compte les limitacions de 

la captació d’aigua, la qual no en garanteix el subministrament a partir de 600 m3 diaris  

(219.000 m3) en condicions de teòrica disponibilitat en el punt de captament, fet que no s’ha donat 

pel nivell de consum actual, entorn els 148.000 m3. 

 

                                                      

 
13 Segons dades del 2006 
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Aquest nivell de consum correspon al subministrat a través de la xarxa de distribució gestionada per 

Sorea. Per tal d’aproximar el valor del conjunt de la ramaderia, es pren el cens de bestiar al 

municipi. 

TauTauTauTaula 5.la 5.la 5.la 5.2222. Valors aproximats de. Valors aproximats de. Valors aproximats de. Valors aproximats de consum d’aigua  consum d’aigua  consum d’aigua  consum d’aigua perperperper la ramaderia la ramaderia la ramaderia la ramaderia    

 Caps bestiar Consum per animal Consum total 

Equí 3 18,27 54,81 

Boví 1166 14,61 17.035,26 

Porcí 21943 5,48 120.247,64 

Oví 2010 0,73 1.467,30 

Conilles 3553 0,55 1.954,15 

Aviram 28132 0,37 10.408,84 

Total   151.168,00 
Dades de consum expressades en m3/any. 

Font: Elaboració pròpia en base al cens ramader i a les dades de consum per cap de bestiar recollides en  
“El Pla Comarcal per la sostenibilitat” de la comarca de la Selva 

 

Com es pot comprovar, el valor de referència del total de l’aigua consumida pel sector ramader és 

equiparable al total d’aigua subministrada per Sorea. Són dos dades que no es poden tractar 

conjuntament, ja que no se sap quina part de l’aigua consumida pel sector ramader prové de la 

xarxa de distribució, i quina de fonts o pous propis de les explotacions. 

 

Així, es pot dir, que qualsevol augment de la demanda d’aigua, suposa una situació de 

vulnerabilitat pel subministrament, el qual, es veu incapaç de cobrir el total de les necessitats. 

 

5.65.65.65.6 GESTIÓ DE RESIDUS URGESTIÓ DE RESIDUS URGESTIÓ DE RESIDUS URGESTIÓ DE RESIDUS URBANSBANSBANSBANS    

Des de l’any 2004 es porta a terme un sistema de recollida selectiva dirigida pel Consell Comarcal 

del Berguedà. Aquest sistema contempla la recollida de paper i cartró, envasos, i vidre. La recollida 

de la fracció orgànica no es porta a terme als municipis més petits, al no ser de caràcter obligatori 

la recollida selectiva si la població no supera els 5.000 habitants de ple dret. 

 

Art. 22 de la LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 

reguladora dels residus 

 

1.Per tal d'afavorir el reciclatge i la valorització dels residus municipals, els municipis de més de cinc 

mil habitants de dret han d'instaurar la recollida selectiva en el servei de gestió dels residus 

municipals. No obstant això, en matèria de residus d'envasos, regeix la normativa específica 

aplicable. 

2. La recollida selectiva dels residus municipals s'ha d'implantar amb caràcter obligatori pel que fa 

al lliurament separat al servei de recollida dels residus orgànics. 
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El sistema s’inicià al 2004, agrupant els municipis del baix Berguedà per facilitar-ne la gestió. Les 

dades presentades a continuació són les que s’extreuen de la gestió conjunta dels municipis de 

Casserres, Gironella, Montclar, Olvan, Puig-reig, Sagàs, Santa Maria de Merlès, i Viver i Serrateix. 

 

La sèrie correlativa pels diversos anys mostra una evolució creixent pel que fa a quantitat de residus 

recollits a través del sistema de recollida selectiva. És necessari però, veure l’evolució anual dels 

diversos materials, i en contraposició amb l’evolució de la població i la recollida dels residus de 

rebuig. 

 
Taula 5Taula 5Taula 5Taula 5....3333.... Dades sobre la recollida de residus urbans Dades sobre la recollida de residus urbans Dades sobre la recollida de residus urbans Dades sobre la recollida de residus urbans    

 2004 2005 2006 

Vidre 2.62 2.82 5.9 

Paper 3.9 4.33 4.75 

Envasos 1.2 1.48 3.2 

Rebuig 3.820 4.142 4.271 

Població total 12088 12100 12101 
Dades generals del sistema de recollida selectiva i ordinària del baix Berguedà.  

Dades en Tn i població en número d’habitants.  
Elaboració pròpia en base a la font: Consell Comarcal del Berguedà 

 
Taula 5.Taula 5.Taula 5.Taula 5.4444. Evolu. Evolu. Evolu. Evolució de la recollida de residus sòlids urbans i poblacióció de la recollida de residus sòlids urbans i poblacióció de la recollida de residus sòlids urbans i poblacióció de la recollida de residus sòlids urbans i població    

 2004 2005 2006 
Vidre - 7.63 125.19 
Paper - 11.03 21.79 
Envasos - 23.33 166.67 
Rebuig - 8.43 11.81 
Població total - 0.10 0.11 

Taula 5.5.2 Evolució de les dades de materials recollits pel baix Berguedà.  
Dades en base a l’any 2004.  

Elaboració pròpia en base a la font: Consell Comarcal del Berguedà 

 

Aquí es posa de manifest l’elevat increment de la quantitat de vidre i envasos recollits tot i 

l’estancament de la població resident. Aquest creixement és també superior a la generació de 

residus de rebuig, la qual segueix incrementant malgrat la implementació del sistema de recollida 

selectiva. 

 

Aquest sistema es basa en la recollida a través de contenidors igloo, ubicats en punts estratègics en 

els diversos municipis. Degut a les condicions de baixa població i densitat, estant aquesta repartida 

per tot el territori, fa inviable possibles sistemes alternatius en els municipis amb nuclis molt reduïts.  

 

En el cas de Viver i Serrateix, trobem quatre punts principals de contenidors: Viver, Serrateix, els 

Cabalers, i el càmping l’Hostalet. Aquests quatre punts són dels més propers o fàcil accés a la 

població. Es constata però, la mancança de punt de recollida a Sant Joan de Montdarn, malgrat la 

proximitat amb Viver, o el pas, gairebé obligat a través d’aquest pels desplaçaments tant interns 

com externs al municipi.  
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La mancança d’informació sobre la gestió de residus a nivell municipal és un factor limitant per 

identificar i conèixer els punts que cal millorar o potenciar, a fi d’aconseguir un sistema més 

eficient, i amb millors resultats de recollida. Malgrat això, podem dir que durant l’any 2006, s’ha 

augmentat de forma molt notòria la quantitat de residus recollits. Un dels punts bàsic ha sigut 

l’augment de punts amb contenidors en els conjunt dels municipis del sector del baix Berguedà. 

Concretament, al municipi de Viver i Serrateix, aquest fet s’ha manifestat a través de la ubicació 

dels contenidors en el càmping, que fins el moment no disposava de la totalitat d’aquests.  

 

Cal tenir en compte, que el turisme en el municipi (càmping els Hostalets, Hostal Cal Forner, i 

turisme rural i agroturisme), té una capacitat d’acollida que iguala la població resident. A aquest 

augment, també s’hi ha d’afegir l’afluència a cases o masies reconvertides en segones residències. 

Aquest és un punt a tenir en compte per la correcta adopció de mesures, per tal d’adequar el 

sistema de recollida selectiva a les necessitats reals de la població resident i temporal. 

 

 

5.75.75.75.7 CONSUM ENERCONSUM ENERCONSUM ENERCONSUM ENERGÈTIC I GÈTIC I GÈTIC I GÈTIC I FONTS FONTS FONTS FONTS ALTERNATIVESALTERNATIVESALTERNATIVESALTERNATIVES    

El consum energètic del municipi de Viver i Serrateix es basa en el subministrament elèctric a través 

de la xarxa de distribució de l’empresa Fecsa-Endesa. La línia principal de mitja tensió, que dona la 

connexió prové de Navàs i arriba fins a Casserres. Aquesta presenta diversos punts de connexió i 

transformadors, que permet fer arribar l’electricitat a tot els punts de consum del municipi. La 

dependència energètica del municipi respecte la xarxa elèctrica de distribució és total, ja que fins el 

moment, no es disposa de fonts energètiques alternatives que s’hagin pogut avaluar. 

 

Energia eòlicaEnergia eòlicaEnergia eòlicaEnergia eòlica    

El relleu del municipi, amb grans carenes situades al límit del pla de Bages, permetria la instal·lació 

d’un sistema d’energia eòlica, o parc eòlic. Actualment, s’està duent a terme un estudi de viabilitat 

per la instal·lació d’un possible parc eòlic. Però les dades disponibles de vent mitjà no ofereixen 

gaires expectatives a aquests tipus d’instal·lacions. Segons dades oficials, el vent mitjà anual no 

supera els 6 m/s. Tot i haver una àmplia gamma de sistemes, els més comuns són els 

aerogeneradors amb eix horitzontal del tipus tripala, amb un rang de potencia que oscil·la entre els 

600 i 2.000 kW de potència. Per aconseguir el funcionament d’aquests sistemes, es requereix una 

velocitat mínima de vent sostingut entre 3 i 4 m/s, però per tal d’aconseguir una rendibilitat 

energètica i econòmica, cal assegurar un vent mitjà superior als 6 m/s, fet que no es dona a Viver i 

Serrateix. 

 

Per altra banda, amb aquest tipus d’energia, l’impacte paisatgístic és molt elevat degut a les 

condicions de visibilitat del municipi i del tamany de les instal·lacions (poden arribar fins als 135 

metres d’alçada). L’actual paisatge i el seu bon estat de conservació, no tant sols és font de qualitat 

de vida per les persones, si no que també, genera una font d’ingressos pel municipi molt 
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importants a través del turisme en les diverses formes que pot presentar (càmping, turisme rural, o 

agroturisme). 

 

Energia solarEnergia solarEnergia solarEnergia solar    

En contraposició a l’energia eòlica, sorgeix la alternativa de l’energia solar. Es caracteritza per la 

seva capacitat d’adaptació a les limitacions i necessitats del territori, en quan a impacte paisatgístic, 

oferint múltiples possibilitats, amb una eficiència elevada en el cas de l’energia solar elèctrica, tot i 

gaudir d’una potència i capacitat de producció molt més reduïda que en el cas de la eòlica. Així, els 

sistemes amb una capacitat de 50 kW requereixen entorn dels 450 m2 d’instal·lació.  

 

A pesar de la poca capacitat de producció, el principal avantatge és la adaptació en edificis i 

instal·lacions presents o de nova construcció. La construcció de petites instal·lacions en teulades 

evita l’impacte sobre el paisatge i usos del sòl. Amb aquest sistema s’obra la possibilitat de crear 

petites fonts de generació d’electricitat que permeti l’estalvi energètic, o fins i tot, podent arribar a 

condicions d’excedència energètica, que permeti el desenvolupament local sostenible, en relació a 

aquest aspecte.  

 

La possibilitat de venda d’excedent dels diversos sistemes està lligat a la possibilitat de connexió 

amb la xarxa elèctrica principal. La situació de saturació dels diversos punts és un factor que pot 

limitar aquestes petites limitacions, però caldrà reemetre l’estudi d’aquesta possibilitat a l’empresa 

responsable de la xarxa elèctrica, fet que en podrà determinar la disposició més òptima d’un 

possible centre de generació d’energia.  

 

Aquesta limitació espacial no es dona en les instal·lacions que generen energia tèrmica, en les 

quals, el punt de consum és el mateix on es produeix. La autonomia del sistema i la major eficiència 

que presenta, fa que aquesta sigui una bona alternativa com a sistema de calefacció pels 

habitatges, però no respon a la demanda principal, ja que aquesta recau en l’ús industrial per 

l’alimentació de les activitats ramaderes intensives, principalment. 

 

Capacitat de producció de les instal·lacions solarsCapacitat de producció de les instal·lacions solarsCapacitat de producció de les instal·lacions solarsCapacitat de producció de les instal·lacions solars    

La capacitat de producció energètica del municipi es troba determinada per la irradiació solar que 

rep la totalitat del territori estudiat, juntament amb les condicions tècniques que ofereix l’avanç 

tecnològic. Tot i no distribuir-se de forma homogènia, es pot prendre el valor mitjà de irradiació 

solar diària anual, la qual es situa entorn dels 13,37 MJ/dia en el conjunt del municipi. 
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L’anàlisi realitzat, i recollit en la taula 5.7, pren com a referència tècnica els valors de rendibilitat 

actualment disponibles en el mercat, situats entorn del 70 %, amb una Wp de 100014. Aquest 

paràmetres bàsics, permeten definir la superfície necessària per cobrir la demanda energètica actual 

a través d’aquesta font renovable. 
    

Taula 5.Taula 5.Taula 5.Taula 5.5555. Estudi de la producció d’energia solar. Estudi de la producció d’energia solar. Estudi de la producció d’energia solar. Estudi de la producció d’energia solar    

Característiques plaques 

Dimensions placa (mm) 4.000 x 2.000  Superfície (m2) 8 
Potència placa (Wp) 1000  Pot. Instal·lació (kWp) 1 
Núm. mòduls 1  S. Captació (m2) 8 

Rendiment total instal·lació 70 %       

        

PERÍODE Inclinació  DIES 
IRRADIACIÓ 
SOLAR 
(MJ/m2/dia) 

IRRADIACIÓ 
SOLAR 
(MJ/m2/mes) 

Radiació 
Total 
(Mj/mes) 

Potència 
captada 
(kWh) 

Potència 
Generada 
(kWh) 

ANUAL 35 º 365 13,37 4880,05 39040,40 1897,80 1328,46 
Font: Elaboració pròpia en base a la informació disponible en l’Institut Català de l’Energia, i a l’Atlas Climàtic 

Estudi per un mòdul unitari de 8 m2. 

 
TaulTaulTaulTaula 5.6a 5.6a 5.6a 5.6. Dimen. Dimen. Dimen. Dimensionament de la instal·lació d’energia solarsionament de la instal·lació d’energia solarsionament de la instal·lació d’energia solarsionament de la instal·lació d’energia solar    

Demanda energètica actual 927.000 kWh/any 

Potència generada per placa 1.328,46 kWh/any 
Número de plaques solars necessàries per satisfer la demanda 
energètica 697,80 

Ocupació real per placa solar (projecció) 6,55 m2 

Ocupació real total pel conjunt d’instal·lacions solars 4.572,84 m2 

ha 0,46 ha 
Quantificació de la superfície ocupada per la instal·lació fotovoltaica per suplir la demanda  

energètica del municipi de Viver i Serrateix. Font: Elaboració pròpia. 

 
Tal com s’observa en la taula, l’actual demanda energètica del municipi es podria satisfer amb 

l’ocupació total de 0,46 ha. Aquest superfície correspon a l’estricta projecció de les plaques solars, 

on cal tenir en compte un consum total de sòl en referència a l’espai entre les plaques per evitar el 

solapament de les ombres. Aquesta separació es situa entorn els 2 metres si es tracta d’un sistema 

d’instal·lació fix.  

 

En conjunt, es pot afirmar, que la ocupació es situa entre 1 i 2 ha pel conjunt de la instal·lació d’un 

camp solar que assoleixi la demanda energètica del municipi.  

 

                                                      

 
14 Valors corresponents a les dades utilitzades pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 

de Catalunya per efectuar un diagnòstic previ de la viabilitat d’aquest tipus d’instal·lacions.  
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Això suposa una dimensió totalment acceptable en el conjunt del municipi amb una condició 

d’integració en el territori, sense descuidar, que part d’aquesta superfície, podria ser ubicada, des 

d’un punt de vista tècnic, en teulades i sostres d’edificacions existents. Aquest possibilitat tècnica, 

permet reduir la superfície que es veuria afectada pel canvi d’ús del sòl amb la finalitat d’acollir les 

instal·lacions solars. 

   

5.85.85.85.8 MOBILITAMOBILITAMOBILITAMOBILITATTTT    

Valoració de la mobilitatValoració de la mobilitatValoració de la mobilitatValoració de la mobilitat    

El municipi de Viver i Serrateix presenta una dependència respecte els municipis veïns a nivell social 

i econòmic, a la qual s’ha fet referència en anteriors apartats del document. Aquesta situació fa 

necessària la mobilitat de la població per atendre a les seves necessitats, sobre tot, els referents als 

motius laborals i als serveis considerats bàsics (educació, sanitat, ...). Aquesta necessitat de 

desplaçament no és la única font de mobilitat, ja que l’actual model d’assentament de la població, 

també en propicia aquest fenomen. Així, el distanciament i distribució de la població, seguint el 

model un model basat en l’explotació tradicional del territori, fa que la població es trobi dispersada 

i allunyada dels propis nuclis existents, afavorint així, la mobilitat interna del municipi. 

 

La mobilitat actual es basa en el transport dependent15, basat en el vehicle privat , la qual cosa, 

genera una situació de dependència respecte aquest mitjà, amb un consum energètic provinent 

d’una font no renovable, com és el cas dels hidrocarburs. Actualment no es disposa de cap 

alternativa respecte el model actual per falta d’oferta de transport col·lectiu. Cal afegir però, que 

aquest dèficit es troba propiciat per la falta de viabilitat d’un sistema de transport col·lectiu, ja que 

el distanciament de la població respecte els nuclis (d’entre 1 i 2 km), i la manca d’un nivell crític de 

població suficientment elevat en aquests, resulta una mesura ineficaç.  

 

Les fonts d’informació contrastables i fiables, provenen dels comptadors de vehicles instal·lats en la 

carretera BV-4235, la via més utilitzada pels desplaçaments cap a l’exterior del municipi. El nivell de 

pas es situa en 314 vehicles diaris en el tram entre Navàs i Viver, i de 236 entre Viver i Serrateix, 

amb una pauta de mobilitat poc definida i distribuïda al llarg del dia. Existeixen altres vies de 

transport per accedir a nuclis de població fora del municipi, però aquestes no presenten mesures 

contrastables, tot i que es pot dir, que la intensitat de vehicles és clarament inferior, sent molts 

d’ells, desplaçaments interns.  

 

                                                      

 
15 CEBOLLADA, Àngel (2002); Mobilitat i transport 



Estudi ambiental de la proposta del POUM de Viver i Serrateix  

 

 

99 
 

 

La demanda de desplaçaments a fora del municipi del anomenat caràcter obligat16 correspon a un  

43 % de la població major de 16 anys17, mentre que el 35 % de les persones que treballen en el 

municipi, resideixen fora d’aquest18. 

 

En un intent de definir quantificar la mobilitat en la carretera principal del municipi i les emissions 

que se’n deriven, obtenim els resultats recollits en la següent taula. 

 

Taula Taula Taula Taula 5.5.5.5.7777. Quantificació de. Quantificació de. Quantificació de. Quantificació de les emissions de CO les emissions de CO les emissions de CO les emissions de CO2222    

 IMD Navàs - Viver IMD Viver- Serrateix Distància tram Emissions CO2 Tn CO2 

Vehicles lleugers diaris 193,74 210,82 2.865.308,84 517.188.246,22 517,19 

Furgonetes 104,88 14,23 1.056.948,35 526.360.279,08 526,36 

Vehicles articulats pesats 2,98 0,73 31.679,62 36.684.997,51 36,68 

Autocars 3,30 2,50 43.388,91 48.725.742,59 48,73 

Vehicles no classificats 4,71 4,55 66.837,22 - - 

Motocicletes 4,43 3,16 57.291,15 6.072.862,40 6,07 

TotalTotalTotalTotal    314314314314    236236236236            1.135,031.135,031.135,031.135,03    
Quantificació de les emissions de CO2 en la carretera BV-4235. 

Font: Elaboració pròpia en base a les dades de mobilitat disponibles a la Diputació de Barcelona (2006) i  
a l’estudi “El paper de la mobilitat en l’efecte hivernacle”, DMAH (2006). 

 

Ordenació de la mobilitatOrdenació de la mobilitatOrdenació de la mobilitatOrdenació de la mobilitat    

La mobilitat és un concepte, el qual es vincula cada vegada més amb la ordenació territorial. Són 

dos conceptes o elements, entre els qual és difícil de discernir la causalitat d’un o de l’altre. 

Actualment, algun autor ho tracta com dos elements que avancen quasi en paral·lel, en una relació 

d’influència mútua. Així, en tot procés de formulació de propostes per a l’ordenació territorial, no 

es pot deixar de banda els aspectes relacionats amb la mobilitat.  

 

La mobilitat és el desplaçament de persones o mercaderies en l’espai i temps, en el qual és 

necessària la existència d’un medi i un mitjà. En el cas de Viver i Serrateix, s’ha posat de manifest la 

dependència respecte el transport privat en quasi tot tipus de desplaçament., tant en els moviments 

a cap a l’exterior com a l’interior del municipi.  

 

Aquest model de mobilitat es reflecteix en la vialitat existent, la qual, presenta quasi exclusivament, 

l’espai destinat a l’ús de vehicles motoritzats, relegant a altres mitjans alternatius, a compartir el 

mateix espai. La utilització dels divsersos mitjans de transport, no tan sols està determinada per les 

necessitats individuals, si no també per la oferta existent. Aquest fet posa de manifest, la necessitat 

                                                      

 
16 Terme molt discutit pels estudis i treballs recents, debat en el qual no es pretén entrar en aquest estudi. 
17 Dades segons IDESCAT, de l’any 2001. 

18 Dades segons IDESCAT, de l’any 2001. 
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de poder oferir alternatives a un model de transport dominant en tots els aspectes (disponibilitat 

d’espai, i ús). 

 

Els dèficits principals detectats en la vialitat del municipi es reuneixen en dos: la necessitat de 

millora de l’espai reservat al vehicles, i a la necessitat de fer compatible aquest mitjà, amb altres de 

més eficients energèticament i amb menor grau d’impacte sobre el medi. 

 

Tot desplaçament té un inici i un final. Així que sense l’existència d’un destí, no pot existir dit 

desplaçament. Per tal de desenvolupar-se en el municipi, una mobilitat estructurada i ordenada, cal 

que els punts de destí disposin d’una reserva d’espai destinat a l’estacionament, actualment 

inexistents19. Els punts amb major demanda de desplaçaments, són aquells que presenten una 

funcionalitat territorial, en els quals, la població hi acudeix de forma regular. Aquests corresponen 

amb els nuclis històrics, d’entre els que en destaca Serrateix.  

 

La mobilitat peatonal és un element clau en el desenvolupament d’un teixit urbà coherent i 

racional. Aquesta es desenvolupa en una situació de mancances estructurals importants, donat el 

fet, que no existeix un espai reservat a aquest tipus de desplaçaments, ni tan sols en l’interior del 

nucli de Serrateix, en el qual, per accedir a les diverses zones d’aquest, cal recórrer a la utilització de 

l’espai destinat a els vehicles. En aquest mateix estat es troben aquelles persones que pretenen 

accedir al nucli de Serrateix des del càmping, del qual cal recordar, que és el principal punt de 

concentració temporal de població no resident en el municipi.  

 

Davant la dificultat d’oferir alternatives a la mobilitat dependent, cal reforçar la utilització de 

mitjans alternatius sostenibles, en aquells casos més factibles, garantint la disponibilitat d’espai per 

fer-ho en condicions de seguretat i accés. 

 

5.95.95.95.9 MEDI URBÀ I MEDI URBÀ I MEDI URBÀ I MEDI URBÀ I EEEECONÒMICCONÒMICCONÒMICCONÒMIC    

Espai urbàEspai urbàEspai urbàEspai urbà    

Dins del patró de distribució de la població del municipi, en ressalten quatre nuclis, basant-se en 

criteris d’agrupació d’habitatges, i en la majoria dels casos, en la funcionalitat històrica que han 

representat pel conjunt del municipi. Com ja s’ha comentat en anteriors apartats, aquests són 

Serrateix, Viver, Sant Joan de Montdarn, i els Cabalers. 

 

                                                      

 
19 En cas de existir, presenten un dèficit de coherència i delimitació de l’espai. 



Estudi ambiental de la proposta del POUM de Viver i Serrateix  

 

 

101 
 

 

Qualsevol voluntat de fer créixer la població ha de contemplar aquests quatre nuclis existents. A 

pesar d’aquesta condició, apareixen en una situació en la que hi manca la consolidació com a 

entitats reconeixibles i definides. Existeix així, un dèficit estructural en la consolidació d’un espai 

urbà creat a través de l’agrupació d’edificacions (independentment del seu ús) disposades sobre 

l’espai en absència d’espais vertebradors, origen de la creació del sentit i identitat de poble. La no 

definició de vials i espais funcionals, propis del sòl urbà consolidat genera un gradient de difusió, on 

es confonen els límits d’aquest espai. 

 

La evolució al llarg del temps d’aquest espai ha portat doncs, a una manca de coherència que 

permeti la identificació d’aquests nuclis com a tals. Tan sols apareix una matriu definida en la zona 

de Cal Fuster, en el nucli de Serrateix, generat a través de l’existència d’un vial, i la edificació en 

filera d’un número reduït d’edificis. 

 

Equipaments i serveisEquipaments i serveisEquipaments i serveisEquipaments i serveis    

La infraestructura que ha de dotar a la població de serveis propis dels nuclis urbans esdevenen en 

ocasions, mancats dels espais necessaris. El fet de no disposar d’una població suficientment 

elevada, ha portat a la degeneració d’aquests serveis, o a la inviabilitat de desenvolupar-los.  

 

Ressalta el tancament de l’escola municipal, la manca d’uns infraestructura de sanejament a través 

de clavegueram o d’enllumenat públic. El primer cas, és un servei que genera una dependència de 

la població respecte altres municipis més propers, i no permet la consolidació del municipi. En el 

segon cas, es tracta de necessitats de la població que, actualment, corren a càrrec de la dispensa 

individual. Altres serveis com la atenció a la gent gran o punts d’alimentació tampoc han pogut 

reafirmar-se en el municipi.  

 

La estratègia reflectida en el document preliminar del Pla Territorial Parcial de les Comarques 

Centrals per Viver i Serrateix, és la consolidació dels nuclis rurals, mantenint així, la polaritat 

territorial. Per assolir aquest objectiu cal doncs, consolidar els serveis i espais necessaris, per tal 

d’oferir a la població l’autosuficiència respecte les necessitats més bàsiques. 

 

Elements d’interès arquitectònic i culturalElements d’interès arquitectònic i culturalElements d’interès arquitectònic i culturalElements d’interès arquitectònic i cultural    

La història ha deixat en el municipi un llegat cultural i arquitectònic que es fa palès en l’existència 

de nombrosos elements constructius, els quals reflexen una cultura lligada al passat de la població i 

del territori, en quant a formes de vida, activitat, i creences. Aquests elements són doncs, fonts 

d’identitat, i es troben inevitablement, lligades al paisatge cultural i social actual.  
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Actualment, aquests elements presenten una situació de conservació molt diferent, entre ells. 

Mentre alguns presenten encara, un aprofitament adaptat a la realitat actual, molts altres han 

caigut en l’oblit o descuit, conduint a una situació de pràctica desaparició o manca d’entitat. El 

desenvolupament del municipi ha de ser compatible amb la reafirmació d’aquests espais o 

elements, fruit del principi de la sostenibilitat, acollint-se a una dimensió patrimonial.   

 

Necessitat de creixementNecessitat de creixementNecessitat de creixementNecessitat de creixement    

La consolidació dels espais, ja comentada, passa obligatòriament, per la consolidació de la població. 

Evitar la emigració de la població cap a centres urbans i funcionals propers, en municipis veïns, com 

és el cas de Navàs, Puig-reig, o altres, és, un objectiu clar, per assolir un assentament que permeti el 

relleu generacional de la població, i aquesta, assoleixi un llindar òptim pel desenvolupament de les 

estructures i dinàmiques mínimes (serveis, activitats, infraestructures, etc.). 

 

Actualment existeix una demanda real de nous habitatges, per acollir aquella franja generacional 

més jove, que en els darrers anys s’ha vist obligada a abandonar el municipi, fruit la manca de 

disponibilitat d’habitatge. La necessitat d’emancipació condueix a la fugida de l’habitatge paternal, 

el qual, esdevé generalment, poc factible d’adequar o ampliar per donar cabuda a tal necessitat. 

 

En aquest sentit, existeix una demanda d’habitatges nous, definida a través d’una plataforma que 

agrupa aquelles persones amb aquesta necessitat, donada la voluntat de romandre o establir-se en 

el municipi, lloc de naixement, que esdevé sentiment d’identitat individual.  

 

No es pot obviar, l’existència d’un gran nombre d’edificacions existents, les quals han sofert 

l’abandó al llarg de les darreres dècades. Aquestes reuneixen la condició de masies, les quals foren 

en temps passats, habitatges i, nuclis familiars i productius. Aquestes edificacions, però, es troben 

en condicions que no permeten la seva habitabilitat per deficiències estructural de diversa índole. El 

fet d’estar situades en sòl no urbanitzable, ha condicionat la seva rehabilitació, la qual és, no tan 

sols costosa administrativament, si no que a l’hora, ho és també econòmicament. 

 

Malgrat tot, existeix un procés de redacció del catàleg de masies del municipi, el qual ha de ser 

aprovat per la Comissió Urbanística de Barcelona, a través de la qual, n’ha de permetre 

l’establiment de criteris urbanístics, per poder ser recuperades. Aquest fet genera una situació de 

potencialitat a l’hora d’acollir la demanda actual i futura d’habitatges. Aquesta es dóna a través, 

tant de la recuperació d’edificacions en estat ruïnós o de mala conservació, com d’augment 

d’aquelles masies existents. 
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Distribució Distribució Distribució Distribució perperperper sectors sectors sectors sectors de les activitats econòmiques de les activitats econòmiques de les activitats econòmiques de les activitats econòmiques    

Tradicionalment l’activitat econòmica principal del municipi sempre a estat lligada a les explotacions 

agrícoles, i ramaderes. La pèrdua i abandó de la vinya va permetre progressivament, l’existència de 

masses forestals, que han esdevingut també font d’activitat per la població de la zona, malgrat que 

la principal font és l’agroramadera. 

 

Darrerament, el turisme és una formula cada cop més freqüent per combinar amb les activitats 

tradicionals. La agricultura està vivint un procés de retrocés, on la mecanització ha permès reduir la 

mà d’obra. Però, principalment es deu al fet que es tracta d’una activitat amb un rendiment baix, 

lligat a les condicions i fenòmens climàtics (períodes de sequera), i que en molts casos ha mantingut 

el rendiment gràcies a les subvencions públiques. Malgrat tot, la superfície conreada no a minvat 

significativament, empesa per la ramaderia, la qual es sostenta en la disposició de terres per 

l’absorció del nitrogen orgànic.  

 

Es pot apreciar com la ramaderia ha experimentat en els darrers anys un gran augment. En destaca 

la ramaderia porcina (intensiva en tots els casos) i l’aviram.  

 
Taula 5.Taula 5.Taula 5.Taula 5.8888. Evolució de la superfície agrícola i forestal . Evolució de la superfície agrícola i forestal . Evolució de la superfície agrícola i forestal . Evolució de la superfície agrícola i forestal     

 Terres llaurades Pastures permanents Terreny forestal Altres Total 

1999 1234 826 4321 89 6470 

1989 1270 0 4731 1202 7203 

1982 1401 369 3973 1143 6886 
Font: IDESCAT 

 
Taula 5.Taula 5.Taula 5.Taula 5.9999. Evo. Evo. Evo. Evolució activitat ramadera 1982lució activitat ramadera 1982lució activitat ramadera 1982lució activitat ramadera 1982----1999199919991999    

Bovins Ovins Cabrum Porcins Aviram Conilles mares Equins 

Any Exp. Caps Exp. Caps Exp. Caps Exp. Caps Exp. Caps Exp. Caps Exp. Caps 

1999 8 858 7 1727 6 115 28 25190 24 60387 15 589 2 6 

1989 13 962 6 559 8 196 32 11870 24 30596 22 790 0 0 

1982 15 515 2 287 2 54 42 8775 35 2875 32 1174 5 5 

Font: IDESCAT 

 

L’explotació forestal, sempre lligada a les unitats agrícoles i ramaderes, ha estat molt influenciades 

per aquestes. Com s’apuntava abans, la recessió de la superfície de conreu ha permés l’aparició de 

noves masses forestals en les darreres dècades, principalment de Pinus nigra subsp salzmani, una 

espècie amb un interès productiu elevat, molt per sobre del Pinus halepensis. Darrerament, 

aquestes explotacions s’han vist greument afectades pels incendis forestals, perdent en quasi la 

totalitat d’aquestes fins a l’espera de la recuperació de les comunitats.  

 

En els darrers anys, el sector que s’ha vist més enfortit ha estat el dels serveis, basat en el turisme. 

Al municipi hi destaca el càmping de l’Hostalet, amb una capacitat per 38 parcel·les, l’hostal del Cal 

Fuster, i diverses cases i masies dedicades al turisme rural i agroturisme. En total es disposa en tot el 

municipi de 50 places per a aquestes formes de turisme no massificat, respectuós amb l’entorn.  
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La base del turisme en el municipi recau en el manteniment del paisatge en tots els seus valors 

ambientals, socials i culturals. 

 

Equilibri activitat i mantenimentEquilibri activitat i mantenimentEquilibri activitat i mantenimentEquilibri activitat i manteniment    

El caràcter d’una economia fortament lligada a l’explotació dels recursos naturals ha obligat a 

establir al llarg de la història un equilibri amb els sistemes naturals basats en el manteniment del 

d’aquests a fi de no devaluar-ne la productivitat. Aquesta és la única via per assegurar un 

desenvolupament econòmic sostingut, que defugi de la pèrdua de capital natural. 

 

La competitivitat de l’activitat econòmica tradicional ha assegurat unes rendes a la població que ha 

evitat principalment, l’especulació del sòl. No tan sols ha jugat un paper destacat en l’aspecte de 

conservació de l’entorn, si no que també ha estat present en la concepció del paisatge tal i com 

avui el percebem. Els diversos sectors han dirigit la constant evolució harmònica del paisatge a 

través de les necessitat socials de la població, permetent-ne el lligam del la població amb el territori 

a la zona. 

 

La població resident i que treballa en el territori és la base per poder seguir desenvolupant la 

dinàmica que s’ha assolit fins el moment. Cal refermar el concepte de compatibilitat entre 

desenvolupament econòmic i manteniment de l’espai. Aquest és un pas més enllà del concepte que 

en els últims anys s’ha utilitzat molt: la protecció dels espais naturals, entesa com una limitació o 

restricció de l’activitat humana. 

 

Establir uns criteris que compatibilitzin les activitats amb el medi no és suficient, per mantenir les 

activitats, si aquestes no disposen dels recursos necessaris. Les activitats instal·lades en el territori 

han de ser rendibles per tal de poder frenar el creixent fenomen urbanitzador, que esdevé l’únic 

rendiment del sòl, allà on l’activitat agrícola, ramadera o forestal deixa de ser eficient. 

 

Control davant la contaminació ramaderaControl davant la contaminació ramaderaControl davant la contaminació ramaderaControl davant la contaminació ramadera    

Aquesta compatibilitat d’usos i activitats en el territori a fi d’aconseguir-ne la integració cal que faci 

front a les possibles amenaces generades. Un dels principals riscs actuals que s’observen, fruit de 

l’activitat ramadera és l’excés de la producció i aportació de nitrogen a les zones de conreu, derivat 

de les dejeccions ramaderes. Cal reconèixer la vulnerabilitat dels sistemes hidrològics i els 

ecosistemes que en depenen, davant d’un excés de nitrats. Malgrat és un aspecte poc estudiat a la 

zona, amb suficient detall, i que tampoc s’han observat processos d’aquest tipus, cal prendre les 

mesures per prevenir aquest fet. 
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Segons la normativa actual20, es determina un límit d’aportacions de nitrogen a les zones de 

conreu, per evitar-ne l’excés en la pròpia gestió del residu ramader dins de l’explotació agrícola, on 

s’aprofita com a un input productiu. Aquest límit es situa en 210 equivalents de nitrogen per 

hectàrea.  

 

Segons el darrer cens ramader disponible (any 2006), la producció actual és de 290.881 kg N / any. 

Això es tradueix en la necessitat de disposar de 1.385 Ha de conreu de secà, una xifra superior a la 

disponibilitat existent. Això no repercuteix necessàriament en l’existència d’una sobre explotació del 

sòl per l’assimilació del nitrogen. Freqüentment es disposa de contractes per la dipositació de nitrats 

en zones de conreu externes a la pròpia explotació i del municipi. Així doncs, aquest cas fa 

referència a la mancança de terres per la autogestió aquest residu derivat de l’explotació ramadera.  

 
Però caldria entendre que en tot cas hi ha un excés de caps de bestiar. La creixent activitat 

ramadera porta associada una demanda de superfície agrícola superior a l’existent. Aquest fet 

genera una pressió cap a la necessitat d’augmentar les zones agrícoles, motiu pel qual esdevé de 

gran importància la ordenació d’aquest espai, amb la finalitat de gestionar correctament l’espai no 

urbà. 

 

Per altra banda, la ramaderia presenta unes necessitats molt elevades d’aigua, sent un bé escàs en 

els temps actuals en el propi municipi. Aquesta activitat és la principal font de demanda d’aigua, i 

la ampliació de noves places de bestiar ha d’anar lligada a la possibilitat d’abastament i mesures 

d’estalvi. 

 

Edificacions ramaderes   Edificacions ramaderes   Edificacions ramaderes   Edificacions ramaderes       

El desenvolupament de l’activitat ramadera presenta una limitació d’infraestructura, com són les 

naus o coberts pel bestiar. Malgrat que recentment no se’n han construït de nous, existeix una 

demanda per poder seguir desenvolupant el sector. Aquestes edificacions són elements que sovint 

suposen una alteració per l’entorn i paisatge immediat. Aquestes presenten una afectació variable 

en l’entorn segons la disposició en l’espai i les característiques de la zonaque segons la disposició i 

condicions de la zona, presenten una visibilitat variable. 

 

Existeixen casos en els quals destaca la seva antropització del paisatge, ja que manca una ordenació 

i criteris a l’hora de ser construïts. La seva incorporació en un paisatge o elements d’interès suposa 

en molts casos una devalua dels valors de l’entorn. 

 

                                                      

 
20 Real Decreto 261/1996, de 16 de febrer sobre “protecció de les aigües contra la contaminació produïda per 

nitrats procedents de fonts agràries” 
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Mecanització Mecanització Mecanització Mecanització de l’de l’de l’de l’explotació agrícolaexplotació agrícolaexplotació agrícolaexplotació agrícola    

Un dels elements més destacats en el paisatge, són els espais agrícoles, font de valors visuals, 

ecològics i socials. Aquets es caracteritzen per un component tradicional, i encara s’aprecien 

disposicions en terrasses, aprofitant, en alguns casos murs de pedra seca construïdes en el passat. 

Les necessitats d’adequar-se a la morfologia del terreny, dugueren a l’existència de recintes 

integrats en el paisatge, amb espais i hàbitats entre mig. 

    

5.105.105.105.10 TENDÈNCIA EN ABSÈNCITENDÈNCIA EN ABSÈNCITENDÈNCIA EN ABSÈNCITENDÈNCIA EN ABSÈNCIA DE PLA D’ORDENACIÓA DE PLA D’ORDENACIÓA DE PLA D’ORDENACIÓA DE PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA  URBANÍSTICA  URBANÍSTICA  URBANÍSTICA 
MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL    

Actualment l’ajuntament de Viver i Serrateix no disposa de cap figura de planejament urbanístic, 

malgrat la disposició transitòria tercera de la llei 2/2002 d’urbanisme, la qual obliga, en el termini 

d’un any després de l’entrada en vigor d’aquesta, a la tramitació d’un Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal. Aquesta situació no ha estat encara, solventada, i és entre altres, un dels motius pel qual 

està actualment, en fase de tramitació el POUM del municipi de Viver i Serrateix, el qual, és objecte 

d’estudi del present document. 

 

Aquesta circumstància suposa una situació de alegalitat, per la qual, l’ajuntament no disposa de les 

competències urbanístiques atorgades per llei, i condueix a una situació d’incapacitat d’actuació i 

decisió, sobre el desenvolupament urbanístic, en quant a la ordenació de les activitats econòmiques 

i el creixement urbà. Totes aquestes decisions, queden en mans de la Comissió Territorial de 

Barcelona. I en defecte de l’existència d’una delimitació del sòl urbà (la figura urbanística més 

simple incorporada a unes Normes Subsidiàries de Planejament), tot el sòl del municipi es situa en 

sòl no urbanitzable, una situació que no correspon a la realitat existent. 

 

La perdurabilitat d’aquesta situació, condiciona la capacitat de creixement de les activitats 

econòmiques existents i futures, ja que la modificació del statu quo està fortament restringit en un 

sòl no urbanitzable sense normativa. Això es reflecteix en un sector agrícola i ramader, el qual no 

ha pogut desenvolupar en els darrers anys, cap actuació de millora o adequació dels espais, en 

quant a instal·lacions, cada vegada, més necessàries pel sosteniment de la productivitat d’un sector 

en estat de vulnerabilitat. 

 

Malgrat aquesta dificultat real, qualsevol tipus d’actuació aprovada per l’organisme competent, 

entra en contradicció en una realitat i necessitats municipals, no recollides en cap document, fet 

que origina una manca d’ordenació en el desenvolupament del territori. Des d’un punt de vista 

territorial, és necessari l’establiment d’un patró i criteris de creixement de les activitats, a fi 
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d’assegurar el correcte desenvolupament d’aquestes, segons les condicions específiques del àmbit 

municipal. 

    

5.115.115.115.11 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈCONTAMINACIÓ ATMOSFÈCONTAMINACIÓ ATMOSFÈCONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICARICARICARICA    

Contaminació acústicaContaminació acústicaContaminació acústicaContaminació acústica    

En el municipi de Viver i Serrateix no s’aprecien valors elevats de contaminació acústica. Tot i així, es 

pot dir que les principals fonts són la carretera principal BV-4235 que va de Navàs a Serrateix, sent 

d’un valor equivalent, inferior a 60 dB, tal com s’ha apuntat en apartats anteriors. Tot i la manca 

d’estudis del nivell de soroll de fons, aquest es considera baix, atribuïble, principalment a les 

activitats agroramaderes, les quals es troben molt dispersades en el territori, fet que en global, 

dóna es situa en un nivell assumible en l’espai que ocupen. 

 

Segons la normativa aplicable en aquest aspecte (Llei 6/2001), s’atribueix als espai inclosos en 

espais d’interès natural, la zonificació amb menor capacitat acústica, seguides del sòl no 

urbanitzable  restant. Aquest fet no esdevé tant una limitació en aquest espai, si no com un principi 

per la regulació urbanística de l’espai en funció de la seva qualificació en relació a les activitats 

susceptibles de desenvolupar-s’hi, donat que els criteris de zonificació establerts per la llei, es basen 

en criteris urbanístics i no en físics o ecològics. 

ContaminacióContaminacióContaminacióContaminació lumínica lumínica lumínica lumínica    

La reduïda concentració de punts emissors de llum, donada la dispersió de les activitats i habitatges, 

fa que la contaminació llumínica en el municipi sigui reduïda. No s’ha d’oblidar però, la necessitat 

d’adequar les instal·lacions a unes condicions que garanteixin la no emissió en direcció ascendent.  

 

Cal tenir present que qualsevol nova implantació en el territori comporta, habitualment , la 

instal·lació de nous focus de llum. En aquest sentit ressalta l’increment de lluminositat, en el 

desenvolupament urbanístic de noves zones residencials i industrials.  

 

Qualitat de l’aireQualitat de l’aireQualitat de l’aireQualitat de l’aire    

L’emissió de gasos contaminants en el municipi de Viver i Serrateix, es  situen en un llindar molt 

baix. La principal font prové de les emissions associades a la mobilitat, la qual s’ha quantificat en un 

valor de 1.135 Tn de CO2 anuals.  
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Per altra banda, la ramaderia dedicada al bestiar boví, és una font de metà molt significativa a nivell 

global. Però es pren aquest factor com a poc rellevant en el municipi, donat la poca importància 

que suposa dins del conjunt del sector ramader. 

 

En general, es constata un baix nivell de contaminació atmosfèrica donat el baix nivell d’emissions, 

el qual es veu afavorit per unes condicions de l’entorn físic i atmosfèric que evita l’estancament de 

gasos i situacions equiperables a l’smog. 

 

5.125.125.125.12 TTTTAULA RESUM DE LES POAULA RESUM DE LES POAULA RESUM DE LES POAULA RESUM DE LES POTENCIALITATS I MANCATENCIALITATS I MANCATENCIALITATS I MANCATENCIALITATS I MANCANCESNCESNCESNCES DEL MUNICIPI DEL MUNICIPI DEL MUNICIPI DEL MUNICIPI    

A continuació, a mode de recollir el contingut més significatiu tractat en aquest capítol, es fa una 

taula diferenciant entre punts forts, i punts febles del conjunt de factors que interactuen amb 

l’entorn físic de l’àmbit d’estudi. 

 

Taula 5.1Taula 5.1Taula 5.1Taula 5.10000. Potencialitats i mancances del municipi. Potencialitats i mancances del municipi. Potencialitats i mancances del municipi. Potencialitats i mancances del municipi    

Punts fortsPunts fortsPunts fortsPunts forts    

Model econòmic compatible amb el manteniment de l’espai naturalModel econòmic compatible amb el manteniment de l’espai naturalModel econòmic compatible amb el manteniment de l’espai naturalModel econòmic compatible amb el manteniment de l’espai natural: : : : El manteniment de l’activitat 

econòmica vinculada amb el territori, n’ha propiciat la seva gestió i preservació dels elements 

ambientals presents a través de la compatibilitat. 

Espais de gran interès ambientalEspais de gran interès ambientalEspais de gran interès ambientalEspais de gran interès ambiental: : : : Existència de diversos espais reconeguts per figures de protecció: 

àmbit inclòs en el PEIN, i espais identificats com a HIC. Gran part del municipi és reconegut en el 

PTPCC com a espais de valor ecològic i connectiu.  

Connectivitat delConnectivitat delConnectivitat delConnectivitat del territori:  territori:  territori:  territori: No existeixen elements que desenvolupin un efecte barrera significatiu 

en el territori, a nivell d’usos i de permeabilitat ecològica. 

Qualitat paisatgísticaQualitat paisatgísticaQualitat paisatgísticaQualitat paisatgística: : : : La combinació de l’espai agrícola i el forestal generen un contrast enriquidor 

pel paisatge, on apareixen nombrosos elements històrics integrats. 

Baixa ocupació del sòl urbàBaixa ocupació del sòl urbàBaixa ocupació del sòl urbàBaixa ocupació del sòl urbà: : : : La baixa presència d’elements urbans propicia un gran extensió dels 

espais lliures. 

Absència d’activitats Absència d’activitats Absència d’activitats Absència d’activitats potencialmentpotencialmentpotencialmentpotencialment contaminants o nocives contaminants o nocives contaminants o nocives contaminants o nocives:::: En el municipi no es dóna l’existència 

d’activitats potencialment contaminants o nocives, així com tampoc, se’n detecta la influència o 

efectes provinents dels municipis propers.  

Creixement de la demanda de turisme ruralCreixement de la demanda de turisme ruralCreixement de la demanda de turisme ruralCreixement de la demanda de turisme rural: : : : En el conjunt del país existeix una creixent demanda 

de turisme rural, el qual busca conviure amb l’entorn natural i els seus valors. Esdevé així, un 

incentiu econòmic per la preservació del caràcter rural del municipi. 

CapacCapacCapacCapacitat d’acollida de sistemes de generació elèctrica a través de fonts renovablesitat d’acollida de sistemes de generació elèctrica a través de fonts renovablesitat d’acollida de sistemes de generació elèctrica a través de fonts renovablesitat d’acollida de sistemes de generació elèctrica a través de fonts renovables: : : : En el conjunt 

del municipi, existeixen múltiples possibilitats per la instal·lació de generadors d’energia solar sense 

causar un impacte significatiu. 
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Punts feblesPunts feblesPunts feblesPunts febles    

Dependència de l’agricultura respecte la ramaderia intensivaDependència de l’agricultura respecte la ramaderia intensivaDependència de l’agricultura respecte la ramaderia intensivaDependència de l’agricultura respecte la ramaderia intensiva: : : : El sector agrícola es troba en un 

estat, econòmicament, amb poca rendibilitat. El seu manteniment està lligat a la ramaderia, ja que 

aquesta necessita disposar de superfície agrícola per la gestió de les dejeccions ramaderes. 

Qualsevol fluctuació en el sector ramader, condicionarà el paisatge agrícola actual. 

Fragilitat paisatgísticaFragilitat paisatgísticaFragilitat paisatgísticaFragilitat paisatgística: : : : El sistema d’espais oberts que presenta el paisatge, el qual esdevé motiu de 

valor estètic, presenta una major vulnerabilitat davant de la implementació de noves activitats en 

aquests indrets, on la visibilitat és major. 

Consum d’aigua elevatConsum d’aigua elevatConsum d’aigua elevatConsum d’aigua elevat: : : : L’activitat ramadera és un sector amb uns consums d’aigua i energia molt 

elevats, sent en el darrer cas, tant elevat com el consum domèstic. Això suposa una dependència 

de la disponibilitat d’aquests recursos, sent necessari augmentar-ne la seva disponibilitat si es vol 

potnciar aquest sector econòmic principal. 

CreixenCreixenCreixenCreixentttt pressió sobre el sistema hidrològic per l’augment de nitrats pressió sobre el sistema hidrològic per l’augment de nitrats pressió sobre el sistema hidrològic per l’augment de nitrats pressió sobre el sistema hidrològic per l’augment de nitrats: : : : L’augment i intensificació de 

les explotacions ramaderes comporta un increment de les generació de nitrats. Aquesta situació 

pot derivar en una afectació al sistema hidrològic si la seva gestió no es desenvolupa correctament 

i es sobrepassa la capacitat de càrrega del medi. 

Dependència respecte els municipis propersDependència respecte els municipis propersDependència respecte els municipis propersDependència respecte els municipis propers:::: La mancança de serveis bàsics per la població suposa 

una dependència respecte els municipis veïns per tal d’accedir-hi, fet que genera una dependència 

de la mobilitat de la població 

Dependència de la població respecte la mobilitat en transport privatDependència de la població respecte la mobilitat en transport privatDependència de la població respecte la mobilitat en transport privatDependència de la població respecte la mobilitat en transport privat: : : : La disperció de la població en 

el conjunt del municipi, i la dependència respecte els municipis més propers, desencadena en una 

dependència del vehicle privat al no disposar de transport públic, tant en els desplaçaments interns 

com externs, extrem que porta a una situació de major vulnerabilitat, aquelles persones que no 

tenen accés a aquest tipus de mitjans. 

Envelliment deEnvelliment deEnvelliment deEnvelliment de la població la població la població la població: : : : La limitació de creixement del sòl urbà, a portat en els darrers anys, a 

un envelliment de la població, al no poder acollir en el municipi, les generacions més joves, veient-

se obligades a establir-se en altres municipis. 

Absència de figura Absència de figura Absència de figura Absència de figura de planejament: de planejament: de planejament: de planejament: El municipi no disposa de cap figura de planejament 

urbanístic, fet que en suposa una limitació en la gestió i previsió del desenvolupament tant 

urbanístic, com d’activitats econòmiques. 

Font: Elaboració pròpia 
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6666 PROPOSTA D’ORDENACIÓPROPOSTA D’ORDENACIÓPROPOSTA D’ORDENACIÓPROPOSTA D’ORDENACIÓ: DES: DES: DES: DESCRIPCIÓ I ANÀLISI CRIPCIÓ I ANÀLISI CRIPCIÓ I ANÀLISI CRIPCIÓ I ANÀLISI 

D’ALTERNATIVESD’ALTERNATIVESD’ALTERNATIVESD’ALTERNATIVES    

 

 

En aquest capítol es recullen les alternatives contemplades en el procés d’elaboració del POUM de 

Viver i Serrateix. Actualment, la elaboració d’aquest instrument d’ordenació, es troba en una fase 

força prematura, sense disposar de l’aprovació inicial, la qual correspon al propi ajuntament.   

 

Les diferents alternatives es plantegen des del punt de vista del desenvolupament del sòl 

urbanitzable (en endavant SUrb) donat que la ordenació del sòl no urbanitzable (en endavant SNU) 

en dona en una única opció, descrita més endavant.  

 

A continuació es presenten les diverses alternatives en el desenvolupament del sòl urbà i el sòl 

urbanitzable, restringint-se cadascuna d’elles en un sòl nucli, donat que la opció finalment 

escollida, sorgeix de la elecció de la proposta més escaient en cadascun dels nuclis existents. 

 

6.16.16.16.1 DESCRIPCIÓ I ANÀLISIDESCRIPCIÓ I ANÀLISIDESCRIPCIÓ I ANÀLISIDESCRIPCIÓ I ANÀLISIS DE LES ALTERNATIVES DE LES ALTERNATIVES DE LES ALTERNATIVES DE LES ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ PER ALS D’ORDENACIÓ PER ALS D’ORDENACIÓ PER ALS D’ORDENACIÓ PER AL    
SÒL URBÀ I URBANITZASÒL URBÀ I URBANITZASÒL URBÀ I URBANITZASÒL URBÀ I URBANITZABLEBLEBLEBLE    

Paràmetres generals d’ordenacióParàmetres generals d’ordenacióParàmetres generals d’ordenacióParàmetres generals d’ordenació    

Com a criteri general s’ha optat per formar nuclis de població allà on col·lectivament s’identifiquen 

els nuclis o orígens del municipi: les parròquies (església de Sant Miquel de Viver, monestir de Santa 

Maria de Serrateix, església de Sant Joan de Montdarn). 

 

Els creixements previstos es plantegen per a usos residencials, amb densitats de població mitjos o 

baixos i tipologia edificatòria basada fonamentalment en l’habitatge unifamiliar aïllat. Així mateix, 

es procura que l’impacte d’aquests creixements sigui mínim, amb extensions reduïdes i 

implantacions sobre el terreny que minimitzin els moviments de terres, situant-se en posicions 

baixes dins les respectives conques visuals i respecte els principals punts d’observació. 

 

Paràmetres referits a l’edificació: 

Densitat inferior a 25 habitatges per hectàrea. 

Edificabilitat bruta inferior a 0,5 m2 de sostre/m2 de sòl. 

Alçada reguladora: màxim 7,5 m (PB + 1P + golfa) 
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Paràmetres referits als usos: 

L’ús dominant haurà de ser el residencial, en la seva modalitat d’habitatge unifamiliar. 

S’admetrà l’habitatge plurifamiliar en determinats àmbits (carrer de Cal Fuster). 

Podran ser admesos així mateix altres usos tradicionalment compatibles amb l’ús residencial 

(comercial, aparcament, petits tallers i obradors, equipaments i serveis). 

 

Paràmetres compositius: 

Les noves edificacions s’hauran d’integrar amb harmonia dins el nucli i el medi on s’implantin. 

Els materials i colors utilitzats seran els tradicionals dins el territori. 

 

Propostes pel nucli de ViverPropostes pel nucli de ViverPropostes pel nucli de ViverPropostes pel nucli de Viver    

Alternativa 1: 

El nucli urbà de Viver s’organitza com un anell residencial paral·lel a la carretera BV-4235, entorn el 

conjunt format per l’església i la rectoria, i front les antigues escoles, fins pràcticament a tocar Cal 

Sastre. Aquest primer anell pot ser doblat en un futur, en cas d’esgotar-se les parcel·les, a través 

d’una segona anella. 

 

Es proposa el creixement en una zona localitzada per sota la cota de la carretera i de l’esglèsia de 

Sant Miquel de Viver, oferint així un menor grau de visibilitat des de l’entorn més proper, evitant 

l’ocupació de la zona agrícola. Aquest creixement, permet la unió de Cal Sastre a la resta del nucli, 

fins ara disgregat.  

 

L’espai edificable, però, queda ubicat en un espai definit com a protecció del paisatge, i catalogat 

com a Hàbitat d’Interès Comunitari, sent així, un espai amb uns valors ecològics que en justifiquen 

la seva preservació davant de processos constructius. Igualment, el fort pendent present a la zona, 

suposen un esforç important pel desenvolupament urbanístic de la zona. 

 

La proposta d’ordenació per Viver planteja dos escenaris: en primer lloc, i a través d’un polígon de 

Sòl Urbà no consolidat, es formalitza un nucli de població capaç d’assimilar les necessitats de la 

població a curt i mitjà termini. Un cop s’hagi consolidat aquest polígon, i preveient que, donada la 

proximitat de Viver amb les vies de comunicació principal, aquest és el nucli on la demanda 

residencial pot ser més forta (dins els termes raonables del municipi en què ens trobem), es preveu 

en segon lloc, ampliar aquesta àrea a través d’un sector de Sòl Urbanitzable, que haurà de destinar 

part de la seva superfície a satisfer les necessitats del poble pel que fa a cessions en forma 

d’equipaments o zones verdes. 
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Taula 6.1. Càlcul Taula 6.1. Càlcul Taula 6.1. Càlcul Taula 6.1. Càlcul de de de de superfícies de l’alternativa 1superfícies de l’alternativa 1superfícies de l’alternativa 1superfícies de l’alternativa 1    

 SÒL URBÀ SÒL URBANITZABLE TOTAL 
Superfície 7.300 m2 13.000 m2 20.300 m2 
Vials 2.500 m2 (34%)  3.100 m2 (24%) 5.600 m2 (28%) 
Espais lliures  3.100 m2 (24%) 3.100 m2 (15%) 
Equipaments  2.000 m2 (15%) 2.000 m2 (10%) 
Sòl residencial 4.800 m2 (66%) 6.600 m2 (37%) 11.400 m2 (47%) 
Nombre d’habitatges 10 14 24 

Font: Documentació prèvia per la redacció del POUM de Viver i Serrateix 

 

Figura 6.1. Detall de la alternativa 1Figura 6.1. Detall de la alternativa 1Figura 6.1. Detall de la alternativa 1Figura 6.1. Detall de la alternativa 1    

 
Font: Documentació prèvia per la redacció del POUM de Viver i Serrateix 
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Alternativa 2: 

El primer plantejament per aquest àmbit va ser crear una plaça o passeig que servís d’“àgora” o 

punt de reunió, partint de la façana de l’església i alineat amb la seva porta principal, amb 

creixement residencial de baixa densitat a ambdues bandes, i delimitat per l’extensió del camp de 

Vilanova.  

 

Aquesta proposta es troba en unes dimensions limitades i sense possibilitat d’expansió, per la 

previsió de demanda existent. Per altra banda, es dóna en unes condicions de proximitat a les 

granges de Vilanova, fet que podria provocar una incompatibilitat amb l’ús residencial, per les 

molèsties a la població resident en aquesta zona. 

 

Cal dir però, que aquest plantejament salva el desnivell de la zona, així com l’ocupació d’un espai 

natural amb interès ecològic i paisatgístic. 

 

Taula 6.2Taula 6.2Taula 6.2Taula 6.2. Càlcul. Càlcul. Càlcul. Càlcul    de de de de superfícies de l’alternativa 2superfícies de l’alternativa 2superfícies de l’alternativa 2superfícies de l’alternativa 2    

 SÒL URBÀ SÒL URBANITZABLE TOTAL 
Superfície 4.990 m2 7.690 m2 12.680 m2 
Vials 360 m2 (7 %)  2.545 m2 (33 %) 2.905 m2 (23 %) 
Espais lliures - - - 
Equipaments 4.630 m2 (93 %) - 4.630 m2 (37 %) 
Sòl residencial 0 m2 (0 %) 5.145 m2 (67 %) 5.145 m2 (41%) 
Nombre d’habitatges 2 12 14 

Font: Documentació prèvia per la redacció del POUM de Viver i Serrateix 
 

Figura 6.2. Detall de la alternativa 2Figura 6.2. Detall de la alternativa 2Figura 6.2. Detall de la alternativa 2Figura 6.2. Detall de la alternativa 2    

 
Font: Documentació prèvia per la redacció del POUM de Viver i Serrateix 

PropostPropostPropostPropostes pel nucli de Serrateixes pel nucli de Serrateixes pel nucli de Serrateixes pel nucli de Serrateix    
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El nucli urbà de Serrateix té dos possibles punts de creixement: per una banda, a l’entorn del 

monestir de Santa Maria de Serrateix, tal i com s’hagués format un nucli en temps històrics, i per 

altra part, en l’entorn de l’hostal de Cal Fuster, on existeix un carrer capaç de donar una identitat 

urbana a aquest indret. Entre aquests dos punts, s’articulen les diverses propostes d’ordenació. 

 

Alternativa 3 

La proposta de creixement per al poble de Serrateix s’articula en dos nuclis i amb diferents 

tipologies edificatòries. Així, per una banda, es consolidaria el carrer de Cal Fuster com a carrer amb 

una alineació d’habitatges en filera, ja siguin unifamiliars com socials, recolzat per un anell 

residencial de baixa densitat que envolta el turonet amb la creu de terme i el bosquet d’alzines que 

funcionarien com a centre o espai verd d’aquest conjunt.  

 

Per altra banda, com a sòcol del monestir, i a partir dels habitatges que ja s’hi congreguen, es 

formaria una zona residencial entorn un passeig, situada en una cota prou baixa com per no 

pertorbar la visió del monument. 

 

Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.3333. Detall de la alternativa . Detall de la alternativa . Detall de la alternativa . Detall de la alternativa 3 (sector est)3 (sector est)3 (sector est)3 (sector est)    

 
Font: Documentació prèvia per la redacció del POUM de Viver i Serrateix 

 

Aquesta opció, reafirma i amplia, la estructura en la zona de Cal Fuster, la qual esdevé, ara per ara, 

gairebé l’únic espai urbà amb condicions d’estructura i vialitat coherent. Queda envoltat per una 

anella de creixement de baixa densitat, la qual es dona en un espai enfonsat respecte Cal Fuster, 
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amb un desnivell pronunciat, la qual cosa suposa una dificultat en el seu desenvolupament 

urbanístic. 

 

Figura 6.4. Detall de la alternativa 3 (sector oest)Figura 6.4. Detall de la alternativa 3 (sector oest)Figura 6.4. Detall de la alternativa 3 (sector oest)Figura 6.4. Detall de la alternativa 3 (sector oest)    

 
Font: Documentació prèvia per la redacció del POUM de Viver i Serrateix 

 

Per altra banda, el creixement entorn el monestir, permet la consolidació d’un teixit ja existent, 

format per cases aïllades i adossades, deixant el monument històric-religiós i el seu entorn, com a 

espai central d’aquest conjunt. Aquest fet, dóna força a la dimensió i social i recuperació de la 

potencialitat del nucli de Serrateix. 

 

Taula 6.3. Càlcul Taula 6.3. Càlcul Taula 6.3. Càlcul Taula 6.3. Càlcul de de de de superfícies de l’alternativa 3superfícies de l’alternativa 3superfícies de l’alternativa 3superfícies de l’alternativa 3    

 SÒL URBÀ SÒL URBANITZABLE 1 SÒL URBANITZABLE 2 TOTAL 
Superfície 5.100 m2 14.000 m2 7.800 m2 26.900 m2 
Vials 1.100 m2 (21 %)  2.900 m2 (21 %) 1.000 m2 (13%) 5.000 m2 (18 %) 
Espais lliures  3.200 m2 (23 %) 1.300 m2 (17%)  4.500 m2 (17 %) 
Equipaments  1.000 m2 (7 %)  1.000 m2 (4 %) 
Sòl residencial 4.000 m2 (79 %) 6.900 m2 (49 %) 5.500 m2 (70%)  16.400 m2 (61 %) 
Nombre 
d’habitatges 

20 16 18 54 

Font: Documentació prèvia per la redacció del POUM de Viver i Serrateix 

    

Alternativa 4 

Aquesta darrera proposta pel nucli de Serrateix, contempla el tractament integrat dels diversos 

sectors: l’entorn del monestir, Cal Fuster, i la zona industrial existent “El Teix”. La principal 
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característica, és que agrupa tot el creixement entorn a Cal Fuster i Cal Jaume, considerant-se com 

a sòl urbà consolidat i no consolidat respectivament. Es dona una tipologia diferenciada entre el 

sector al nord de la carretera, respecte el que es situa al sud. En el primer cas, es tracta d’un 

tipologia edificatòria basada en habitatges entremitgeres, mentre que en el segon cas, es tracta 

d’habitatges aïllats i adossats. A la part central d’aquest creixement, apareixen diversos espais 

lliures, que donen forma i sentit al teixit urbà. 

 

La franja compresa entre l’ajuntament i el monestir, es reserva a sòl destinat a equipaments i 

serveis, dotant aquest espai, de sentit de continuïtat. Per altra banda, es reconeixen les edificacions 

situades a l’entorn del monestir, com a sòl urbà, mantenint la coherència i forma actual. 

 

La proposta inclou la ampliació i adequació del sòl industrial existent, en una zona que queda 

enclotada respecte el sòl destinat al creixement residencial, però que n’evita el total 

emmascarament de la zona. Es mantindran la tipologia actual (amb alçada màxima de 10 m. i no 

estan permeses aquelles activitats perilloses o potencialment contaminants). 

 

Figura 6.5. Detall de l’alternativa 4Figura 6.5. Detall de l’alternativa 4Figura 6.5. Detall de l’alternativa 4Figura 6.5. Detall de l’alternativa 4    

 
Font: Documentació prèvia per la redacció del POUM de Viver i Serrateix 
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Taula 6.4. Càlcul Taula 6.4. Càlcul Taula 6.4. Càlcul Taula 6.4. Càlcul de de de de superfícies de l’alternativa 4superfícies de l’alternativa 4superfícies de l’alternativa 4superfícies de l’alternativa 4    

 SÒL URBÀ21 SÒL URBANITZABLE 1 TOTAL 

Superfície 45.400 m2 38.100 m2 83.500 m2 
Vials 2.300 m2 (5 %)  13.700 m2 (36 %) 16.000 m2 (19 %) 
Espais lliures 1.900 m2 (4 %) 3.200 m2 (8 %) 5.100 m2 (6 %) 
Equipaments 13.400 m2 (31 %) 2.830 m2 (7 %) 16.230 m2 (20 %) 
Sòl residencial 15.900 m2 (36 %) 10.700 m2 (28 %) 26.600 m2 (33 %) 
Sòl industrial 10.200 m2 (23 %) 7.500 m2 (20%) 17.700 m2 (21 %) 
Nombre 
d’habitatges 

7 39 46 

Font: Documentació prèvia per la redacció del POUM de Viver i Serrateix 

    

Propostes pel nucli de Sant Joan de MontdarnPropostes pel nucli de Sant Joan de MontdarnPropostes pel nucli de Sant Joan de MontdarnPropostes pel nucli de Sant Joan de Montdarn    

Alternativa 5 

El nucli urbà de Montdarn es genera entorn de la parròquia de Sant Joan, però en una cota inferior, 

a partir d’un únic vial que agafa inicialment el recorregut del camí del cementeri, per tot seguit 

apartar-se d’ell i anar encerclant la penya sobre la què s’assenten el conjunt de l’església i casa 

rectoral i el viver excavat a la mateixa roca, tot distanciant-se de la masia de Cor de Roure per tal de 

deixar-la lliure d’edificacions, per finalment retornar a la carretera. 

En aquest nucli es proposa un creixement més moderat que en la resta, i de forma esglaonada en 

un terreny amb pendent suavitzada, amb orientació nord-est, reforçant i destacant, l’espai central 

de l’església de Sant Joan, i la masia Cor de Roure. 

 

Taula 6.5. Càlcul de superfícies de l’alternativa 5Taula 6.5. Càlcul de superfícies de l’alternativa 5Taula 6.5. Càlcul de superfícies de l’alternativa 5Taula 6.5. Càlcul de superfícies de l’alternativa 5    

 SÒL URBÀNITZABLE 
Superfície 13.000 m2 
Vials 2.000 m2 (15%)  
Espais lliures i Equipaments 2.500 m2 (19%) 
Sòl residencial 4.800 m2 (66%) 
Nombre d’habitatges 15 
Font: Documentació prèvia per la redacció del POUM de Viver i Serrateix 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
21 Inclou sòl urbà consolidat i no consolidat 
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Figura 6.6. Detall de l’alternativa 6Figura 6.6. Detall de l’alternativa 6Figura 6.6. Detall de l’alternativa 6Figura 6.6. Detall de l’alternativa 6    

 
Font: Documentació prèvia per la redacció del POUM de Viver i Serrateix 

    

    

PropostePropostePropostePropostes pel nucli dels Cabalerss pel nucli dels Cabalerss pel nucli dels Cabalerss pel nucli dels Cabalers    

Alternativa 6 

A l’actualitat, la zona dels Cabalers, presenta les condicions per considerar-se espai urbà, ja que 

disposa dels serveis mínims segons la Llei d’urbanisme. Malgrat això, en aquest punt, es considera 

convenient l’adequació de l’espai, on apareix un ús residencial de baixa densitat, permetent-ne la 

consolidació i ordenació coherent dels espais, efectuant una cessió per l’adequació de l’espai 

públic.  

 

Aquesta consolidació i millora de la zona, comportarà la creació de nous habitatges, mantenint la 

tipologia actual, basada en edificacions aïllades, de tal forma, que no comporti l’augment de sòl 

urbà. Així caldrà una reparcel·lació de la zona, derivant en un lleuger augment de la concentració 

de sostre construït en el conjunt d’aquesta agrupació residencial.  
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Taula 6.Taula 6.Taula 6.Taula 6.6666. Càlcul . Càlcul . Càlcul . Càlcul de de de de superfícies de l’alternativa 5superfícies de l’alternativa 5superfícies de l’alternativa 5superfícies de l’alternativa 5    

 SÒL URBÀ 
Superfície 13.000 m2 
Vials 2.800 m2 (22%)  
Espais lliures i Equipaments - 
Sòl residencial 10.200 m2 (78%) 
Nombre d’habitatges 8 

Font: Documentació prèvia per la redacció del POUM de Viver i Serrateix 

 

Alternativa zero 

L’alternativa zero preveu el manteniment de la forma actual dels diversos nuclis, impedint-ne el seu 

creixement. Aquesta mesura dificulta la possibilitat de satisfer les necessitats manifestes de la 

població per tal d’absorvir-ne el creixement natural, i creant, en els diversos nuclis existents, l’entitat 

urbana necessària per dotar de teixit i serveis bàsics que potenciïn Viver i Serrateix, com a municipi 

amb una dinàmica social rica, que n’asseguri el relleu generacional de la població, i el manteniment 

del caràcter rural desenvolupat fins l’actualitat.  

 

Proposta escollida pel sòl urbà i el sòl urbanitzable 

La proposta escollida en el procés de redacció del POUM, correspon a la integració de les 

alternatives 2, 4 i 6, donant lloc, a la delimitació de sòl urbanitzable en els nuclis de Viver i de 

Serrateix, aquest darrer, en qualitat d’ús residencial i industrial. En el cas dels Cabalers, no 

s’augmenta la superfície urbana, però si que se’n estableix una millora d’aquesta, donant cabuda a 

un augment del nombre d’edificacions.  

 

Per contra s’ha desestimat la reserva de sòl urbanitzable en el nucli de Sant Joan de Montdarn, al 

considerar-se no necessari a nivell de municipi, donat el conjunt de necessitats de la població, i 

desixant el conjunt forma per l’església de Sant Joan de Montdarn i la masia Cor de Roure, en 

règim de sòl no urbanitzable. 

 

A través d’aquesta proposta final, es dona per satisfetes les demandes expressades per la població 

en permetre el desenvolupament urbanístic que doni acollida al creixement natural de la població, i 

a aquelles persones que en els darrers anys s’han vist obligades a abandonar el municipi, per 

inexistència de creixement urbà. 

 

El creixement proposta es preveu entorn els nuclis de població existents, amb un model 

majoritàriament de baixa densitat, que reforci les polaritats i teixit urbà existent, dotant-lo de les 

reserves de sòl necessàries per desenvolupar els sistemes viaris i d’espais lliures que permetin crear 

un espai urbà coherent, connectat i ordenat. 
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En les proximitats del nucli de Serrateix es destina una part del sòl urbanitzable a l’ús industrial, per 

tal de potenciar l’activitat econòmica existent, i permetre en darrer lloc, la possibilitat d’obertura a 

nous sectors econòmics vinculats al tractament dels productes resultants de les activitats ja 

existents. 

 

Taula 6.Taula 6.Taula 6.Taula 6.7777. . . . Superfícies per règim de sòlSuperfícies per règim de sòlSuperfícies per règim de sòlSuperfícies per règim de sòl    

Règim de sòl Superfície (ha) Percentatge (%) 

Sòl Urbà 1.558,80 23,28 

Sòl Urbanitzable residencial 241,41 3,61 

Sòl Urbanitzable industrial 127,33 1,90 

Sòl No Urbanitzable 4.768,90 71,22 

 6.696,44 100,00 
Font: Documentació prèvia per la redacció del POUM de Viver i Serrateix 

 

6.26.26.26.2 DESCRIPCIÓ I ANÀLISIDESCRIPCIÓ I ANÀLISIDESCRIPCIÓ I ANÀLISIDESCRIPCIÓ I ANÀLISI DE LA PROPOSTA D’OR DE LA PROPOSTA D’OR DE LA PROPOSTA D’OR DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ DEL SÒL NO DENACIÓ DEL SÒL NO DENACIÓ DEL SÒL NO DENACIÓ DEL SÒL NO 
URBANITZABLEURBANITZABLEURBANITZABLEURBANITZABLE    

DDDDefinició del sòl no urbanitzableefinició del sòl no urbanitzableefinició del sòl no urbanitzableefinició del sòl no urbanitzable    

Constitueixen el sòl no urbanitzable els terrenys classificats com a tals per la incompatibilitat de la 

seva transformació i no adequació al desenvolupament urbà, així com aquells reservats a sistemes 

urbanístics generals no inclosos en el sòl urbà ni en el sòl urbanitzable, quedant així incloses, 

futures instal·lacions de caràcter general com és el tractament i abastament d’aigua. 

 

Finalitat de l’ordenació del sòl no urbanitzableFinalitat de l’ordenació del sòl no urbanitzableFinalitat de l’ordenació del sòl no urbanitzableFinalitat de l’ordenació del sòl no urbanitzable    

Els criteris utilitzats per la ordenació del sòl no urbanitzable es basa en el manteniment de les 

activitats que a hores d’ara es desenvolupen en el sòl no urbanitzable, i que fan que aquest es 

mantingui, dotant-los d’aquella regulació que els permeti seguir sent competitius dins el sector en 

que es troben, sense desavantatges pel fet d’estar en municipis diferents. Així , els criteris que es 

segueixen són els següents: 

: 

1. Protegir els sòls amb aquesta classificació dels processos de caràcter urbà. 

2. Preservar i potenciar la millora de les explotacions agràries 

3. Preservar i potenciar els seus valors forestals, especialment contra els incendis, paisatgístics, 

històrics, arqueològics, ambientals, culturals o la seva riquesa natural. 

4. Establir una regulació dels diferents usos de manera que no es malmetin els valors que es 

pretén protegir. 
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Zonificació del sòl no urbanitzableZonificació del sòl no urbanitzableZonificació del sòl no urbanitzableZonificació del sòl no urbanitzable    

En el sòl no urbanitzable es distingeixen quatre qualificacions diferents segons les característiques i 

valors que presenten: 

 

1. Sòl Agrícola 

2. Sòl Agrícola de protecció paisatgística 

3. Sòl Agrícola de protecció forestal 

4. Sòl Forestal 

 

Aquestes qualificacions queden representades en la següent taula, detallant-ne la superfície de 

cada una (veure annex 17). 

 

Taula 6.Taula 6.Taula 6.Taula 6.8888. Superfícies . Superfícies . Superfícies . Superfícies per zonificació del SNUper zonificació del SNUper zonificació del SNUper zonificació del SNU    

Zonificació Superfície (ha) Percentatge (%) 

Sòl Agrícola 1.558,80 23,28 

Sòl Agrícola de protecció paisatgística 241,41 3,61 

Sòl Agrícola de protecció forestal 127,33 1,90 

Sòl forestal 4.768,90 71,22 

 6.696,44 100,00 
Font: Documentació prèvia per la redacció del POUM de Viver i Serrateix 

Sòl Agrícola 

Contempla aquells terrenys de sòl no urbanitzable que han de ser objecte de la màxima protecció 

amb la finalitat d’assegurar la continuïtat i la millora dels seus valors agrícoles i paisatgístics actuals. 

 

Sòl Agrícola de protecció paisatgística 

Contempla un espai amb un elevat interès paisatgístics, donada la importància que representa pel 

manteniment del paisatge actual i els valors que l’integren. Aquest espai ha de ser objecte de la 

màxima protecció amb la finalitat d’assegurar la continuïtat i la millora dels seus valors agrícoles i 

paisatgístics actuals. 

 

S’ha d’evitar la implantació d’activitats que puguin ser molestes al sòl urbà, i amb un elevat impacte 

visual, facilitant en contapartida, el desplaçament d’aquelles existents que presentin una 

incompatibilitat amb els seus valors. En cap cas s’accepta la implantació de noves edificacions. 

    

Sòl agrícola de protecció forestal 

Es tracta d’aquells terrenys agrícoles que es troben entre sòl forestal o a un corredor de 200 m a 

l’entorn de les mateixes.  
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Es defineix un tractament especial com a element compartimentador de l’espai forestal per la 

prevenció d’incendis i el seu ús es troba condicionat per aquest fet. 

 

PARÀMETRES ESPECÍFICS 

S’ha de garantir en manteniment del conreu de forma que no hi pot haver presència d’espècies 

arbrades o arbustives als camps de conreu sempre i quan no es tractin d’un cultiu (olivera, vinya,...). 

 

Es limiten els usos en quan a protecció del sòl forestal, afavorint la reducció de la massa forestal en 

aquelles zones on apareixen masses arbrades. 

 

Els camins existents en aquestes zones no es poden tancar amb cadenes en cap cas, i s’han de 

mantenir aquests es bon estat de conservació. 

    

Sòl Forestal 

D’acord amb la Llei 6/1988 forestal de Catalunya, són sòls forestals: 

a) els sòls rústics poblats d’espècies arbòries o arbustives. 

b) els boscos de ribera 

c) els erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per la protecció d’aquests. 

d) els erms que per les seves característiques siguin adequats per l’aforestació. 

e) la resta de sòls establerts per aquesta Llei. 

 

Han de ser objecte de la màxima protecció contra el foc, per tal de garantir el manteniment de la 

massa, l’explotació forestal i el manteniment de les externalitats vers la societat. 

 

Es permeten les rompudes d’acord amb l’article 23 de la Llei 6/1988. En qualsevol cas, s’admetran 

les rompudes amb finalitats de prevenció d’incendis sempre i quan es garanteixi el manteniment de 

la biodiversitat i la riquesa natural de l’espai. 

 

Es limiten els usos en quan a la protecció de l’espai forestal. 

 

Els camins d’accés a aquests espai no es poden tancar amb cadenes en cap cas. S’ha de garantir el 

bon estat de conservació dels mateixos. 
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Regulació d’usos en sòl no urbanitzableRegulació d’usos en sòl no urbanitzableRegulació d’usos en sòl no urbanitzableRegulació d’usos en sòl no urbanitzable    

A continuació es detallen els usos que es consideren compatibles i/o condicionats per cada 

qualificació urbanística, indicant el grau d’admissibilitat en funció de les referències següents: 

- Ús dominant 

- Ús compatible 

- Ús incompatible 

- Ús condicionat a: 

1. a la recuperació de les construccions incloses en el Catàleg de masies i cases rurals 

especificat en les Normes urbanístiques o altre documentació 

2. a la localització sobre finques que limitin amb els camins rurals definits en els 

plànols d’ordenació 

3. a l’explotació agrícola, forestal o ramadera i els seus  productes. 

4. a la tramitació d’un pla especial que justifiqui la necessitat i la idoneïtat de la 

ubicació d’una instal·lació d’aquesta naturalesa en el territori 

5. a que no es localitzaran en llocs exposats ni en llocs en que pugui alterar el 

paisatge 

6. al servei de la xarxa viària territorial 

7. com annexa als usos de restauració 

 

 

 

Taula 6.9. Regulació d’usos en Sòl No UrbanitzableTaula 6.9. Regulació d’usos en Sòl No UrbanitzableTaula 6.9. Regulació d’usos en Sòl No UrbanitzableTaula 6.9. Regulació d’usos en Sòl No Urbanitzable    

USOSUSOSUSOSUSOS        SÒL AGRÍCOLASÒL AGRÍCOLASÒL AGRÍCOLASÒL AGRÍCOLA    

SÒL AGRÍCOLA SÒL AGRÍCOLA SÒL AGRÍCOLA SÒL AGRÍCOLA 

DE PROTECCIÓ DE PROTECCIÓ DE PROTECCIÓ DE PROTECCIÓ 

URBANAURBANAURBANAURBANA    

SÒL AGRÍCOLA DE SÒL AGRÍCOLA DE SÒL AGRÍCOLA DE SÒL AGRÍCOLA DE 

PROTECCIÓ PROTECCIÓ PROTECCIÓ PROTECCIÓ 

FORESTALFORESTALFORESTALFORESTAL    SÒL FORESTALSÒL FORESTALSÒL FORESTALSÒL FORESTAL    

Habitatge rural 

Masia tradicional Ús condicionat 1 

Ús condicionat 

1 

Ús condicionat 1 Ús condicionat 

1 

 

Habitatge rural 

Ús condicionat 1 Ús condicionat 

1 

Ús condicionat 1 Ús condicionat 

1 

Residència especial 

Alberg de joventut 

Ús condicionat 1 Ús condicionat 

1 

Ús condicionat 1 Ús condicionat 

1 

Residència mòbil 

Camping Ús condicionat 4 

Ús condicionat 

4 

Ús condicionat 4 Ús condicionat 

4 

Hoteler 

Casa de colònies 

Ús condicionat 1 Ús condicionat 

1 

Ús condicionat 1 Ús condicionat 

1 

 

Residència casa de pagès 

Ús condicionat 1 Ús condicionat 

1 

Ús condicionat 1 Ús condicionat 

1 

Comercial Centres de jardineria i venda 

de plantes Ús condicionat 3 

Ús condicionat 

3 Ús condicionat 3 

Ús condicionat 

3 

 

Venda de llenya Ús incompatible Ús incompatible Ús incompatible 

Ús condicionat 

3 
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USOSUSOSUSOSUSOS        SÒL AGRÍCOLASÒL AGRÍCOLASÒL AGRÍCOLASÒL AGRÍCOLA    

SÒL AGRÍCOLA SÒL AGRÍCOLA SÒL AGRÍCOLA SÒL AGRÍCOLA 

DE PROTECCIÓ DE PROTECCIÓ DE PROTECCIÓ DE PROTECCIÓ 

URBANAURBANAURBANAURBANA    

SÒL AGRÍCOLA DE SÒL AGRÍCOLA DE SÒL AGRÍCOLA DE SÒL AGRÍCOLA DE 

PROTECCIÓ PROTECCIÓ PROTECCIÓ PROTECCIÓ 

FORESTALFORESTALFORESTALFORESTAL    SÒL FORESTALSÒL FORESTALSÒL FORESTALSÒL FORESTAL    

Restauració 

Restaurants vinculats a RCP Ús condicionat 3 

Ús condicionat 

3 

Ús condicionat 1 Ús condicionat 

1 

Magatzem Per cada activitat i dels 

productes de la pròpia 

activitat Ús condicionat 3 

Ús condicionat 

3 Ús condicionat 3 Ús incompatible 

 De terres (regulació 

específica) Ús compatible Ús compatible Ús compatible 

Ús incompatible 

Industrial Primera transformació i/o 

elaboració de productes de la 

pròpia explotació 

Ús condicionat 3 Ús condicionat 

3 

Ús condicionat 3 Ús incompatible 

Educatiu Escoles de capacitació agrària 

i similars Ús compatible Ús compatible Ús compatible Ús incompatible 

 Centres d’informació de la 

natura Ús compatible Ús compatible Ús compatible Ús incompatible 

Esportiu Recintes hípics i escoles 

d’equitació Ús condicionat 1/7 Ús incompatible Ús condicionat 1/7 Ús incompatible 

 activitats columbòfiles Ús condicionat 1/7 Ús incompatible Ús condicionat 1/7 Ús incompatible 

Serveis tècnics Centres emissors de 

radiodifusió, televisió i 

antenes Ús compatible Ús compatible Ús compatible Ús compatible 

 Dipòsits d’abastament 

d’aigua Ús compatible Ús compatible Ús compatible Ús compatible 

 Basses d’aigua Ús compatible Ús compatible Ús compatible Ús compatible 

 Dipòsits d’aigua contra 

incendis Ús compatible Ús compatible Ús compatible Ús compatible 

Serveis 

mediambientals Deixalleries Ús incompatible Ús incompatible Ús incompatible Ús incompatible 

 Plantes de compostatge de 

residus urbans Ús compatible Ús incompatible Ús incompatible Ús incompatible 

 Plantes de tractament 

d’aigües residuals Ús compatible Ús incompatible Ús compatible Ús incompatible 

 Plantes de compostatge de 

dejeccions ramaderes Ús compatible Ús incompatible Ús compatible Ús incompatible 

 Plantes de compostatge de 

materials vegetals Ús compatible Ús incompatible Ús compatible Ús incompatible 

Estacions de servei Magatzems de servei de 

conservació de carreteres Ús incompatible Ús incompatible Ús incompatible Ús incompatible 

 Gasolineres Ús incompatible Ús incompatible Ús incompatible Ús incompatible 

Agrícola Agricultura tradicional Ús dominant Ús dominant Ús dominant Ús dominant 

 Agricultura integrada i/o 

ecològica Ús compatible Ús compatible Ús compatible Ús compatible 

Ramader Explotacions pecuàries Ús compatible Ús compatible Ús compatible Ús incompatible 

 Gosseres (cria, ensinistrament Ús compatible Ús compatible Ús compatible Ús incompatible 
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USOSUSOSUSOSUSOS        SÒL AGRÍCOLASÒL AGRÍCOLASÒL AGRÍCOLASÒL AGRÍCOLA    

SÒL AGRÍCOLA SÒL AGRÍCOLA SÒL AGRÍCOLA SÒL AGRÍCOLA 

DE PROTECCIÓ DE PROTECCIÓ DE PROTECCIÓ DE PROTECCIÓ 

URBANAURBANAURBANAURBANA    

SÒL AGRÍCOLA DE SÒL AGRÍCOLA DE SÒL AGRÍCOLA DE SÒL AGRÍCOLA DE 

PROTECCIÓ PROTECCIÓ PROTECCIÓ PROTECCIÓ 

FORESTALFORESTALFORESTALFORESTAL    SÒL FORESTALSÒL FORESTALSÒL FORESTALSÒL FORESTAL    

i guarda) 

 Nuclis zoològics Ús compatible Ús compatible Ús compatible Ús incompatible 

Forestal Explotació forestal Ús compatible Ús compatible Ús incompatible Ús dominant 

Horta Magatzem d’eines per l’horta Ús incompatible Ús incompatible Ús incompatible Ús incompatible 

Instal·lacions de 

producció d’energia Generadors eòlics Ús condicionat 4/5 Ús incompatible Ús condicionat 4/5 

Ús condicionat 

4/5 

 Plaques solars per 

autoconsum amb superfície 

màxima de 35 m2 Ús compatible Ús incompatible Ús compatible Ús compatible 

 Plaques solars integrades a 

façanes o cobertes Ús compatible Ús compatible Ús compatible Ús compatible 

Font: Documentació prèvia per la redacció del POUM de Viver i Serrateix 
 

En cada cas s’haurà de complir i tramitar amb la normativa tant urbanística com sectorial vigent. 

    

Paràmetres per les edificacions en sòl no urbanitzableParàmetres per les edificacions en sòl no urbanitzableParàmetres per les edificacions en sòl no urbanitzableParàmetres per les edificacions en sòl no urbanitzable    

Es regulen totes aquelles edificacions que no necessiten la redacció d’un Pla Especial per 

l’atorgament de llicències. 

 

Pel que fa a les masies o habitatges en Sòl No Urbanitzable, els paràmetres vindran fixats pel 

Catàleg de Masies. 

 

No s’accepten nous habitatges. 

Les condicions mínimes: 

1. Finca mínima de 45000 m2 (4,5 ha) de sòl agrícola o 250000 m2  (25 ha) de sòl forestal. 

S’inscriurà al registre les càrregues urbanístiques que afectin a la finca així com la 

indivisibilitat de la mateixa. Aquest serà condicionant per l’otorgament de la Llicència 

d’Activitats. 

2. Per les activitats preexistents no es tindrà en compte el paràgraf anterior. 

3. Pel trasllat d’aquelles explotacions incloses en Sòl Agrícola de Protecció Urbana la finca 

mínima serà de 20000 m2 (2 ha) de sòl agrícola en una unitat contínua, poden edificar el 

mateix sostre de que es disposa. 

4. El canvi d’activitat suposarà el compliment de totes els paràmetres i usos. 

5. L’edificabilitat màxima corresponent a totes les unitat d’edificació serà segons la superfície 

de finca: 

i. de 0,1 m2 de sostre per m2 de sòl fins a 5 ha.  
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ii. de 5 a 10 ha l’edificabilitat serà de 0,05 m2 de sostre per m2 de sòl.  

iii. a partir de 10 ha l’edificabilitat serà de 0,025 m2 de sostre per m2 de sol 

6. La superfície màxima de totes les unitats d’edificació es fixa en 12.000 m2.22 

7. Separació al límit de finca de 10 m 

8. Separació a altres edificacions de la mateixa finca de 10 m. 

9. Separació de 10 m a la xarxa viària i a cursos d’aigua. 

10. Només s’admet edificacions en planta baixa 

11. Alçada màxima de les edificacions de 6 m (mesurat des de la cota exterior del terreny fins 

al punt més alt sobre coberta) tret de magatzems i equips que podrà arribar a 10 m  

12. Llargada màxima de l’edificació de 120 m i una amplada màxima de 30m. 

13. Per a nous emplaçaments d’activitats ramaderes s’hauran de complir les distàncies mínimes 

respecte: 

i. 500 m a sòl urbanitzable 

ii. 100 m a l’eix de carreteres 

iii. 10 m a la xarxa de camins municipal 

iv. 100 m a habitatges d’altres propietats 

v. 500 m a altres explotacions ramaderes o en tot cas aquella distància establerta en 

la legislació vigent. 

 

Impacte visual: 

En tots els edificis els material utilitzats per les parets exterior seran de colors terrosos. 

 

Es prohibeix l’obra vista tret la de manposteria així com l’arrebossat de ciment sense pintar. 

 

La coberta serà amb teula àrab de ceràmica o similar. 

 

Tot l’entorn del nucli de les edificacions es plantaran 2 línies d’arbrat intercalades, l’una a 5 metres 

de l’altre a una distància màxima de 15 metres de les edificacions. L’arbrat haurà d’ocultar al 

màxim les edificacions.  

 

                                                      

 
22 Una finca de 25 ha (250.000 m2) podrà construïr: 

50000*0,1 = 5000; 50000*0,05=2500; 150000*0,025=3750; la superfície total que podrà 

construïr serà de 5000+2500+3750=11250m2. 
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Les edificacions visibles des de sòl urbà o xarxa viària, l’alçada màxima visible des d’aquests punts a 

les  façanes no podrà superar els 4 m, realitzant replens de terra per tal de corregir l’impacte que 

després s’hauran de revegetar amb espècies arbustives. 

 

Figura 6.7. Representació de la barrera de vegetacióFigura 6.7. Representació de la barrera de vegetacióFigura 6.7. Representació de la barrera de vegetacióFigura 6.7. Representació de la barrera de vegetació    

 

 
Font: Documentació prèvia per la redacció del POUM de Viver i Serrateix 

 

Correcció de l’impacte sobre la xarxa hídrica: 

Les superfícies construïdes superiors a 6000 m2 hauran d’adoptar mesures de regulació de les 

aigües pluvials amb la construcció de basses de contenció d’avingudes i amb canalitzacions de 

sortida amb cabals ajustats a les rases aigües avall. 

 

 

 

6.3 OBJECTIUS AMBIENTALSOBJECTIUS AMBIENTALSOBJECTIUS AMBIENTALSOBJECTIUS AMBIENTALS DE LA PROPOSTA DEL  DE LA PROPOSTA DEL  DE LA PROPOSTA DEL  DE LA PROPOSTA DEL POUMPOUMPOUMPOUM 

Per la redacció del Pla s’estableix un conjunt d’objectius ambientals, adoptats en la fase inicial, i que 

han de ser verificables al final del procés de redacció i desenvolupament de l’estudi. Aquesta és una 

mesura per poder fer una integració dels criteris ambientals en el planejament, ja que seran el 

referent a assolir en matèria de medi ambient. 

 

Els objectius recollits a continuació, es presenten de forma jerarquitzada segons la importància 

relativa, i agrupats segons els factors ambientals sobre els que s’incideix. 

 

A) Preservació de les activitats econòmiques i fer-les compatibles amb el medi natural 

 - Dotar les activitats dels recursos naturals necessaris pel seu desenvolupament 



Estudi ambiental de la proposta del POUM de Viver i Serrateix  

 

 

128 
 

 

 - Establir criteris ambientals per evitar la degradació del patrimoni natural, social i cultural 

 

B) Preservació i ordenació de paisatge: 

 - Incorporar el paisatge en els processos urbanístics 

 - Preservar la qualitat paisatgística 

 - Preservar els elements d’interès paisatgístic 

 

C) Definir un model territorial sostenible:  

 - Ordenar el sòl no urbanitzable com a estructura territorial i manteniment del model actual 

- Preservar els espais i elements de valor rellevant del territori. Preservar els sòls rústecs 

d’interès i altres béns de valor 

 

D) Preservació del patrimoni natural: 

 - Ordenar i gestionar els sòls ocupats per ecosistemes fràgils i d’interès general 

 - Conservar la connectivitat biològica 

 - Definir espais naturals continus, lliures d’espais urbans 

 

E) Contribuir a la millora de l’eficiència energètica dels sistemes urbans 

 - Contribució a l’estalvi energètic i ús d’energies renovables 

 

F) Preservació i millora de la qualitat de l’aigua 

 - Implantar una planta de tractament d’aigua 

 - Implantar de criteris per l’estalvi d’aigua 

 - Protegir els sistemes aquàtics 
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7777 AVALUACIÓ D’IMPACTE AVALUACIÓ D’IMPACTE AVALUACIÓ D’IMPACTE AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL DEL POUMAMBIENTAL DEL POUMAMBIENTAL DEL POUMAMBIENTAL DEL POUM        

    

7.17.17.17.1 DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ DELS EFECTES AMBIENTDELS EFECTES AMBIENTDELS EFECTES AMBIENTDELS EFECTES AMBIENTALS DEL POUMALS DEL POUMALS DEL POUMALS DEL POUM    

En aquest apartat es pretén desglossar les diverses actuacions i mesures previstes en el POUM pel 

municipi de Viver i Serrateix, així com determinar posteriorment, la incidència que presenten sobre 

el diversos factors ambientals. El primer apartat, de caràcter descriptiu, és la base per comprendre 

la relació existent entre cada actuació i mesura respecte els diversos factors ambientals 

contemplats, poden establir una valoració qualitativa dels respectius efectes. 

 

SSSSistemes generalsistemes generalsistemes generalsistemes generals    

6.6.6.6. Reconeixement de la xarxa de torrents i rieReconeixement de la xarxa de torrents i rieReconeixement de la xarxa de torrents i rieReconeixement de la xarxa de torrents i rieres del municipi, per a la seva protecció:res del municipi, per a la seva protecció:res del municipi, per a la seva protecció:res del municipi, per a la seva protecció:    La 

preocupació per l’estat del sistema hídric a nivell general del municipi, porta al 

reconeixement i tractament de forma per igual, el conjunt de la xarxa de rieres i torrents, 

definint un perímetre de protecció d’aquests en una distància de 5 m., indiferentment de 

la seva consideració com a Domini Públic Hidràulic. Aquest tractament suposa una limitació 

en el desenvolupament de noves activitats en les zones afectades per aquest perímetre de 

protecció, subjecte a la seva naturalesa i efectes sobre la xarxa hidrogràfica.    

 

SSSSòl urbàòl urbàòl urbàòl urbà    

7.7.7.7. Reconeixement de la realitat urbana dels nuclis i millora Reconeixement de la realitat urbana dels nuclis i millora Reconeixement de la realitat urbana dels nuclis i millora Reconeixement de la realitat urbana dels nuclis i millora d’aquestad’aquestad’aquestad’aquesta: : : : La proposta 

d’ordenació recull la realitat existent en els nuclis de Serrateix, Viver i els Cabalers, 

atribuint-los una diferenciació respecte el sòl no urbanitzable, règim al qual es troben 

inclosos actualment. La classificació d’aquests espais com a sòl urbà, obra la possibilitat 

d’adequar-los a les necessitats existents en quant a serveis i usos. Així es dona lloc a la 

possibilitat de reformular a través de plans de millora urbana, el conjunt històric de 

Serrateix format pel monestir de Santa Maria de Serrateix i el seu entorn, potenciant-ne els 

seus valors i reforçant la seva entitat en el si de l’espai urbà, amb l’objectiu d’enriquir el 

diàleg amb el passat històric i la magnitud identitària que esdevé en el paisatge. També es 

pretén reordenar els espais, definint una estructura a través dels edificis existents, 

equipaments, vials, i espais lliures, a fi de dotar el teixit urbà existent, de la funcionalitat i 

ordenació que correspon a aquesta tipologia de sòl.    

    

8.8.8.8. Protegir la població i nuclis urbans de les activitats molestesProtegir la població i nuclis urbans de les activitats molestesProtegir la població i nuclis urbans de les activitats molestesProtegir la població i nuclis urbans de les activitats molestes: : : : Es reconeix la necessitat de 

protegir les zones habitades de les activitats potencialment molestes per la població, amb 
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la finalitat d’afavorir la compatibilitat entre activitats econòmiques (principalment 

ramaderia i gestió de dejeccions ramaderes) i assentaments poblacionals. Per assolir aquest 

objectiu, es limita la instal·lació de noves edificacions ramaderes, així com es preveu la 

possibilitat de relocalització de les instal·lacions existents en condicions equiparables en 

una nova ubicació, i la necessitat d’aplicar mesures minimitzadores de les olors molestes en 

l’exercici diari de l’activitat agrícola i ramadera.    

    

SSSSòl urbanitzableòl urbanitzableòl urbanitzableòl urbanitzable    

9.9.9.9. Previsió de cPrevisió de cPrevisió de cPrevisió de creixement del sòl urbàreixement del sòl urbàreixement del sòl urbàreixement del sòl urbà residencial residencial residencial residencial:::: La delimitació de sòl urbanitzable pel 

desenvolupament d’un futur creixement del sistema urbà, genera un consum de sòl i 

ocupació permanent dels espais lliures, conservats fins l’actualitat. Aquest fet, suposa una 

degradació o pèrdua irreversible dels sòl i hàbitats afectats, els quals corresponent a espais 

agrícoles. Aquest creixement, es dóna, tant en el cas de Serrateix, com de Viver, en un 

espai identificat com a rellevants des del punt de vista paisatgístic, amb la conseqüent 

alteració que això suposa.    

 

10.10.10.10. Augment de la població: Augment de la població: Augment de la població: Augment de la població: La previsió de creixement dels nuclis urbans, està associada a un 

increment de la població total resident en el municipi. Malgrat la dificultat per determinar 

el creixement real que significarà, se’n deriva un increment de la mobilitat general de la 

població, així com un increment de la necessitat d’incrementar els serveis ofertats, amb 

especial èmfasi a l’abastament d’aigua i de gestió de residus (residus sòlids urbans, i aigües 

residuals).    

    

11.11.11.11. Previsió de creixement delPrevisió de creixement delPrevisió de creixement delPrevisió de creixement del sòl industrial sòl industrial sòl industrial sòl industrial: : : : La voluntat de millorar i reforçar el 

desenvolupament de l’activitat econòmica en el municipi, ha derivat a la delimitació d’una 

reserva de sòl urbanitzable per a ús industrial. Aquesta, s’ubica de forma adjacent a la 

preexistent, permetent concentrar el serveis exclusius que presenta aquest ús, per facilitar-

ne la gestió i racionalitzar-ne els costos. La previsió de creixement del sector industrial 

afecta de forma directa a la demanda de subministrament d’aigua i energia, així com 

l’alteració del paisatge, donada les característiques de les instal·lacions i edificacions 

(dimensions, textures i color) que signifiquen, en un espais pròxim a Serrateix i visible des 

de gran part dels Plans de Serrateix, espai amb un valors paisatgístic singular. L’increment 

de l’activitat industrial, influeix directament, en l’augment de trànsit pesat, amb 

desplaçaments des i cap a l’exterior del municipi.    

 

12.12.12.12. CCCCreixement urbà reixement urbà reixement urbà reixement urbà aaaagregat gregat gregat gregat alsalsalsals nucli nucli nucli nuclis històrics i funcionalss històrics i funcionalss històrics i funcionalss històrics i funcionals:::: El creixement de l’espai urbà es 

delimita en l’entorn de l’existent i reconeguts nuclis històrics i funcionals, en la persecució 
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de l’objectiu de reforçar la vertebració del municipi a través d’aquests, evitant un 

creixement dispers en el territori i segregat. S’aconsegueix així, concentrar les àrees amb 

demanda de serveis, en un intent d’afavorir-ne la major eficiència i menor cost, en front un 

model de disgregació funcional i dels usos del sòl.    

    

13.13.13.13. Model de creixement de baixa densiModel de creixement de baixa densiModel de creixement de baixa densiModel de creixement de baixa densitattattattat: : : : El model d’urbanització de les àrees definides com 

a sòl urbanitzable, respon majoritàriament, a una caràcter de baixa densitat, emparant-se 

en un intent de mantenir el caràcter aïllat de la major part dels habitatges existents en el 

municipi. Això propicia un augment del consum de sòl, així com una major demanda 

d’aigua i reducció de l’eficiència del sistema urbà.    

 

14.14.14.14. Creixement urbà Creixement urbà Creixement urbà Creixement urbà contingut, i contingut, i contingut, i contingut, i amb un límit clar respecte el sòl no urbanitzableamb un límit clar respecte el sòl no urbanitzableamb un límit clar respecte el sòl no urbanitzableamb un límit clar respecte el sòl no urbanitzable: : : : La 

delimitació de les zones de creixement urbà ofereix una separació clara entre sòl urbà i sòl 

de caràcter rústec evitant les formes ondulades, minimitzant així, una intromissió d’aquest 

primer sobre el segon, respectant-ne la seva capacitat funcional. El creixement es limita a la 

demanda real i contrastada en els processos de participació ciutadana, evitant el 

creixement desproporcionat en el si del municipi, origen de processos especulatius.     

 

SSSSòl no urbanitzableòl no urbanitzableòl no urbanitzableòl no urbanitzable    

15.15.15.15. Ordenació del sòl no urbanitzable basada en criteris de compatibilitat de les actOrdenació del sòl no urbanitzable basada en criteris de compatibilitat de les actOrdenació del sòl no urbanitzable basada en criteris de compatibilitat de les actOrdenació del sòl no urbanitzable basada en criteris de compatibilitat de les activitats ivitats ivitats ivitats 

vinculadesvinculadesvinculadesvinculades al territori:  al territori:  al territori:  al territori: La regulació dels usos permesos en el sòl no urbanitzable s’efectua 

des d’un criteri de compatibilitat en el desenvolupament de les noves activitats respecte els 

usos existents, emparant-se en el manteniment del model d’activitats vinculades en el 

territori, com a font de preservació dels espais lliures. Aquests model esdevé, 

particularment significatiu, a l’hora d’assolir un desenvolupament coherent de l’activitat 

humana amb l’entorn natural i els seus valors.    

    

16.16.16.16. Manteniment de lManteniment de lManteniment de lManteniment de l’’’’estructuraestructuraestructuraestructura i  i  i  i continuïtatcontinuïtatcontinuïtatcontinuïtat dels  dels  dels  dels espais naturals:espais naturals:espais naturals:espais naturals:    La ordenació del sòl no 

urbanitzable respecta el manteniment de l’estructura funcional dels ecosistemes, a través 

del manteniment de la seva continuïtat i heterogeneïtat dels hàbitats presents. Els espais 

lliures es vertebren a través del sòl forestal, que des del punt de vista de qualificació 

urbanística, forma un conjunt coherent i ben connectat en el conjunt del municipi, 

assegurant-ne la seva permeabilitat ecològica. 

 

17.17.17.17. Preservació dels espais amb major interès ecològicPreservació dels espais amb major interès ecològicPreservació dels espais amb major interès ecològicPreservació dels espais amb major interès ecològic::::    Els espais reconeguts pel seu interès 

ecològic (espai inclòs en el PEIN, i espais identificats com a Hàbitats d’Interès Comunitari), 
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estan classificats com a Sòl No Urbanitzable, a fi de preservar els seus valors i estructura, 

davant dels processos de creixement del sòl urbà.    

    

18.18.18.18. Reconeixement del sòl agrícola, i potenciació del seu creixementReconeixement del sòl agrícola, i potenciació del seu creixementReconeixement del sòl agrícola, i potenciació del seu creixementReconeixement del sòl agrícola, i potenciació del seu creixement::::    La zonificació en el Sòl 

No Urbanitzable respon a un interès per reforçar l’ús agrícola, com a espai vertebrador de 

l’activitat econòmica i del paisatge. Es reconeixen grans zones per acollir aquest ús, 

assegurant-ne la capacitat de creixement d’aquest i la seva viabilitat en el municipi. 

Aquesta viabilitat, reforça el model de desenvolupament econòmic, fent front a les 

plusvàlues derivades del canvi d’ús del sòl, encaminat cap a una intensificació de l’activitat 

industrial així com de processos urbanitzadors, fets cada vegada més freqüents en els 

terrenys perifèrics al sòl urbà.    

    

19.19.19.19. Increment de la capacitat d’instal·lació de noves edificacions agrícoles i ramaderesIncrement de la capacitat d’instal·lació de noves edificacions agrícoles i ramaderesIncrement de la capacitat d’instal·lació de noves edificacions agrícoles i ramaderesIncrement de la capacitat d’instal·lació de noves edificacions agrícoles i ramaderes::::    El 

creixement de l’espai agrícola significa, urbanísticament, l’increment de la capacitat 

d’acollida de noves instal·lacions agrícoles i ramaderes, així com la intensificació d’aquestes 

activitats. La edificabilitat màxima s’estableix en funció de les unitats mínimes de sòl, sent 

en el cas més intensificat, de 5000 m2 edificables en les unitats agràries de fins a 5 ha. 

Aquesta situació significa una pressió directe sobre el conjunt del paisatge, donat que la no 

integració d’aquestes noves instal·lacions en suposa, actualment, la principal font de 

devalua.     

    

Per altra banda, cal recordar, que les explotacions ramaderes suposen una part molt 

important pel conjunt de la demanda d’aigua i electricitat del municipi, motiu pel qual, el 

seu creixement afectarà de forma directa al consum d’aquests dos vectors.     

    

20.20.20.20. DissenyDissenyDissenyDisseny    d’d’d’d’ununununa xarxaa xarxaa xarxaa xarxa agrícola de protecció dels valors paisatgístics: agrícola de protecció dels valors paisatgístics: agrícola de protecció dels valors paisatgístics: agrícola de protecció dels valors paisatgístics:    Es defineix una xarxa 

d’espais agrícoles amb un destacat paper en la consolidació d’un paisatge ric i divers, on 

destaca el component estètic i visual del paisatge. El manteniment dels valors paisatgístics 

actuals, requereix de la preservació en front de processos devaluadors, en aquells espais 

reconeguts com a prioritaris degut a la seva funció estructural en el conjunt del paisatge 

del municipi, així com de la seva rellevància dins d’aquest. Queda limitat en aquest espai, el 

desenvolupament d’activitats agressives, amb el desencadenament d’un procés de 

degradació del conjunt del paisatge, facilitant així, l’evolució harmonitzada de l’activitat 

pròpia de la zona i el paisatge.    

    

21.21.21.21. Disseny d'una xarxa agrícolaDisseny d'una xarxa agrícolaDisseny d'una xarxa agrícolaDisseny d'una xarxa agrícola de protecció forestal: de protecció forestal: de protecció forestal: de protecció forestal:    reduint la continuïtat forestal, per fer 

front al risc d’incendi existent:    La vulnerabilitat del sistema forestal davant dels incendis 

forestals, soferts en el municipi de forma repetida, porta a la delimitació d’una xarxa 
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agrícola amb l’objectiu de consolidar-ne aquest ús, en punts estratègics per la reducció de 

la continuïtat forestal, significativa en el municipi, a través de la qual s’ofereix una major 

capacitat de lluita per la preservació de les àrees en millor estat de conservació. Aquest 

disseny es basa en l’interès pel manteniment de les masses forestal, amb domini clar de la 

pinassa, una comunitat de gran interès ecològic i productiu, la qual presenta una major 

dificultat de recuperació en la fase de recuperació post-incendi.    

     

22.22.22.22. Potenciació el turisme rural en les masies existents, Potenciació el turisme rural en les masies existents, Potenciació el turisme rural en les masies existents, Potenciació el turisme rural en les masies existents, vinculat als valors del territori, i vinculat als valors del territori, i vinculat als valors del territori, i vinculat als valors del territori, i com a com a com a com a 

complement de complement de complement de complement de l’activitatl’activitatl’activitatl’activitat econòmica tradicional econòmica tradicional econòmica tradicional econòmica tradicional::::    La necessitat de mantenir i assegurar les 

rendes derivades del model actual d’aprofitament dels recursos del territori, requereix de la 

obertura cap a nous sectors. El turisme rural, es troba actualment en una fase expansiva, 

que cal saber aprofitar i fer compatible amb el desenvolupament de l’activitat diària de 

l’agricultura i ramaderia, un sector que cada vegada més, es situa en un marc de 

dependència respecte les rendes externes a aquest. Particularment, el sector demana la 

preservació d’un entorn singular i ben conservat, reforçant així, els incentius pel 

manteniment del paisatge natural.    

    

CCCCriteris per les edificacionsriteris per les edificacionsriteris per les edificacionsriteris per les edificacions    

23.23.23.23. Integració paisatgística: Integració paisatgística: Integració paisatgística: Integració paisatgística: La integració de les noves edificacions en el paisatge és un aspecte 

fonamental per la correcta ordenació del paisatge. En aquest sentit, s’estableixen, en el cas 

de les ubicades en el Sòl No Urbanitzable, un conjunt de criteris per tal de respectar al 

màxim l’entorn inmediat de les noves edificacions, entre les que en destaca el color, 

materials utilitzats, alçada màxima, distància mínima a les carreteres, i la necessitat 

d’establir barreres visuals formades per vegetació.     

    

24.24.24.24. Potenciar les energies renovables en les edificacions existents i prioritzarPotenciar les energies renovables en les edificacions existents i prioritzarPotenciar les energies renovables en les edificacions existents i prioritzarPotenciar les energies renovables en les edificacions existents i prioritzar----les en les novesles en les novesles en les novesles en les noves: : : : 

La possibilitat de millorar l’eficiència energètica dels habitatges i de l’activitat econòmica, 

dóna un paper destacat a l’aprofitament de fonts energètiques renovables, amb una 

viabilitat econòmica contrastada en l’actualitat. La normativa urbanística actual, obliga la 

instal·lació de sistemes de captació de l’energia solar pel seu aprofitament tèrmic. La 

regulació pels sistemes tant d’aprofitament de l’energia solar com eòlica en Sòl No 

Urbanitzable, posa un llindar més ampli a aquest tipus d’instal·lacions, fent possible la seva 

instal·lació a gran part del municipi, sota el principi d’integració i de no confrontació amb 

el paisatge.    
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25.25.25.25. Implementar sistemes de recollida d’aigües pluvialsImplementar sistemes de recollida d’aigües pluvialsImplementar sistemes de recollida d’aigües pluvialsImplementar sistemes de recollida d’aigües pluvials: : : : Les noves edificacions, siguin del tipus 

que siguin hauran de gaudir d’un sistema de recollida de les aigües pluvials a fi de mitigar 

la demanda d’aigua a través dels sistemes de captació existents.    

    

Determinacions per a la mobilitat sostenibleDeterminacions per a la mobilitat sostenibleDeterminacions per a la mobilitat sostenibleDeterminacions per a la mobilitat sostenible    

26.26.26.26. Millora de la vialitat Millora de la vialitat Millora de la vialitat Millora de la vialitat peatonal enpeatonal enpeatonal enpeatonal en l’espai urbà l’espai urbà l’espai urbà l’espai urbà: : : : La manca de continuïtat actual de l’espai 

urbà, present en els nuclis de població, ocasiona una disfuncionalitat en la mobilitat 

peatonal de les persones, agreujada per la manca de vials reservats als peatons. El 

creixement dels nuclis i procés de reordenació dels espais consolidats com a teixit urbà, 

genera la possibilitat de dissenyar una vialitat, on el desplaçament a peu disposi del seu 

espai exclusiu, amb condicions de seguretat i garantia d’accés per totes les persones amb 

majors dificultats per desplaçar-se. Situació que permetrà millorar la mobilitat interna en els 

nuclis.    

    

27.27.27.27. Delimitació de zones d'aparcamentDelimitació de zones d'aparcamentDelimitació de zones d'aparcamentDelimitació de zones d'aparcament: : : : El desenvolupament del sòl urbanitzable, així com dels 

processos de millora en el sòl urbà, esdevé la oportunitat per delimitar amb claredat els 

espais destinats a l’estacionament de vehicles, adequant aquests, i alliberant-ne la resta 

d’espais perimetrals al sòl urbà d’aquest ús o pràctica generalitzada d’ocupació de forma 

no ordenada. S’aconsegueix així, la separació funcional i ordenació de l’espai públic.    

    

28.28.28.28. Dotar els nuclis de reserves Dotar els nuclis de reserves Dotar els nuclis de reserves Dotar els nuclis de reserves necessàriesnecessàriesnecessàriesnecessàries pel transport públic pel transport públic pel transport públic pel transport públic: : : : La falta de viabilitat per oferir 

un sistema de transport col·lectiu, donat el baix nivell de població i indirectament de 

demanda, no nega la possibilitat de desenvolupar-se en un futur. Això fa que sigui 

necessari adaptar els vials en les zones urbanes per tal de poder acollir sense limitacions, 

aquest servei per la població.    

    

CCCCatàleg de béns a protegiratàleg de béns a protegiratàleg de béns a protegiratàleg de béns a protegir    

29.29.29.29. Catalogació dels elements arquitectònics presents en el municipiCatalogació dels elements arquitectònics presents en el municipiCatalogació dels elements arquitectònics presents en el municipiCatalogació dels elements arquitectònics presents en el municipi: : : : La identificació dels 

elements arquitectònics amb reconegut valor com a tal, esdevé el punt de partida per la 

preservació d’aquests. Així, permet identificar una franja perimetral d’afectació que en 

reguli la instal·lació de noves activitats o elements edificatòris, reduint d’aquesta forma, el 

risc de devalua d’aquests elements.      

    

30.30.30.30. Catalogació de les masies existents en el municipi per garCatalogació de les masies existents en el municipi per garCatalogació de les masies existents en el municipi per garCatalogació de les masies existents en el municipi per garantirantirantirantir----ne el seu manteniment i ne el seu manteniment i ne el seu manteniment i ne el seu manteniment i 

ordenació dels usos existentsordenació dels usos existentsordenació dels usos existentsordenació dels usos existents: : : : La redacció del catàleg de masies, document adjunt amb el 

POUM, recull la totalitat de les masies existents, així com la descripció dels seus usos 
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actuals, a fi de regular-ne el seu desenvolupament futur, per tal de preservar-ne el valor 

cultural i social que es desprèn dels assentaments i tipologies edificatòries que representen. 

Aquesta regulació, reverteix en el manteniment de les formes tradicionals, fet que afecta 

directament sobre la riquesa del paisatge i el seu entorn.    

    

PPPParàmetres ambientalsaràmetres ambientalsaràmetres ambientalsaràmetres ambientals    

31.31.31.31. Potenciació de la recollida selectiva de residusPotenciació de la recollida selectiva de residusPotenciació de la recollida selectiva de residusPotenciació de la recollida selectiva de residus: : : : La previsió per oferir nous punts de recollida 

selectiva de residus, es presenta com a un fet destacat, davant la distància actual que 

existeix entre aquests i la població actual. Es pretén optimitzar l’accés a aquests per part de 

la població, així com la millora de la disposició en l’espai urbà, en garanties de no alterar-

ne la funcionalitat d’aquest. Així es reserven els espais lliures i destinats també a 

equipaments, com a zones destinades a acollir els punts de recollida.    

    

32.32.32.32. Regulació i pRegulació i pRegulació i pRegulació i previsió de sistemes per la recollida i tractament revisió de sistemes per la recollida i tractament revisió de sistemes per la recollida i tractament revisió de sistemes per la recollida i tractament d’aigüesd’aigüesd’aigüesd’aigües residuals residuals residuals residuals: : : : La regulació 

del sòl no urbanitzable contempla la previsió per la instal·lació dels sistemes necessaris per 

la recollida i tractament de les aigües residuals. Tot i no ser de caràcter obligat per la 

normativa sectorial aplicable, donat el nombre reduït d’habitants, es contempla aquesta 

possibilitat per tal de reduir la pressió, en cara que sigui baixa, sobre el sistema hidrològic 

del municipi, fomentant així, la preservació i millora de la qualitat de les aigües tant 

superficials com subterrànies.    

    

33.33.33.33. Regulació Regulació Regulació Regulació i previsió de la instal·lació de plantes per ali previsió de la instal·lació de plantes per ali previsió de la instal·lació de plantes per ali previsió de la instal·lació de plantes per al tractament de dejeccions ramaderes: tractament de dejeccions ramaderes: tractament de dejeccions ramaderes: tractament de dejeccions ramaderes:    

La redacció del nou POUM és aprofitada per recollir la possibilitat d’acollir en el municipi, la 

instal·lació d’una planta de tractament de dejeccions ramaderes, que malgrat no ser de 

caràcter obligat per la normativa sectorial aplicable, ni situar-nos en una àrea de 

vulnerabilitat davant la contaminació dels aqüífers per nitrats. Tot i així, la creixent 

preocupació per la gestió dels excedents provinents de la ramaderia fa que es reculli la 

possibilitat d’acollir una instal·lació d’aquestes característiques, la qual no deixa de ser una 

garantia pel creixent sector ramader, al poder tractar correctament els nitrats excedents de 

la pròpia activitat.    

    

34.34.34.34. Regulació i eRegulació i eRegulació i eRegulació i establiment de criteris mediambientals stabliment de criteris mediambientals stabliment de criteris mediambientals stabliment de criteris mediambientals enenenen la instal·lació de determinades  la instal·lació de determinades  la instal·lació de determinades  la instal·lació de determinades 

activitats i instal·lacions en el teractivitats i instal·lacions en el teractivitats i instal·lacions en el teractivitats i instal·lacions en el territoriritoriritoriritori::::    El desenvolupament i instal·lació de noves activitats 

en el territori es veu condicionat per la regulació dels usos en el sòl no urbanitzable, de 

forma que s’estableixen uns paràmetres tècnics per assolir una compatibilitat entre activitat 

econòmica i entorn natural. 
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7.27.27.27.2 DETERMINACIÓ DELS EFDETERMINACIÓ DELS EFDETERMINACIÓ DELS EFDETERMINACIÓ DELS EFECTES AMBIENTALS DELECTES AMBIENTALS DELECTES AMBIENTALS DELECTES AMBIENTALS DEL POUM POUM POUM POUM    

La identificació dels efectes que presenta la proposta d’ordenació pel municipi de Viver i Serrateix 

sobre els factors ambientals es recullen en la taula següent, en funció de la classificació en quatre 

categories diferents: 

 

Taula 7.1. Categories de valoració dels efectes ambientalsTaula 7.1. Categories de valoració dels efectes ambientalsTaula 7.1. Categories de valoració dels efectes ambientalsTaula 7.1. Categories de valoració dels efectes ambientals    

 Efecte positiu significatiu 

 Efecte positiu relatiu 

 Efecte negatiu rellevant 

 Efecte negatiu significatiu 

 Font: Elaboració pròpia 
 

 

Taula 7.2. DeterminacTaula 7.2. DeterminacTaula 7.2. DeterminacTaula 7.2. Determinació dels efectes ambientalsió dels efectes ambientalsió dels efectes ambientalsió dels efectes ambientals    
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SISTEMES GENERALS  

Reconeixement de la xarxa de torrents i rieres del municipi, per a la seva 

protecció                   

SÒL URBÀ  

Reconeixement de la realitat urbana dels nuclis i millora d'aquesta                   

Protegir la població i nuclis urbans de les activitats molestes                   

SÒL URBANITZABLE  

Previsió de creixement del sòl urbà residencial           

Augment de la població           

Previsió de creixement del sòl industrial           

Creixement urbà agregat als nuclis històrics i funcionals           

Model de creixement de baixa densitat           

Creixement urbà contingut, i amb un límit clar respecte el sòl no                   
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urbanitzable 

SÒL NO URBANITZABLE  

Ordenació del sòl no urbanitzable basada en criteris de compatibilitat de 

les activitats vinculades al territori                    

Manteniment de l’estructura i continuïtat dels espais naturals                   

Preservació dels espais amb major interès ecològic                   

Reconeixement del sòl agrícola, i potenciació del seu creixement                   

Increment de la capacitat d’instal·lació de noves edificacions agrícoles i 

ramaderes           

Disseny d’una xarxa agrícola de protecció dels valors paisatgístics           

Disseny d’una xarxa agrícola de protecció forestal           

Potenciació del turisme rural           

DETERMINACIONS PER A LA SOSTENIBILITAT EN L'EDIFICACIÓ  

Integració paisatgística           

Potenciar les energies renovables en les edificacions existents i prioritzar-

les en les noves                   

Implementar sistemes de recollida d’aigües pluvials                   

DETERMINACIONS PER A LA MOBILITAT SOSTENIBLE  

Millora de la vialitat per a ús peatonal en l’espai urbà                   

Delimitació de zones d'aparcament                   

Dotar els nuclis de reserves necessàries pel transport públic                   

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR  

Catalogació dels elements arquitectònics presents en el municipi                   

Catalogació de les masies existents en el municipi per garantir-ne el seu 

manteniment i ordenació dels usos existents                   

PARÀMETRES AMBIENTALS  

Potenciació de la recollida selectiva de residus                   

Regulació i previsió de sistemes per la recollida i tractament d'aigües 

residuals                   

Regulació i previsió de la instal·lació de plantes de tractament de           
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dejeccions ramaderes 

Regulació i establiment de criteris mediambientals a la instal·lació de 

determinades activitats i instal·lacions en el territori                   

Font: Elaboració pròpia 
 

  

7.37.37.37.3 AVALUACIÓ AVALUACIÓ AVALUACIÓ AVALUACIÓ GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL DELS EFECTES AMBDELS EFECTES AMBDELS EFECTES AMBDELS EFECTES AMBIENTALSIENTALSIENTALSIENTALS    

La proposta d’ordenació del municipi de Viver i Serrateix presentada, té en el sòl urbanitzable les 

principals afectacions sobre el medi natural. Aquestes recauen principalment, sobre la demanda 

d’aigua i energia, l’afectació al paisatge, i l’impacte causat sobre la mobilitat, derivat del creixement 

proposat en 51 habitatges nous (31 habitatges aïllats23), i del creixement de sòl industrial (passant 

d’una a onze instal·lacions amb un increment de quasi el 175% de sòl).  

 

El model residencia de baixa densitat, suposa un increment de la demanda d’aiguademanda d’aiguademanda d’aiguademanda d’aigua respecte les 

formes més compactes. Aquest increment és degut a les zones enjardinades de que es 

complementen les edificacions, així com de la instal·lació de piscines per al bany. Aquest fet, suposa 

l’increment del consum fins a 5 vegades el corresponent als habitatges del medi rural24. 

 

Per altra banda, cal assenyalar a l’increment de futures instal·lacions agro-ramaderes, com a un 

marc de desenvolupament econòmic, que es sostenta en un alt consum d’aigua i electricitat, 

assolint aquest darrer, la meitat de la demanda actual. Aquest increment, lligat a la superfície de les 

                                                      

 
23 Els 20 restants corresponen a habitatges entremitgeres 

24 Segons dades facilitades per l’ACA: “Cálculo de tuberías” 
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explotacions agropecuàries, és de difícil estimació, però cal assenyalar, que amb la superfície 

agrícola reconeguda en el SNU, la capacitat per acollir les dejeccions pròpies pel municipi són de 

90.000 eq. de Nitrogen més que la capacitat actual, valor que equival a un increment del 28,54 %. 

Aquest valor, no dona una referència directe sobre l’increment de noves explotacions ramaderes, 

però dona la estimació de la capacitat d’increment del conjunt de l’activitat en el municipi, partint 

del supòsit que la gestió de les dejeccions s’assumeixen per l’activitat agrícola en aquest. Aquesta 

capacitat d’increment, equival a 12.400 caps porcins (truja d’enceball; el tipus de porcí més 

abundant), amb un consum total de 67.952 m3 anuals25. 

 

La delimitació del sòl urbanitzable es situa en un espai d’alt valor paisatgísticpaisatgísticpaisatgísticpaisatgístic, amb una afluència 

elevada, motiu pel qual, tant el creixement residencial com industrial suposen un impacte molt 

significatiu. En primer lloc, el model d’assentament proposat, no és tan sols ineficient, com s’ha 

comentat, si no que a més no afavoreix la consolidació dels nuclis tradicionals com a tals, ja que es 

dona una ruptura amb el passat històric i model rural del territori conservat fins l’actualitat. Les 

edificacions residencials aïllades en grans parcel·les (entre 500 i 800 m2 aproximadament) no 

suposen una continuïtat de l’espai urbà, si no una ruptura del model de nucli, tradicionalment lligat 

als habitatges alineats. És doncs, una afectació no justificada a les necessitats reals de la població, 

sense entrar a valorar la demanda real per habitatges de primera residència, dels quals se’n 

evidencia un elevat cost econòmic. 

 

Ressalta molt favorablement, la voluntat de reduir, o mitigar, l’impacte sobre el paisatge creat per 

les instal·lacions agroramaderes, perseguint el raonament de fer compatibles les activitats amb el 

medi. És una compensació justa, per tal de mantenir un equilibri entre l’activitat principal del 

municipi i el paisatge. 

 

Així, la potenciació de l’activitat agroramadera, i la industrial, juntament amb l’increment de la 

població, conduirà a un augment de la mobilitatmobilitatmobilitatmobilitat exterior del municipi, tant de vehicles de la 

categoria de turismes, com de vehicles pesats. Resulta difícil establir mesures per la reducció de les 

emissions que es desprenen d’aquest volum de desplaçaments. La falta d’informació sobre la futura 

població resident (lloc de treball, lloc de procedència, ocupació de primera residència), així com les 

pautes difuses de la mobilitat en el municipi donada la seva extensió, dificulta una valoració prèvia 

d’aquest impacte, així com de les mesures per tal de mitigar-lo. En tot cas, és previsible, que la 

implementació d’un servei regular de transport privat no presenta les condicions necessàries per 

assegurar-ne la seva viabilitat des del punt de vista econòmic pur (cost monetari). 

 

                                                      

 
25 Segons dades de consum ramader extretes del “Pla de sostenibilitat de l’aigua” de la comarca de la Selva 
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En contrapartida, la oportunitat per reformular la vialitat dels nuclis existents, és una oportunitat 

per millorar la mobilitat interna, des del punt de vista d’ordenació d’aquest espai. La possibilitat de 

desplaçar-se a peu en un espai reservat pels vianants, no existeix actualment, i el recorregut és molt 

limitat. Aquesta reforma interior, suposa una millora en les pautes de mobilitat i d’accés a aquesta 

per les persones amb major dificultat de desplaçament, al mateix temps, que es permetrà que els 

espais lliures no siguin utilitzats com a zona d’aparcament improvisat. 

 

La ordenació del Sòl No Urbanitzable permet el manteniment de l’estructura actual, preservant-ne 

la capacitat ecològica i valors paisatgístics. Des del manteniment del hàbitats amb major interès, 

passant per la continuïtat d’aquests i la permeabilitat ecològica que lliura l’espai forestal i agrícola, 

el medi biòticmedi biòticmedi biòticmedi biòtic no es veu limitat pel desenvolupament de la proposta d’ordenació. És un pas 

significatiu el reconeixement de la funció territorial que exerceix l’espai agrícola, motiu pel qual, cal 

preservar (en referència al sòl agrícola de protecció paisatgística i de protecció forestal). En un sentit 

global, el manteniment de la diversitat ecològica dels hàbitats, suposa un factor positiu pel 

manteniment de la fauna present, la qual no es veurà afectada per l’ocupació dels espais lliures, al 

ser aquesta, territorialment poc significativa.  

 

En aquest marc de preservació del patrimoni natural, es contempla el patrimoni arquitectònic i patrimoni arquitectònic i patrimoni arquitectònic i patrimoni arquitectònic i 

culturalculturalculturalcultural, com a font enriquidora del diàleg entre activitat humana, història, i entorn natural o 

paisatge, on s’intenta establir una ordenació d’aquests elements per potenciar-ne el manteniment 

dels existents, i recuperació dels que es troben en un estat d’abandó. 

 

 Aquest diàleg és el que persegueix el turisme rural, un sector econòmic emergent en les 

comarques centrals de Catalunya, que significa una reducció de la dependència amb la ramaderia i 

agricultura, al mateix temps que incentiva el manteniment del caràcter rural del territori i la 

preservació dels seus valors. Aquesta és doncs, una oportunitat que la proposta d’ordenació pretén 

donar resposta i cabuda en el municipi. 
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8888 CONCLUSIONS CONCLUSIONS CONCLUSIONS CONCLUSIONS     

    

8.18.18.18.1 PRINCIPIS I CRITERISPRINCIPIS I CRITERISPRINCIPIS I CRITERISPRINCIPIS I CRITERIS D’ORDENACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDENACIÓ D’ORDENACIÓ    

Delimitació del sòl urbà. Creixement connectat als sectors urbans existents.Delimitació del sòl urbà. Creixement connectat als sectors urbans existents.Delimitació del sòl urbà. Creixement connectat als sectors urbans existents.Delimitació del sòl urbà. Creixement connectat als sectors urbans existents.    

El nou document de planejament opta per la delimitació del sòl urbà en l’entorn immediat dels 

nuclis tradicionals, reconeixent-ne l’existència i realitat urbana, amb la intenció de definir una 

estructura del territori no reconeguda, de forma expressa, fins el moment. El reconeixement 

d’aquests es basa en l’existència d’una major presència d’habitatges i serveis en l’entorn de les 

corresponents parròquies presents en el municipi. 

 

Es diferencia allò que és rústic del que és urbà. Dues realitats ben diferents, que fins al moment 

s’havien tractat de la mateixa forma. El reconeixement de la trama urbana dona arguments al 

municipi per mantenir-ne i millorar-ne les condicions, i entorns pròxims.  

 

Les aspiracions del municipi passen per la definició del creixement urbà. Aquest es preveu a 

continuació del sòl urbà reconegut, implícitament, amb la finalitat de reafirmar l’entitat del ja 

existent, evitant la dispersió de la població, en un municipi, on el seu caràcter rural ha afavorit el 

fenomen al llarg dels anys.  

 

Concentrar el creixement urbà i la població a continuació de la realitat urbana existent, afavoreix la 

preservació dels sistemes naturals, l’augment de la funcionalitat i eficiència del sistema urbà, 

prenent en consideració el context en el que ens trobem, com a un augment òptim de la densitat, 

així com, de la concentració edificatòria. Aquest fet dona la possibilitat d’oferir els serveis necessaris 

per la població d’una forma més eficient, no tan sols des d’un punt de vista econòmic, sinó també 

des d’un punt de vista ambiental i social. 

 

Tanmateix, aquest model de creixement respon a criteris urbanístics, a aquells models de 

desenvolupament dels nuclis rurals amb la finalitat de poder allotjar el creixement natural que ells 

mateixos demanden. Per tant, es un model que dista d’aquell que seria òptim prenent en 

consideració la realitat del municipi, una realitat que es basa en el reconeixement d’un nucli, d’un 

centre social en el municipi, que principalment s’identifica amb un lloc de culte, i una sèrie 

d’edificacions rurals disperses en el territori. 

 

La necessitat de satisfer la demanda de sostre en el municipi, i la realitat actual, ens condueixen a la 

implantació d’una tipologia edificatòria, i una concentració dispar amb la realitat que ha viscut fins 

aquest moment el municipi.   
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Aquesta implantació residencial, mitjançant un model de baixa densitat genera grans demandes de 

consum d’aigua i energia, extrem que s’allunya, en termes ambientals, d’un desenvolupament 

sostenible, i que des del punt de vista urbanístic, trenca amb la tipologia del teixit urbà existent, 

que apareix desvalorat i reclòs de forma anecdòtica en el conjunt de l’espai urbà. 

 

Aquest creixement, no aporta reforç estructural suficient als nuclis existents, simplement els pren 

com a punt de referència, en contra del que es vol reafirmar en la proposta d’ordenació. No es pot 

negar la potencialitat dels nuclis derivada de la proposta de creixement, en relació a la situació 

actual, que prenem com a punt zero. Tanmateix, aquesta proposta nega les oportunitats de 

consolidació del teixit urbà com a tal, l’essència de poble queda del tot desvirtuada. 

   

 

Protecció i manteniment de l’espai natural en el marc del desenvolupament sostenible.Protecció i manteniment de l’espai natural en el marc del desenvolupament sostenible.Protecció i manteniment de l’espai natural en el marc del desenvolupament sostenible.Protecció i manteniment de l’espai natural en el marc del desenvolupament sostenible.    

El municipi gaudeix d’un sistema d’espais naturals molt important des del punt de vista ambiental, 

social i econòmic, fruit de la interrelació que sempre hi ha hagut entre l’home i el medi. Lluny 

d’establir-se limitacions en el règim de l’explotació dels recursos, l’home ha sabut aprofitar les 

oportunitats del medi sense devaluar-l’ho, afavorint el manteniment del seu estat fins l’actualitat.  

 

La compatibilització entre el medi i les activitats lligades al territori és la base per mantenir la 

vinculació entre la població i el medi natural. La necessitat de mantenir un rendiment racional del 

territori genera un interès en la preservació de la qualitat ambiental. El manteniment dels 

ecosistemes naturals és un dels principals objectius de la proposta del nou Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de Viver i Serrateix. 

 

En aquest sentit, no es pot entendre la preservació de l’espai com una limitació de l’activitat 

humana, sinó com una regulació d’aquesta per tal de fer-la compatible amb el medi. Així, es fa un 

pas endavant per superar el concepte de protecció dels espais naturals a través de negar-ne els 

aprofitaments i usos. La història recent ens mostra com l’abandó dels aprofitaments agrícoles, 

ramaders i forestals, ha portat els sistemes naturals cap a una disminució dels valors paisatgístics i la 

seva estructura. 

 

Establir uns criteris que compatibilitzin les activitats amb el medi no és suficient per mantenir les 

activitats, si aquestes no disposen dels recursos necessaris. Les activitats instal·lades en el territori 

han de ser rendibles per tal de poder frenar el creixent fenomen urbanitzador, que esdevé l’únic 

rendiment del sòl, allà on l’activitat agrícola, ramadera o forestal deixa de ser eficient.  

 

L’espai agrícola com a estructura del territori.L’espai agrícola com a estructura del territori.L’espai agrícola com a estructura del territori.L’espai agrícola com a estructura del territori.    

El sòl agrícola exerceix en el territori un paper rellevant en la configuració del paisatge que impera 

en el municipi de Viver i Serrateix. Paisatge on l’espai forestal es veu intercalat amb espais oberts, 
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resultat de l’activitat desenvolupada per l’home al llarg dels anys, i que avui ens brinda un conjunt 

heterogeni i ric, amb múltiples interaccions de formes i de relacions ecològiques. Aquest conjunt, 

reconegut com a mosaic agroforestal és motiu de preservació i així es reconeix en diversos punts 

del municipi, com a espais a preservar. No és tan sols un aspecte visual si no també, d’arrelament i 

d’identitat per aquest espai. 

 

Per altra banda, la reiterada successió d’incendis forestals motiva a generar espais de discontinuïtat 

forestal, per fer front amb més facilitat a aquests successos. Així, el sòl agrícola, juga un paper 

estratègic, com a frontera natural que evita la propagació dels focs forestals. 

 

Amb independència dels factors visuals i subjectius de valoració del paisatge, l’espai forestal no rep 

la mateixa consideració que l’agrícola. Possiblement el sòl forestal es veu infravalorat, al no fer 

patent la necessitat de preservar una entitat tant important com són les formacions madures de 

pinassa, que tenen un interès ecològic i productiu significatiu.  

 

Cal posar de relleu que la pinassa, s’ha vist molt afectada darrerament pels incendis forestals. 

Aquest extrem és un dels que ha propiciat una diversitat d’espècies que configuren les zones 

forestals, però aquesta no es reconeix alhora de determinar-ne o reconèixer el seu valor o nivell de 

protecció. 

 

Resulta evident la rellevància intrínseca de les masses forestals, però cal fer un pas més, valorant la 

interacció d’aquestes amb l’espai agrícola que ha de ser també objecte de protecció, ja que és 

aquesta la que configura el dibuix de certs espais, i alhora en determina el seu valor ecològic i 

paisatgístic. Per tot això, el contacte entre els dos espais és enriquidor, i com a conseqüència, 

hauria d’esdevenir motiu de reconeixement i preservació per igual.  

 

La protecció de l’espai agrícola per motius paisatgístics, no pren en consideració l’existència de les 

masses forestals, que interactuen en aquestes zones, cal generalitzar el tractament per igual del sòl 

forestal, i agrícola, indistintament de la seva naturalesa o condició. 

 

8.28.28.28.2 COMPLIMENT DELS OBJECOMPLIMENT DELS OBJECOMPLIMENT DELS OBJECOMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS PLACTIUS AMBIENTALS PLACTIUS AMBIENTALS PLACTIUS AMBIENTALS PLANTEJATS EN LA NTEJATS EN LA NTEJATS EN LA NTEJATS EN LA 
PROPOSTA D’ORDENACIÓPROPOSTA D’ORDENACIÓPROPOSTA D’ORDENACIÓPROPOSTA D’ORDENACIÓ DEL MUNICIPI DEL MUNICIPI DEL MUNICIPI DEL MUNICIPI    

A continuació es recullen els objectius ambientals plantejats en la proposta del POUM de Viver i 

Serrateix, un cop analitzats els diferents paràmetres ambientals, en els apartats anteriors, cal 

determinar el seu grau de compliment. 
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GRAU DE 

COMPLIMENT 

OBJECTIUS AMBIENTALS PROPOSATS Alt Mitjà Baix 

A) Preservació de les activitats econòmiques i fer-les compatibles amb el medi 

natural       

- Dotar les activitats dels recursos naturals necessaris pel seu desenvolupament     

- Establir criteris ambientals per evitar la degradació del patrimoni natural, 

social i cultural     

B) Preservació i ordenació de paisatge:       

- Incorporar el paisatge en els processos urbanístics     

- Preservar la qualitat paisatgística     

- Preservar els elements d’interès paisatgístic    

C) Definir un model territorial sostenible:        

- Ordenar el sòl no urbanitzable com a estructura territorial i manteniment del 

model actual     

- Preservar els espais i elements de valor rellevant del territori. Preservar els sòls 

rústecs d’interès i altres béns de valor     

D) Preservació del patrimoni natural:       

- Ordenar i gestionar els sòls ocupats per ecosistemes fràgils i d’interès general     

- Conservar la connectivitat biològica     

- Definir espais naturals continus, lliures d’espais urbans     

E) Contribuir a la millora de l’eficiència energètica dels sistemes urbans       

- Contribució a l’estalvi energètic i ús d’energies renovables     

F) Preservació i millora de la qualitat de l’aigua       

- Implantar una planta de tractament d’aigua     

- Implantar de criteris per l’estalvi d’aigua     

- Protegir els sistemes aquàtics     

 

De la valoració global dels objectius se’n desprèn un grau de compliment mitjà-alt, part d’ells, no 

s’han arribat a consolidar per manca de precisió i coherència en la regulació i establiment dels 

criteris per a la protecció del medi.  

 

En el marc de l’elaboració d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, es determina una estratègia 

a seguir, que ha d’acabar plasmant-se en el territori. Aquesta estratègia s’articula a través d’una 

sèrie d’objectius. 

  

Però cal tenir en compte que estem davant d’uns objectius amb poca definició, amb un contingut 

obert, i un ampli marge interpretatiu, aquests extrems propicien que la valoració del seu grau de 
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compliment sigui relativa, resulta fàcilment justificable el compliments dels mateixos, i com a 

conseqüència, l’assoliment de l’estratègia seguida. Això fa que l’aplicació del pla vegi en la seva 

vessant ambiental una justificació escassament fonamentada.  

  

8.38.38.38.3 VALORACIÓ FINAL DE LVALORACIÓ FINAL DE LVALORACIÓ FINAL DE LVALORACIÓ FINAL DE L’ES’ES’ES’ESTUDITUDITUDITUDI    

Com a síntesi del conjunt de l’estudi realitzat sobre l’afectació que es deriva de la proposta 

d’ordenació del POUM del municipi de Viver i Serrateix, en relació als diversos factors ambientals, 

s’exposen a continuació, les conclusions a les quals s’ha arribat: 

 

Ha quedat demostrada la protecció de gran part dels espais lliures, en la seva dimensió ecològica i 

paisatgística. Reconeixent una estructura dissenyada a través dels espais agrícoles destinada a 

complir dues funcions: la primera, el manteniment del paisatge, i la protecció de l’espai forestal; i la 

segona, el manteniment de l’economia i dels assentaments. 

 

Aquesta consideració genèrica mereix una puntualització, que és la manca de concreció dels criteris 

i tractament del sòl forestal, majoritari al municipi, i amb grans matisos: des dels espais amb un 

interès ecològic reconegut per diverses figures oficials (PEIN i Hàbitats d’Interès Comunitari), 

passant pels espais de recuperació de la massa forestal, fins aquells degradats, trobant-se amb 

escassa coberta vegetal. 

 

Cal dir que l’adopció de mesures que impedeixen la construcció de noves edificacions en sòl no 

urbanitzable, resulta significatiu en termes medi ambientals, al garantir la protecció del medi, així 

com, la preservació del paisatge. Mitjançant l’estudi realitzat s’ha pogut constatar l’impacte negatiu 

d’aquestes i el seu elevat grau d’incidència sobre el paisatge actual.   

 

Prenent com a marc global el conjunt de consideracions efectuades, les actuacions tendeixen a 

afrontar l’ordenació territorial de forma coherent des d’un punt de vista medi ambiental, extrem 

que es reforça amb el foment de la preservació dels espais naturals a través del desenvolupament 

d’una activitat econòmica compatible amb aquest. 

 

Cal objectivar el creixement proposat, i d’aquesta manera afirmar que el seu impacte global no 

resulta tant sever, amb independència de que resulti injustificat en termes de necessitats reals, o el 

model d’implantació i materialització del mateix esdevingui ineficient. 

 

Per garantir la sostenibilitat ambiental de la proposta, sense valorar l’impacte global, cal perfilar 

certs aspectes que en garanteixin la seva racionalitat, com per exemple, solucionar els problemes 

d’abastament d’aigua que es poden derivar del creixement plantejat. Per contra, no pot ser 
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determinant de la seva improcedència, la necessitat d’adoptar mesures cas per cas, ja que des 

d’una perspectiva global, valorant la realitat actual del municipi, no es pot considerar crític 

l’impacte derivat d’aquest creixement.  

 

Es presenta un model ineficaç per respondre a les necessitats del municipi i de la població, 

desvinculat de les limitacions del mateix. Motiu pel qual només es pot afegir, que dit afecte és 

evitable prenen formes o models de desenvolupament més adequats i contrastats amb la realitat 

que impera en el municipi. 
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9999 SÍNTESI DE L’ESTUDISÍNTESI DE L’ESTUDISÍNTESI DE L’ESTUDISÍNTESI DE L’ESTUDI    

 

9.19.19.19.1 RESULTATSRESULTATSRESULTATSRESULTATS    

Un cop finalitzat l’estudi sobre la proposta del POUM del municipi de Viver i Serrateix, s’ha 

constatat, per les característiques concretes del cas estudiat, que el factor paisatge i aigua, han 

estat els elements més destacats en la determinació dels efectes ambientals del pla, tal i com 

s’apuntava en la hipòtesi principal en l’inici de l’estudi. 

 

S’ha pogut veure, com el desenvolupament urbanístic en un model de baixa densitat, va en 

detriment d’aquests dos factors, juntament amb l’elevada ocupació de sòl. La irracionalitat en la 

utilització, o degradació d’aquests, esdevé el motiu principal al qualificar, aquesta proposta de 

creixement com a injustificada. 

 

Per altra banda, també s’ha reafirmat en certa mesura, la hipòtesi segona, que plantejava el 

manteniment de l’economia tradicional vinculada al territori com a font de preservació d’aquest i la 

seva estructura. Tal afirmació necessita del matís de la limitació. És cert si s’estableix un equilibri 

entre els diversos espais existents, sense que l’agricultura, i sobretot la ramaderia en la seva vessant 

intensiva, no invaeixin els espais més fràgils, així com la connectivitat del conjunt dels espais lliures.  

 

9.29.29.29.2 VALORACIÓ PERSONALVALORACIÓ PERSONALVALORACIÓ PERSONALVALORACIÓ PERSONAL    

 

L’elaboració d’aquest informe m’ha aportat un conjunt d’elements diversos i enriquidors, dels que 

espero haver-vos fet partíceps a través de la seva lectura. 

 

En primer lloc, i malgrat resultar una evidència, l’aprofundiment en el territori, necessari per tal 

d’arribar-ne a conèixer la seva realitat, et permet valorar un territori proper en essència. Un 

municipi, geogràficament proper, es descobreix com a un conjunt d’elements diversos, amb 

distintes vessants i segments dels quals he intentat fer un anàlisi.  

 

El primer bloc d’estudi et permet reconèixer allò que impera, existeix i és present en el territori, anar 

un pas més enllà, en un segon bloc, i qüestionar aquest “punt zero”, des d’un prisma medi 

ambiental, m’ha permès plasmar la metodologia assumida durant aquests anys, amb la finalitat 

d’assolir una sèrie de conclusions objectives al respecta, sempre a la llum dels coneixements assolits. 
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Tanmateix aquest treball, que en certs aspectes, deixa de ser acadèmic per a convertir-se en un 

aprenentatge i creixement personal i professional, no podria haver-se materialitzat sense el suport i 

complicitat de moltes persones que han fet el camí amb mi. 

 

Per tot això, cal mostrar el meu agraïment a totes aquelles persones que he tingut el gust de 

compartir hores de treball i aprenentatge, que han marcat una etapa de creixement personal i 

professional, on vull destacar Oriol Cases, Gloria Sala, Lurdes Duocastella, Ricard Planes, Albert 

Villar, Mercè Martínez, Francesc Puig, i especialment la Cristina Fandiño. 

 

Tot això, sense oblidar-me dels companys de la universitat, amb qui he tingut el gust i plaer d’iniciar 

aquest camí, i d’aquelles persones amb qui he deixat de compartir part del meu temps, on vull 

destacar, l’Alba López i la Marina Rojo.    
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10101010     PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST    

 

 

Els paràmetres que determinen el cost estimat per a l’elaboració d’aquest projecte es desglossen a 

continuació: 

 

Taula Taula Taula Taula 10101010.1. Resum cost econòmic.1. Resum cost econòmic.1. Resum cost econòmic.1. Resum cost econòmic    

CONCEPTE Unitat Preu unitari Import 

Estudis previs per a l’elaboració del Projecte, i 

determinació del seu contingut. 

50 hores 12 € / hora 600 € 

 

Redacció del Projecte 75 hores 12 € / hora 900 € 

Elaboració i format de la planimetria i annexos adjunts al 

Projecte 

25 hores 12 € / hora 
300 € 

Desplaçaments (kilometratge) per a visitar, in situ, el 

municipi. 

400 km 0.18 € / km 
72 € 

Dietes 19  10 € / dieta 190 € 

Material d’oficina (fulls, impressions…)   100 € 

TOTALTOTALTOTALTOTAL      2.162 2.162 2.162 2.162 € 

Font: Elaboració pròpia segons tarifes de mercat  
 

Aquest pressupost no pren en consideració l’equip informàtic necessari, i la resta de maquinari,  així 

com les instal·lacions, precises per a portar a terme la redacció del mateix, al pressuposar-se que 

aquestes queden incloses en el preu unitari fixat per les hores de treball del tècnic. 
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A continuació es detalla el contingut de la documentació adjunta: 

 

• Annex 1. Plànol de situació. 

• Annex 2. Plànol geològic. 

• Annex 3. Usos del sòl. 

• Annex 4. Hàbitats naturals i espais protegits. 

• Annex 5. Espècies florístiques presents en el municipi de Viver i Serrateix, amb interès per 

la seva preservació. 

• Annex 6.  Espècies faunístiques presents en la zona d’estudi. 

• Annex 7. Espècies faunístiques protegides, potencialment presents en el municipi de Viver i 

Serrateix. 

• Annex 8. Elements d’interès arquitectònic presents al municipi de Viver i Serrateix. 

• Annex 9. Elements d’interès arqueològic i paleontològic presents al municipi de Viver i 

Serrateix. 

• Annex 10. Registre d’incidències en el control d’emissions de la central tèrmica de Cercs. 

• Annex 11. Incendis a la zona en els darrers anys. 

• Annex 12. Unitats del paisatge. 

• Annex 13. Índex de visibilitat. 

• Annex 14. Taules de valoració del paisatge. 

• Annex 15. Zones d’especial interès paisatgístic. 

• Annex 16. Domini Públic Hidràulic. 

• Annex 17. Zonificació del 

• Annex 18. Metodologia per la valoració del paisatge. 

• Annex 19. Fons fotogràfic. 
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