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0. INTRODUCCIÓ  

0.1 Justificació del compliment de les prescripcions establertes 
per l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Comarques Centrals. 

En la sessió celebrada el dia 26 de gener de 2011 la Comissió Territorial de la 
Catalunya Central va prendre el següent acord: 

Aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Llobera, promogut i 
tramès per l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat 
a la presentació d’un text refós, per triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat 
l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les 
prescripcions següents: 
 
L’acord esmentat estableix una sèrie de prescripcions que s’han introduït a aquest text 
refós tal com s’explica a continuació. 

0.1.1 Informes 
Cal donar compliment o completar les prescripcions dels informes dels organismes 
sectorials següents: 

Programa de Planejament Territorial  (5 de desembre de 2008) 
 
Cal incorporar a la normativa la definició i regulació específica  del sòl de protecció 
especial que delimita el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals. 

S’ha inclòs la definició del sòl de protecció especial a l’article 113. 

(...)4. El Pla Territorial de les Comarques Centrals delimita i estableix les categories de 
protecció especial i de protecció preventiva per el sòl no urbanitzable del municipi de 
Llobera. 

5. El sòl de protecció especial comprèn aquell sòl que pels seus valors naturals o per 
la seva localització en el territori, el Pla considera que és el més adequat per a integrar  
una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i 
vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori amb els seus diferents caràcters i 
funcions¹. 

6. El POUM recull els espais definits en el PTCC, i n’estableix un règim de protecció 
qualificat. 

El sòl de protecció especial està regulat per varies tipologies: el sòl de valor ecològic i 
paisatgístic (clau 24), el sòl de valor forestal  (clau 22), el sòl de valor agrícola (clau 
21). Aquestes claus urbanístiques igualment  les podem trobar en àmbits de sòl 
preventiu establert per el PTCC, doncs és voluntat del POUM donar la màxima 
protecció al sòl no urbanitzable del municipi. En sòl preventiu a més el POUM defineix 
la clau sòl rural ( clau 20) de menor protecció.  

                                                 

¹ Article 2.6 de les Normes d’Ordenació Territorial del Pla Territorial de les Comarques Centrals. 
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7. Les normes relatives al sistema d’espais oberts del PTCC  prevaldran sobre les 
prescripcions del planejament urbanístic, si són més restrictives que aquestes. 

(...) 
 
Direcció General de Carreteres (27 de desembre de 2010) 
 
Cal situar la línea d’edificació a 25 m amidats des de l’aresta exterior de la calçada per 
a la carretera C-451 i els seus ramals. 

S’han modificat els plànols d’ordenació corregint la situació de la línea d’edificació. 

0.1.2 Regulació de sistemes 
1. Cal justificar el compliment de la reserva de sòl equivalent a 20m2 d’espais lliures 
per cada 100 m2 de sostre residencial que no estigui inclòs en sectors de planejament, 
d’acord al que determina l’article 58.1.f del Text refós de la llei d’urbanisme , aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 

S’ha completat el punt 2.3.4 “Quadre de dades” de la memòria del POUM per tal de 
justificar el compliment del article 58.1.f. 

El sostre residencial admès pel POUM en sòl urbà és 6.927,78 m2  i la reserva 
d’espais lliures que fa el POUM, no inclosos en cap sector de planejament és de 
2.421,33 m2, el que representa 34,95 m2 de zones verdes per cada 100 m2 de sostre 
residencial. 

2. Cal qualificar de sistema viari l’espai d’accés a l’ajuntament, església i rectoria. 

D’acord. S’han modificat els plànols d’ordenació. 

0.1.3 Sòl urbà i urbanitzable 
1. Cal fixar per al PMU1, un sostre màxim de 1.800m² i una densitat màxima d’11 
habitatges (7 de règim lliure i 4 de protegit) en tipologia més adequada a 
l’emplaçament que la plurifamiliar, respectant, respectant la línea d’edificació de la 
carretera C-380 (25m) i preservant, en la mida del possible la zona boscosa del nord 
del sector. També cal excloure la reserva per equipaments. 

S’ha efectuat la modificació requerida. 

El PMU1 s’ha previst com polígon d’actuació (PAU3) seguint la recomanació de la 
comissió d’urbanisme per tal d’agilitzar la seva posterior gestió i execució. 

2. Cal dividir el PMU2 en dos sectors atenent, en la mida del possible, a la divisió 
parcel.laria. Cal fixar per el nou PMU2 una edificabilitat d’uns 3.200 m² i 26 habitatges 
(16 de règim lliure i 10 de protegit), i per al nou PMU3 una edificabilitat de 2.600 m² i 
23 habitatges (15 en règim lliure i 8 de protegit) i, també cal classificar de sòl no 
urbanitzable els terrenys corresponents  a la peça triangular delimitada per la carretera 
C-451, LV-3005 i la via que les enllaça. 

S’ha efectuat la modificació requerida. 

El PMU2 s’ha dividit en dos àmbits i s’ha previst  un d’ells com polígon d’actuació 
(PAU1), seguint la recomanació de la comissió d’urbanisme, per tal d’agilitzar la seva 
posterior gestió i execució i l’altre com pla de millora (PMU1) per tal que, malgrat el 
POUM planteja una ordenació del sector, la propietat pugui decidir la ordenació 
definitiva dels volums edificables protegint o no les alzines existents que havien 
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motivat una al.legació durant el període d’exposició pública.  

3. Cal reduir el sostre edificable del PAU1 limitant-lo al manteniment de la nau actual i 
a una possible ampliació adossada a la façana nord-oest de la mateixa superfície que 
la nau actual i replantejar el número d’activitats. També, cal fixar l’obligatorietat 
d’arranjar els terrenys lliures d’edificació i de plantar una barrera visual vegetal als 
límits sud-est i sud oest, així com resoldre els accessos a l’activitat i els girs a 
l’esquerra. 

S’ha modificat i s’ha recollit la prescripció a  les condicions d’ordenació, edificació i ús 
de la fitxa corresponent de l’annex 2.3 “Fitxes de desenvolupament del sòl urbà i 
urbanitzable” de la normativa urbanística (article 1) de  la normativa urbanística. 

Igualment, s’han revisat els paràmetres de clau 7b1. (article 108 de les NNUU). 

4. Cal replantejar les tipologies residencials previstes per adequar-les a els noves 
determinacions dels diferents àmbits de Pla de millora urbana. 

S’han revisat i  modificat les diferents claus urbanístiques del sòl urbà. 
 
5. Cal  excloure de la normativa totes les zones previstes per al sòl urbanitzable. 

D’acord. 

0.1.4 Sòl no urbanitzable 
1. Cal eliminar de la fitxa normativa del PEU 1 tots aquells paràmetres impropis  del sòl 
no urbanitzable com l’índex d’edificabilitat bruta o la densitat. 

S’han modificat la fitxa corresponent de l’annex 2.2  “Fitxes de desenvolupament del 
sòl urbà i urbanitzable” de la normativa urbanística (article 5) eliminant els paràmetres 
impropis del sòl no urbanitzable. 

2. Cal  eliminar de la regulació del sòl no urbanitzable la zona 27, d’usos específics. 

D’acord. 

0.1.5 Catàleg de masies i cases rurals 
1. Cal excloure totes aquelles edificacions que no responen a cap dels criteris d’elecció 
dels elements que han de ser objecte del catàleg, per ser de recent construcció o per 
haver estat concebudes, en el seu origen, per a altres usos que el d’habitatge familiar, 
o, si és el cas, aportar nova documentació que n’acrediti el compliment: cal Ximperi 
(137); casa Rafaela (130); cal Xico (139); el Noguer (141); l’Armengol (142); 
Rocaforadada (145); casa Angrill (146); el Boixet (211); el Castell Casa antiga (321); el 
Castell Casa nova (322). 

S’han exclòs les fitxes indicades excepte les de Cal Ximperi (137) i el Castell Casa 
Antiga (321) de les que s’incorpora nova documentació. 

2. Cal assenyalar a la planta acotada de les fitxes on s’escaigui els volums vinculats a 
les masies o cases rurals que, per tractar-se de construccions modernes i directament 
vinculades a l’activitat agrícola o agropecuària actual, tenen una regulació 
diferenciada, havent d’ajustar-se als requeriments de la legislació vigent. 

S’han modificat les fitxes indicant quines són les edificacions que tenen una regulació 
diferenciada. 

3. Cal fixar normativament que resta prohibida l’ampliació de les edificacions existents, 
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així com la construcció de nous volums, amb les excepcions que es detallen a l’apartat 
valoratiu de la proposta de resolució. 

S’ha modificat la memòria i l’article 31 de les normes del Catàleg de masies i cases 
rurals. 

4. Cal modificar l’article 28 especificant que la divisió horitzontal només s’admetrà si 
així ho determina la fitxa de la masia o casa rural i en reconeixement de situacions 
històriques o preexistents o amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació de les masies de 
gran superfície amb les condicions que es detallen a l’apartat valoratiu de la proposta 
de resolució. 

S’ha modificat l’article 28 de les normes del Catàleg de masies i cases rurals i s’ha 
indicat quines edificacions admeten la divisió horitzontal i el nombre d’habitatges 
admesos a les fitxes corresponents . 

5. Cal fixar normativament que la implantació de l’ús d’habitatge en edificis annexos 
només s’admetrà com ampliació del programa funcional d’aquest, en cap cas per a 
nous habitatges tret que els nous habitatges s’adeqüin a allò que determinen els 
articles 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme i 50 del seu Reglament. 

S’ha modificat l’article 45 de les normes del Catàleg de masies i cases rurals en el 
sentit requerit. 

Article 45- Habitatge 
1.- Es podran destinar a l’ús d’habitatge els volums principals utilitzats tradicionalment per a tals 
usos en les masies o cases rurals. També es podran destinar a habitatge les antigues quadres 
o corts quan aquestes estiguin en el mateix cos de l’edifici, o en edificacions properes de pedra. 

La implantació de l’ús d’habitatge en edificis annexos s’entén com ampliació funcional d’aquest, 
en cap cas per a nous habitatges a no ser que estiguin associats   directament a l’explotació 
rústica i s’adeqüin a allò que determinen els articles 48 de TRLUC i 50 del seu Reglament. 

(...) 

6. Cal ampliar la regulació de l’ús hoteler establint que només és admissible en 
aquelles masies on així resti determinat expressament a la fitxa, i sempre que es 
disposi d’un sostre aproximat de 1.000 m2, no admetent-se hotel apartament ni els 
usos d’hotel en condomini. 

S’ha modificat l’article 49 de les normes del Catàleg de masies i cases rurals en el 
sentit 

Article 49- Activitats hoteleres i de restauració 
1.- L’ús hoteler únicament s’admet en aquelles masies on així resti determinat expressament a 
la fitxa corresponent, i sempre que es disposi d’un sostre aproximat de 1.000 m². 

No s’admeten les modalitats d’apart-hotel ni d’hotel en condomini. 

2.- Els volums annexos de les masies i cases rurals destinades a usos hotelers, es podran 
destinar a serveis complementaris, com ara recepció, menjadors, cuines, aparcaments o 
equipaments propis a l’activitat.  

3.- Segons l’article 55 del Reglament, també s’admeten les activitats de restauració, aquestes 
es poden emplaçar a l’edifici principal o en una edificació annex pre-existent requerit. 

0.1.6 Documentació i normativa urbanística 
Cal esmenar els errors o mancances detectats a la normativa urbanística del 
document d’acord amb l’nforme tècnic annex. 
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1. En referència a la normativa urbanística: 

 1.1. Pel que fa a l’article 26.2 “Contingut de les llicències” ha d’anar en 
coherència amb la legislació urbanística en el sentit que no s’admeten 
parcel.lacions en el sòl no urbanitzable. 

S’ha modificat l’article en el sentit requerit. 

 1.2. Pel que fa a l’article 47 “Plantes pis”, cal ajustar l’alçada lliure mínima de 
les plantes pis d’acord amb allò que preveu el codi tècnic. 

S’ha modificat l’article en el sentit requerit. 

 1.3. Pel que fa a l’article 61 “Edificació en el pati d’illa”, cal concretar al primer 
paràgraf la indeterminació de l’article amb els paràmetres. Així mateix, al tercer 
paràgraf cal concretar exactament els usos que s’admeten en el pati d’illa. 

 A quest article ha quedat redactat de la següent manera: 

 Article 61. Edificació en el pati d’illa 
Quan s’admeti l’edificació en el pati interior d’illa s’ajustarà a les condicions següents:  

L'edificació en interior d'illa, quan sigui permesa en les condicions generals de tipus 
d'ordenació, no pot superar l'alçada lliure de 4,50 metres amidats des de la cota de 
referència de l'alçada màxima, i la seva alçada màxima serà la de planta baixa de la 
zona corresponent. 

 (..) 

Dins del pati únicament s’admeten les edificacions auxiliars que siguin admeses per la 
clau corresponent. 

1.4. Pel que fa a l’article 62 “Cossos sortints” cal estructurar els tres supòsits de 
dimensions per la volada del cossos sortints per tal que no generi confusió. 

 D’acord. 

1.5. Pel que fa a l’article 72 “Adaptació topogràfica del terreny”, cal referir-se a 
l’article 20 en comptes d a l’article 19. 

 D’acord. 

 1.6. Pel que fa a l’article 74 “Modificació de l’ordenació”, cal referenciar la 
possibilitat de fer un Pla de millora urbana als supòsits previstos legalment a la 
Llei. 

 D’acord. 

1.7. Pel que fa a l’article 76 “Usos específics en relació a les situacions 
relatives” cal incorporar a la normativa el quadre a que fa referència l’article 77. 

 Aquest article ha quedat redactat de la següent manera: 

Article 76. Usos específics en relació a les situacions relatives  
1. S’entén per situació relativa d’una activitat cadascuna de les diferents possibilitats 
d’emplaçament físic respecte d’altres usos. La situació relativa d’una activitat està 
determinada per la ubicació que ocupa el local principal i l’accés a l’activitat, podent 
ocupar la mateixa activitat les plantes superiors i inferiors a la principal segons els 
casos. 
D’acord amb aquesta ubicació s’estableixen les següents situacions: 
 
a- Activitat situada exclusivament en planta soterrani i amb accés independent 
respecte d’altres usos. 
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b- Activitat situada en planta baixa d’edifici d’habitatges i amb accés independent 
dels habitatges. 

 
c- Activitat situada en planta baixa o planta pis d’edifici d’habitatges i amb accés 
comú amb els habitatges. 

 
d- Activitat situada en planta pis d’edifici d’habitatges amb ús d’habitatge a les 
plantes inferiors. 

 
e- Activitat situada en planta baixa o inferior d’edifici sense habitatges 

 
f- Activitat situada en planta pis d’edifici sense habitatges 

 
g- Activitat contigua a habitatge i situada en edifici d’ús exclusiu 

 
h- Activitat contigua a un altre ús que no sigui el d’habitatge i situada en edifici 
d’ús exclusiu. 
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i- Activitat separada d’un altre ús per espai lliure sense edificar 

 
j- Activitat situada en edifici aïllat. 

 
 

 
Sens perjudici del que s’estableix per a cada zona, cada ús específic es permetrà només en les 

situacions relatives previstes en el quadre següent: 
 
USOS SITUACIONS RELATIVES 

  a b c d e f g h i j 

Habitatge turístic   (1) (1) (5)      

Hoteler     (1) (1)             

Allotjament rural     (1) (1)             

Restauració     (1)               

Recreatiu i espectacles                     

Comerç (4)                   

Oficines i serveis                     

Artesania i petita indústria   (2) (1)               

Magatzem   (2)                 

Serveis tècnics i ambientals, activitats 
professionals                     

Tallers de reparació de vehicles   (3)                 

Garatge_ aparcament                     

Estació de serveis                     

Educatiu     (1)               

Sanitari- assistencial     (1)               

Esportiu                      

Sociocultural     (1)               

Religiós                     
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(1) No llevat que disposin d’accés independent 
(2) De risc intrínsec baix, a nivell de protecció al foc 
(3) Del mateix titular que l’edifici 
(4) Sense accés al públic 
(5) Excepte en soterrani 
 

Ús no permès 
 

Ús permès 
 

 1.8. Pel que fa a l’article 77 ”Disposicions de les activitats segons el règim 
d’intervenció”, cal actualitzar les referències a l’actual legislació ambiental. 

 D’acord. 

1.9. Pel que fa a l’article 93 “Disposicions generals”, cal reduir el concepte 
d’espais lliures al sistema de zona verda excloent el sistema hidrogràfic  i de 
protecció de sistemes que consideraran només espais oberts. 

 Aquest article ha quedat redactat de la següent manera: 

Article 93. Disposicions generals  
Es consideren sistemes d’espais lliures el sistema de zones verdes (clau VP) i espais 
oberts els sistemes hidrogràfic (HI) i el de protecció de sistemes (PS).  

S’ordenen com a sistemes generals d’espais lliures els parcs lineals al llarg de les 
infraestructures i jardins urbans que s’especifiquen com a tals en els plànols 
d’ordenació, i espais oberts els entorns dels cursos d’aigua, rieres i espais que pel seu 
valor ambiental, ecològic i paisatgístic han de garantir els corredors biològics i la relació 
de la població amb el medi i l’homogeneïtat del paisatge.  

Pel seu paper fonamental en el manteniment del paisatge, aquests espais hauran de 
tenir un tractament específic i acurat de neteja i manteniment compatible amb la seva 
funció ambiental.  

 1.10. Pel que fa a l’article 99 “Sistema d’equipaments, clau EQ”, cal: 

  10.1 Articular correlativament la disposició 

10.2 Pel que fa a l’apartat segon cal substituir la frase “l’Ajuntament podrà 
denegar la tramitació” per la frase “ l’Ajuntament podrà denegar l’aprovació en 
seu municipal”. 

10.3 Pel que fa a l’apartat segon segon paràgraf cal valorar l’oportunitat 
i les conseqüències que comporten el supòsit d’expropiació previst. 

10.4 Pel que fa a l’apartat tercer cal excloure el quadre çindex 
d’edificabilitat previst, atès que la normativa ja estableix letrius que 
permetran ajustar les condició de l’equipament. 

 Aquest article ha quedat redactat de la següent manera: 

Article 99. Sistema d’equipaments, clau EQ  
1. Formen el Sistema d’equipaments el sòl destinat a usos públics, col·lectius i 
comunitaris, d’acord amb les categories següents:  
 

 EQ.1 Esportiu: instal·lacions i edificacions esportives i serveis annexos.  
 EQ.2 Docent: Centres on es desenvolupa l’activitat educativa d’acord amb la 
legislació vigent en aquesta matèria.  
 
 EQ.3 Administratiu i Proveïment: Administració pública, congressos, 
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exposicions, serveis de seguretat pública, emergència i seguretat civil, mercats 
municipals...  
 EQ.4 Sanitari-assistencial: centres d’assistència primària, dispensaris, 
hospitals, centres extra-hospitalaris i residències geriàtriques.  
 EQ.5 Sociocultural i Religiós: cases de cultura, biblioteques, teatres, museus, 
videoteques, centres socials, llars de vells, centres d’esplai, temples i centres 
recreatius i religiosos.  
 EQ.6 Cementiri.  
 EQ.8. Ambiental i del transport: centre d’educació ambiental, aparcament-
estacionament, estacions,…  

 
Els terrenys reservats per equipaments de nova creació sense ús assignat 
s’identifiquen als plànols d’ordenació amb la clau EQ7.  
 
2. Els equipaments existents classificats com a tals pel POUM restaran afectats al destí 
que tinguin en el moment de l’aprovació del Pla. Per a canviar l’ús de l’equipament, 
dintre dels admesos en aquest tipus de sòl es requerirà l’elaboració d’un Pla especial 
de la unitat de zona de que es tracti.  L’Ajuntament podrà denegar l’aprovació en seu 
municipal del Pla especial si considera que la supressió del servei existent augmentaria 
els dèficits urbanístics.  
 
3.El sòl classificat d’equipaments, per a equipaments de nova creació (EQ7), haurà 
d’ésser de titularitat pública, i en conseqüència, haurà d’ésser adquirit per 
l’administració per compra, expropiació, cessió gratuïta o qualsevol altre títol segons 
siguin les circumstàncies de l’actuació. L’assignació de l’ús i condicions d’edificació dels 
EQ7 es faran a través de Plans especials.  
 
4.Tot i que els equipaments són de titularitat pública, s’admetrà que puguin ser 
gestionats per empreses privades quan s’acompleixin les condicions següents:  
 

 Que les entitats promotores no tinguin ànim de lucre o que els béns necessaris 
del contingut, en quina gestió no tinguin ànim de lucre les citades entitats.  
 Que el destí de l’equipament sigui per a activitats culturals, de culte i activitats 
religioses, científiques, benèfiques i d’assistència social, sanitàries, esportives i 
docents, a les que es reconegui la seva utilitat pública o interès social.  
 Que es justifiqui els terrenys en qüestió, no es previngui legalment, per a 
idèntic fi, l’actuació pública.  
 Que es justifiqui la necessitat col·lectiva de l’equipament en l’àmbit territorial en 
que s’inscriu, i es respecti dins els fins específics per a equipaments la igualtat 
dels ciutadans al seu accés. 

 
5.S’admeten tots els usos col·lectius i els terciaris de caràcter públic.  
 
6. L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al 
paisatge, a l’organització general del teixit urbà en què se situen i a les condicions 
ambientals del municipi. Les condicions de l’edificació seran les mateixes establertes 
per a la zona contigua on se situa l’equipament. En el cas de que l’equipament sigui 
colindant a dues zones diferents, s’adoptaran les condicions de menor impacte per 
l’entorn immediat. Es prestarà especial atenció al cromatisme de l’edificació, al 
tractament de l’espai no edificat de la parcel·la i al tipus de tanca.  
 
7.En cas d’afecció de la zona del Cementiri (EQ6) de forma directa o indirecta caldrà 
contemplar en el planejament derivat i projectes d’urbanització i edificació, el 
compliment de la normativa vigent en matèria de policia sanitària mortuòria. 

1.11. que fa a l’article 107 “Zona d’ordenació en illa oberta, clau 4” cal substituir 
a les condicions d’edificació el concepte “la fondària mínima edificable” per “la 
fondària màxima edificable”. 
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 D’acord. 

1.12. Pel que fa a l’article 109 “Desenvolupament urbà”, cal ajustar el PMU2 
Hostalnou, de forma que es fixi una edificabilitat d’uns 3.200 m² i 26 habitatges 
(16 de règim lliure i 10 de protegit). 

 Aquests paràmetres s’han recollit a la fitxa corresponent de l’annex 2.03 (art.2). 

Així mateix, a l’apartat quart cal completar la frase “del quadre de superfícies” 
amb “quadre de superfícies de la fitxa del sector”. 

 D’acord. 

1.13. Ala secció 4, del Capítol IV, del Títol III Règim urbanístic del sòl, cal 
corregir sòl urbanitzable delimitat per sòl urbanitzable no delimitat. 

 D’acord. 

1.14. Pel que fa a l’article 120 “Xarxes d’energia elèctrica i telecomunicacions”, 
cal afegir que el procediment per a l’aprovació d’aquests projectes s’estableix a 
l’article 48 de la Llei d’urbanisme i a l’article 57 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 

 D’acord. 

1.15. Pel que fa l’article 125 “Disposicions generals per a l’edificaicó en sòl no 
urbanitzable” a l’apartat tercer cal excloure la frase “per destinar-les al canvi d’ús”. 

 D’acord. 

 Així mateix, pel que fa a l’article 125.6, cal suprimir el seu contingut, ja que amb 
caràcter general no s’admeten les ampliacions en les masies i cases rurals en 
sòl no urbanitzable, ajustant-se al que estableix la legislació vigent. 

 D’acord. 

1.17 Pel que fa a l’article 131 “Habitatges vinculats a l’explotació rústica dels 
terrenys”, a l’apartat segon cal afegir els supòsits previstos a l’article 50 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

 Així mateix, cal suprimir l’article 131.4, per tal com els supòsits d’ampliació de 
les cases existents legalment implantades en sòl no urbanitble es troben 
regulades a l’article 131.2 

Aquest article ha quedat redactat de la següent manera: 

Article 130. Habitatges vinculats a l’explotació rústica dels terrenys  
El POUM reconeix com a habitatges preexistents vinculats a explotacions rústiques els 
identificats com a tals al Inventari d’edificacions en NU de la memòria, als plànols 
d’ordenació del sòl no urbanitzable (sèrie O.2), i al Catàleg de les MASIES I CASES 
RURALS. 

L’ús d’habitatge familiar es considera associat a una explotació rústica quan compleixi 
els requisits fixats per 50.2 del Reglament de la llei d’urbanisme aprovat per decret 
305/2005, de 18 de juliol.  

Quan es tracti d’habitatge per a treballadors temporers, a més caldrà que el cicle dels 
productes exigeixi periòdicament, el treball coordinat de persones que l’oferta laboral 
local no pot atendre i fora de temporada les instal·lacions podran destinar-se a altres 
usos admesos en NU adequadament autoritzats.  

Condicions de l’edificació: 

1. L’habitatge s’ha de situar preferentment en una de les edificacions preexistents o 
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antigues masoveries.  

Només s’admetrà l’obra nova en cas que es justifiqui la inviabilitat tècnica de la 
rehabilitació d’una edificació preexistent. En aquest cas la llicència aportarà compromís 
d’enderroc de l’edificació antiga que substitueixi sempre que no es tracti d’edificacions 
amb valor patrimonial. 

2 . En els supòsits previstos a l’article 50 del Reglament de la Llei d’urbanisme,  
s’admet l’ampliació de l’habitatge i que aquesta s’efectuï en diverses etapes al llarg de 
la vigència d’aquest POUM sempre i quan, el conjunt global de les obres efectuades, 
no superin els paràmetres màxims de sostre, alçada i nombre de plantes establerts pels 
habitatges de nova edificació a l’apartat 3 d’aquest mateix article i es tracti d’una 
edificació legalment implantada i inclosa al catàleg de masies. 

 Les llicències de reforma, o ampliació d’habitatge preexistent aportaran la següent 
documentació complementària:  

 - Superfície, localització i ús de les edificacions de la finca.  

 - Aixecament de plantes i alçats de l’edificació existent sobre la que s’actua a 
una escala mínima de 1/100.  

 - Reportatge fotogràfic de l’edificació i el seu entorn que permeti valorar els 
efectes sobre el medi.  

 - Al projecte ha de quedar reflectida la relació entre la reforma o ampliació i 
l’edificació vella mitjançant plantes i alçats conjunts, perspectives, fotomuntatges o 
altres mitjans que s’estimin convenients.  

3. En el cas d’habitatge de nova construcció  la superfície màxima construïda no 

superarà els 250 m
2

st ni els 7 m d’alçada corresponents a planta baixa i planta pis. Les 
llicències, a més de contenir la justificació de la concurrència dels requisits per a ser 
considerat ús d’habitatge vinculat a una explotació rústica, aportaran la següent 
documentació complementària:  

 - Superfície, localització i ús de les edificacions de la finca.  

 - Aixecament de plantes i alçats de la nova edificació a una escala mínima de 
1/100.  

 - Fotomuntatge de l’edificació i el seu entorn que permeti valorar els efectes 
sobre el medi.  

 - El projecte ha d’acreditar la integració de la construcció destinada a l’ús 
d’habitatge familiar i a l’ús d’allotjament de treballadors temporers en les principals 
construccions de l’explotació rústica. La nova construcció s’ha de situar annexa o a 
una distància inferior a 50 m de l’edificació existent, sempre en terrenys amb 
pendent inferior al 20% i respectant una distància mínim de 3 m respecte l’eix dels 
camins i de 6 m respecte l’eix dels camins comarcals, 25 m respecte els recs, 
canals i sèquies assenyalats en el pla i 5 m de la resta de límits de la finca.  

 - La composició arquitectònica correspondrà al tipus tradicional del medi rural.  

 - Els materials i els sistemes constructius aparents han de ser de bona qualitat i 
adequats a l’entorn.  

 - En qualsevol cas s’aportarà el compromís d’inscriure la finca al Registre de la 
Propietat, com a indivisible fent constar a més que la llicència exhaureix l’ús 
d’habitatge de l’esmentada finca.  

1.18. Cal ajustar l’article 132.4 als criteris. Pel que fa a l’article 132.5, cal 
excloure els tallers d’activitats professionals i activitats professionals. 

Així matiex,pel que fa a l’article 132.6, cal reconduir el seu contingut de manera 
que es disposi únicament d’obres, de manteniment i conservació en els casos 
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previstos i d’acord, en tot cas, als supòsits de l’article 56 del Reglament de la 
Llei d’urbanisme. 

També, cal suprimir l’apartat setè de l’article 132. 

Aquest article ha quedat redactat de la següent manera: 

Article 131. Reconstrucció i rehabilitació del patrimoni rural  
(...) 

4 . La rehabilitació de les masies haurà de respectar el volum edificat preexistent i la 
composició volumètrica original eliminant aquelles addicions que distorsionin la 
volumetria històrica. La divisió horitzontal s’admet amb l’objectiu de fomentar la 
rehabilitació de les masies de grans superfície , per ampliació del programa familiar o 
resoldre temes d’herencia, sempre que: 

- no s’alterin les característiques originals de l’edificació i aquesta ho admeti sense 
ampliació,  

- la tipologia ho admeti i mai més de 4 habitatges. 

- El nombre d’habitatges serà en funció del sostre disponible a raó de 350 m² per 
l’habitatge principal i 150 m² la mitjana dels restants habitatges. 

- Quan es realitzi sobre edificacions independents, l’espai exterior l’espai exterior 
mantindrà l’aspecte unitari. 

5. Els usos permesos amb caràcter general a les masies del catàleg són activitats 
d’educació en el lleure, habitatge familiar, activitats agrícoles i ramaderes, tallers 
artesanals i activitats professionals vinculats a l’habitatge familiar, establiments de 
turisme rural i establiment hoteler amb exclusió de la modalitat hotel-apartament i 
només en el cas que estigui expressament previst al catàleg. El procediment per a 
l’aprovació dels projectes de reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals amb 
amb ús d’habitatge, s’adequarà a allò que disposa l’article 50 de la TRLUC.  

6. Als habitatges preexistents no inclosos al catàleg de masies es permeten obres de 
manteniment, millora i conservació en els casos previstos i d’acord als supòsits de 
l’article 56 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

1.19. Pel que fa a l’article 133.2, cal excloure el seu contingut, que en tot cas 
està regulat per la disposició transitòria setena del Reglament. 

 D’acord. 

1.20. Cal suprimir l’article 134 “Actuacions admeses en sòl no urbanitzable”. 

 D’acord. 

1.21. Pel que fa a l’article 135.3, cal adequar els usos previstos a l’article 47 de 
la Llei d’urbanisme i al procediment establert a l’article 48 de Llei esmentada. 

Aquest article ha quedat redactat de la següent manera: 

Article 133. Rural, clau 20 
(...) 

3. Condicions d’ús: 

L’ús global és l’agrícola, forestal i ramader.  

Es considera compatible la construcció de magatzems agrícoles, granges, sitges, vivers 
i hivernacles i altres directament relacionats amb l’activitat agrícola o ramadera.  

Són usos condicionats d’aquesta zona: Habitatge, residencial col·lectiu, hoteler (no 
admetent en cap cas l’ús hoteler en la modalitat d’aparthotel),  d’allotjament turístic 
rural, recreatiu cultural i social, recreatiu de restauració,  d’acord amb les fitxes del 
catàleg de masies i cases rurals. 
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Excepcionalment es poden considerar compatibles i condicionats els usos socio-
cultural, docent, esportiu, o qualsevol altra activitat d’interès públic que s’hagi 
d’emplaçar en el medi rural així com l’ús de càmping i caravàning que només es podran 
admetre en sòls que restin fora de l’àrea potencialment inundable. 

 En aquest tipus de sòl s’admeten les construccions i instal·lacions vinculades a les 
obres públiques i es prohibeixen expressament l’ús comercial i l’industrial.  

L’autorització de les obres i usos queda regulada per els articles 48, 49 i 50 del TRLUC. 

(...) 

1.22. Cal excloure de la normativa urbanística qualsevol referència als escrits 
d’ale.legacions presentats i al procediment establert  a l’article 48 de la Llei 
esmentada. 

 D’acord. 

1.23. Cal corregir les referències al municipi de Riner pel municipi de Llobera. 

 D’acord. 

1.24. Cal, amb caràcter general, actualitzar les referències legislatives 
emprades a l’articulat de la normativa que no són vigents pel marc actual de 
legalitat vigent. 

 D’acord. 

1.25. Pel que fa a l’Annex 2.01 “Definició dels paràmetres que regulen 
l’ordenació”, cal estructurar la regulació prevista, de manera que els apartats 
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 i 23, es corresponguin amb 
els paràgrafs c),d),e),f),g),h),i),j),k),l),m),n),o),p),q),r),s),t) i u), per evitar conduir 
a error.  

 D’acord. 

2. En referència a la normativa del Catàleg de masies i cases rurals: 

 2.1. Pel que fa als articles 16, 18 i 19 que regulen diferents aspectes de les 
llicències urbanístiques, es recomana unificar totes les determinacions en un 
únic article, per tal d’evitar duplicitats i simplificat el contingut de la normativa. I 
fer referència a que el procediment per a l’aprovació de projectes de 
reconstrucció i rehabilitació de masies rurals s’atendrà a allò que determina 
l’article 50 de la llei d’urbanisme, eliminant les referències a l’article 53 del 
Decret legislatiu 2/2003. 

Pel que fa a l’article 16 “Actes subjectes a llicència municipal”, cal especificar a 
l’apartat primer que ho són qualsevol intervenció de reforma, reconstrucció o 
rehabilitació efectuada en les edificacions incloses en el catàleg. 

Els articles referits han quedat fusionats en l’article següent: 

Article 16- Actes subjectes a llicència municipals 
1.- Estaran subjectes a llicència urbanística municipal la reforma , la reconstrucció i la 
rehabilitació de les masies i cases rurals recollides en present catàleg, en la mesura del 
què es disposa als articles 36 i següents d’aquesta normativa. 

2.- També estaran subjectes a llicència urbanística les següents activitats: 

a.- La instal·lació de coberts i altres estructures prefabricades o no, destinades a 
qualsevol ús, compatible o no amb l’ús de la masia o casa rural. 

b.- La col·locació de rètols o indicacions a la casa rural o masia quan se n’alteri 
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l’aparença exterior. 

c.- La modificació dels usos a què es destinin les masies i cases rurals regulades 
per aquest Catàleg  

d.- La resta d’activitats recollides a l’article 179 del l Decret legislatiu 1/2005, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

3.- Els projectes que requereixin llicència per la reconstrucció i rehabilitació es regiran 
pel règim determinat a l’article 50  del TRLUC.  

4.- Els projectes que només comportin obres de conservació, d’adequació , de millora o 
de manteniment d’un ús existent admès per l’ordenament urbanístic resten únicament 
subjectes a llicència municipal d’acord amb el règim establert per TRLUC (art. 50.1 ) i 
ordenances municipals. 

5.- La resta d’actuacions que no suposin la rehabilitació ni reconstrucció de masies i 
cases rurals, seguiran el procediment establert amb caràcter general pe l’article 48 del 
TRLUC i  les ordenances municipals. 

6.- No es podrà concedir cap llicència que no respecti els usos i volums determinats en 
el darrer capítol d’aquest títol. 

7.- En cap cas la inclusió d’una masia o casa rural dins d’aquest Catàleg  podrà 
suposar una llicència presumpta. 

8.- La inclusió d’una masia o casa rural en aquest Catàleg  tampoc obliga a 
l’Ajuntament a concedir totes les llicències que sobre aquesta es sol·licitin. 

2.2. Pel que fa a l’article 22 “ Llicència de modificacions d’ús”, cal excloure de 
l’apartat primer la referència a les activitats industrials, ja que entre els usos 
permesos en les masies i cases rurals no consta l’activitat industrial. 

 D’acord. 

2.3. Cal eliminar dels articles 26, 30, 31, 32,46 ,48 ,49 ,52 ,56 i altres que 
puguin haver, totes les referències a increments de volums, ampliacions i noves 
edificacions. 

 D’acord. 

2.4. Cal eliminar l’article 28, apartat sisè i l’article 29, atès que la divisió o 
agrupació de finques rústiques no és objecte del catàleg, essent d’aplicació allò 
que determina la legislació vigent en relació amb la segregació de finques en 
sòl no urbanitzable. 

 D’acord. 

2.5. Pel que fa als articles 30, 48 i altres que puguin haver, cal ajustar els 
aspectes a la divisió horitzontal i al nombre màxim d’habitatges. 

L’article corresponent a la divisió horitzontal ha quedat redactat de següent 
manera: 

Article 26- Divisió Horitzontal 
1.- Com a norma general no s’admetrà la divisió horitzontal dels béns immobles objecte 
d’aquest Catàleg . 

2.- La divisió horitzontal només s’admetrà si així ho determina la fitxa de la masia o 
casa rural corresponent i en reconeixement de situacions històriques o preexistents, 
fomentar la rehabilitació de les masies de gran superfície o per resoldre temes 
d’herència amb les condicions següents: 

 Que es respecti l’estructura de l’edificació  i que aquesta ho admeti sense 
ampliacions. 
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 Sempre que la tipologia ho admeti i mai més de 4 habitatges. 

 La quantia d’habitatges admesos serà en funció del sostre disponible, a raó de 
350 m² pel primer habitatge (principal) i de 150 m² la mitjana dels restants 
habitatges. Si hi ha més sostre i s’hi vol implantar una activitat complementària, 
requerirà un PEU. 

 Quan es realitzi sobre edificacions independents, l’espai exterior mantindrà 
l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la col.locació de tanques o elements 
que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

3.- Únicament s’admetrà la divisió horitzontal amb l’atorgament d’una llicència 
urbanística. Per a l’atorgament d’aquesta llicència caldrà que el tècnic municipal hagi 
emès un informe que serà preceptiu i vinculant en cas de denegar la llicència. La 
sol·licitud de divisió horitzontal, a més dels plànols pertinents, haurà d’expressar la raó 
que motiva la necessitat de la divisió i el destí de les unitats registrals resultants. 

2.6. Cal suprimir l’apartat tercer de l’article 48, atès que les explotacions 
ramaderes queden regulades a la normativa urbanística del Pla d’ordenació 
urbanística municipal. 

 D’acord. 

2.7. Cal ajustar l’articel 51 “Activitats de tallers artesanals”, als usos previstos a 
la Llei d’urbanisme. 

Article 48- Activitats de tallers artesanals 
(...) 

d.- Usos: tallers artesanals tradicionals, de transformació de productes primaris i 
usos  relacionats amb les activitats agropecuàries, artesanes, de reparació de la 
maquinària agrícola i de les instal·lacions agro-ramaderes, petites instal·lacions 
agroalimentàries, micro empreses relacionades amb els productes endògens de la 
zona i activitats professionals.  

2.8. Pel que fa a l’article 56 “Construccions pròpies”, cal suprimir la frase “Els 
seu sostre comptarà a efectes de comptabilitzar la superfície d’ampliació” 

S’ha corregit el títol de l’article i s’ha suprimit la frase indicada. 

Article 52- Construccions impròpies 

0.1.7 Altres consideracions 
Cal assenyalar que, amb la finalitat de donar coherència a l’ordenació proposada pel 
POUM de Llobera un cop introduïdes les emenes de l’acord de la comissió 
d’urbanismes, s’han introduït en el mateix les següents precisions: 

- S’ha millorat la representació gràfica dels plànols d’ordenació. 

- S’ha revisat la Memòria d’Ordenació i els annexes. ( Inventari d’edificacions en 
sòl no urbanitzable, Mobilitat Generada...) 

- S’ha revisat la Normativa Urbanística eliminant alguns articles que la redacció 
del text refós feia innecessaris. 

- S’han modificat les fitxes de desenvolupament del sòl urbà i urbanitzable en 
base a les esmenes fetes d’acord al informe de la comissió d’urbanisme. 

- S’ha revisat l’Agenda i avaluació econòmica. 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
Llobera 

 

 

MEMÒRIA –Text Refós 
Pàg. 18 

- S’ha revisat la Memòria Social.  
 

- S’ha pres en consideració l’informe dels Serveis Tècnics de Vies i Obres de la 
Diputació de Lleida amb data del 4 de març de 2011, rebut amb posterioritat a 
l’aprovació definitiva del POUM i que ha suposat modificacions en els articles 7, 
89, 109, 137 i les fitxes de desenvolupament de les normes urbanístiques així 
com l’annex de la mobilitat generada. 

 
- S’ha pres en consideració la recomanació de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de les Comarques Centrals respecte a la possibilitat que els Plans 
de Millora previstos en el document es prevegin com a Polígons d’Actuació per 
tal d’agilitzar la seva posterior gestió i execució i per tant el PMU 1 i el PMU 2 
han passat a ser el PAU 3 i PAU 2 respectivament. 

0.2 Justificació de la conveniència i oportunitat del POUM  

La redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal de Llobera es realitza per 
iniciativa de la Direcció General d’Urbanisme, a instàncies de l’Ajuntament, doncs fins 
a l’actualitat el municipi de Llobera està mancat de planejament urbanístic. 
 
El present document adapta les determinacions del Text Refós de la Llei d’Urbanisme , 
aprovat per Decret legislatiu 1/2005 de 26 de juliol (modificat d’acord el Decret llei 
1/2007 de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística ), i al  Decret 
305/2006 de 18 de juliol , que aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, per regular 
el present Pla d’ordenació urbanística municipal de Llobera. 
 

Aquest document va acompanyat del programa de participació ciutadana que ha 
aprovat el Ple de l’Ajuntament , i que expressa les mesures i actuacions previstes per 
garantir i fomentar els drets d’informació , participació i comprensió dels objectius i el 
contingut dels treballs de planejament per part de la població.    
 
El Pla, es justifica degut a la indispensable necessitat de l’estructuració integral del 
municipi d’acord amb les noves necessitats d’aquest, racionalitzar les infraestructures i 
comunicacions, ordenar el creixement residencial sense malmetre els espais de valor 
paisatgístic que voregen el nucli urbà i impulsar un petit sòl industrial adient a les 
necessitats locals i lligat a les activitats agràries del municipi.   

La necessitat del POUM deriva en general de les determinacions de la legislació 
urbanística i en particular de la dinàmica pròpia que fa imprescindible l’establiment 
d’un marc adequat que reguli el seu desenvolupament urbanístic.  
 

Planejament territorial i sectorial 

La redacció del POUM de Llobera, té com a marc de planejament territorial la Llei  
1/1995, de 16 de març , per la qual s’aprova el Pla Territorial general de Catalunya, 
el qual té com a objectius potenciar el desenvolupament del país i ordenar i distribuir el 
creixement equilibradament. El pla abasta tot el territori i vol ser base pels plans 
territorials parcials i sectorials, així com també del planejament urbanístic. 

Defineix el sistema de Solsona: “el sistema de Solsona, estructurat segons l’eix del 
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Cardener, es caracteritza per tenir un territori força tancat, de microrelleu abundant, és 
un territori complex. 

En quant als espais objecte de protecció, el Pla Territorial General, defineix unes 
delimitacions indicatives: espais de protecció especials, altres espais delimitats 
indicativament el  Pla d’espais d’interès natural, espais de lligam o relació, sòl 
d’especial interès agrícola, o especial interès forestal, espais d’interès estratègic per al 
reequilibri urbà, elements morfològics identificadors del territori, espais que contenen 
elements del patrimoni historicoartístic i espais reservats per les legislacions sectorials. 

 

El Pla Territorial parcial de les comarques centrals, aprovat definitivament per 
Edicte el 16 de setembre del 2008,  abasta les comarques de l’Anoia, el Bages, el 
Berguedà, l’Osona i el Solsonès. Actualment es pot consultar el document del Pla 
aprovat inicialment . Aquest marca com a principals criteris els següents: 

Sistema d’espais oberts  
 Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu 

biofísica.  
 Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a 

components de l’ordenació del territori.  
 Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori.  
 Moderar el consum de sòl.  
 

Sistema d’assentaments  
 Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les 

àrees urbanes.  
 Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.  
 Facilitar un política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.  
 Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i 

racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris.  
 Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència.  
 Els nous creixements han de ser compactes en continuïtat.  
 El creixement urbà ha de reforçar una estructura nodal del territori.  
 

Sistema de mobilitat  
 La mobilitat és un dret i no una obligació.  
 Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels 

sistemes d’assentaments.  
 Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els 

desenvolupaments urbans.  
 

A l’empara del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC) l, i amb la col·laboració del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l’Ajuntament s’ha plantejat la  
redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que estableixi els límits 
del sòl urbà i sòl rústic, adequant el cadastre a la nova planificació, que fixi els espais 
que es destinen a equipaments públics, les zones esportives,  el sistema viari principal, 
els accessos i les zones de protecció ambiental i estableixi les característiques de la 
construcció de cada solar, amb una sèrie de paràmetres segons les tipologies, a la 
vegada que fan les previsions de creixement de cara al futur. En l’actual llei 
desapareixen les Normes Subsidiàries com instrument de planejament. 
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Al preàmbul de la Llei 2/2002 de 14 de març ,  hi consta: 

“Aquesta Llei es pronuncia clarament a favor d’un desenvolupament urbanístic 
sostenible, sobre la base de la utilització racional del territori, per a compatibilitzar el 
creixement i el dinamisme econòmic necessaris amb la cohesió social, el respecte al 
medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures. Així s’assoleix 
una sintonia total amb les pretensions de l’esmentada Llei de política territorial.” 

 

La Llei, per al foment de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de 
l’autonomia local (Llei 2/2002 de 14 de març), incorpora les determinacions per tal de: 

 Fomentar la cohesió social a través de polítiques de sòl i habitatge. 
 Fomentar la disposició de sòl per a la construcció d’habitatge 

assequible. 
 Garantir el compliment dels principis de desenvolupament urbanístic 

sostenible. 
 Millorar la gestió del sòl no urbanitzable, garantir la protecció del 

paisatge i l’ús racional el territori. 
 Protegir el manteniment de la superfície i la funcionalitat dels sistemes 

urbanístics d’espais lliures. 
 Integrar les consideracions ambientals en el planejament urbanístic. 

 

Contingut documental  

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Llobera consta de: 

Documentació escrita: 
- Memòria. 
- Normes Urbanístiques. 
- Catàleg de protecció del patrimoni. 
- Catàleg de protecció de masies i cases rurals. 
- Agenda i Avaluació Econòmica. 
- Informe de sostenibilitat ambiental. 
- Memòria social. 

 
Documentació gràfica: 

- Plànols d’informació. 
- Plànols d’ordenació. 
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I. MEMÒRIA INFORMATIVA  
 

1.1 Emmarcament territorial  

El municipi de Llobera pertany a la comarca del Solsonès, queda situat al sud oest de 
Solsona. La població de 224 habitants (segons cens de 2005), és totalment 
disseminada tot i que es poden contemplar tres nuclis: Llobera, Peracamps i 
Torredenegó. 

 

 

El terme municipal de Llobera té una extensió de 39,2 Km2, i una altitud mitjana de 
855m. 

El municipi limita amb la Segarra. Llobera limita al nord oest amb Pinell de Solsonès, al 
nord est amb Olius, a l’est amb Llobera, al sud est amb Pinós, al sud amb Torà, i al 
sud oest amb Biosca. 

La carretera de Solsona C 380  creua el municipi en diagonal de sud-oest a nord-est i 
és el principal eix de comunicació del municipi, i d’unió amb el municipi de Solsona. A 
cada cantó de la carretera hi trobem els principals nuclis de població. 

Al nord i oest del municipi hi ha una massa forestal contínua, la qual configura un 
seguit d’obagues i solanes de gran interès forestal. El municipi disposa d’un programa 
de manteniment i prevenció dels camins, que consisteix en arranjar els camins 
forestals i les seves vores de manera rotativa cada tres anys. 

 

 

 

La resta del municipi està format per altiplans, on el sector agrari és el més important. 
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La població els darrers 25 anys ha tingut un descens de 37 persones, seguint la 
següent evolució: 

Municipi 1981 1986 1991 1996 2001 2004 2005 diferència 

Llobera 261  247  251  240  218  223 224 -37 

 

Les principals característiques de les parròquies que configuren el municipi són les 
següents: 

 

 Peracamps, on hi ha l’ajuntament, l’escola (CEIP Llobera), el cementiri, 
un local polivalent, pistes poliesportives, restaurant...  

 
 

 

Queda situat al costat de la carretera C 380 de Solsona a Biosca i la 
LV3005 de Peracamps a Torà, per tan està molt ben comunicat. La 
proximitat respecte Solsona i Olius a banda de la demanda de la 
població, i les bones comunicacions de la zona, fan viables una zona de 
creixement de reequilibri. 
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Separat d’aquest nucli, però formant-ne part hi ha un altre petit nucli al 
voltant de l’església, amb una petita agrupació de masies i un petit 

cementiri. També hi ha les restes de la torre de defensa de Peracamps. 

     

 Llobera, petit nucli al voltant de l’església de St. Pere. Hi ha un petit 
cementiri. Dalt d’un turó situat al nord-oest hi ha el castell. S’hi accedeix 
per un camí asfaltat que s’agafa a l’Hostal del Boix des de la carretera 
LV-3002. Dels quatre nuclis és el que té una situació més elevada, amb 
vistes sobre el territori.  

 

Hi ha una variant aprovada que va des de l’Hostal del Boix fins al 
Miracle (Llobera). 

 

 Torredenagó, també es tracta d’un petit nucli al voltant de l’església de 
St. Pere Màrtir, també hi ha un petit cementiri i masies. 

 

  

  

 MUNICIPI:  Llobera  

COMARCA:  Solsonès 
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SUPERFÍCIE:  39,2  km
2
 

ALTITUD:  855 m  

POBLACIÓ (2004): 223 habitants  

DENSITAT: 7 hab./km
2
 

 

1.2 El paisatge i el medi físic   

1.2.1 El paisatge  

La comarca del Solsonès està situada a la Catalunya central i limita al nord amb les 
serres prepirinenques d'Oliana, Odèn, Port del Comte (2.383 m.) i Serra del Verd 
(2.274m.) que la separen de l'Alt Urgell i del Berguedà. Al nord-est s'alcen els relleus 
característics del conglomerat de la serra de Busa (1.520m.) i d'Els Bastets. La Vall de 
Lord, petit territori amb unitat geogràfica i històrica dins del Solsonès, s’estén per la 
Vall d'Ora.  
 
Cap al sud, el Solsonès s'obre a les terres baixes del Mig Segre, la Segarra i el Bages, 
amb la serra de Pinós a l'extrem meridional, pròxima ja a la comarca de l'Anoia. El riu 
Cardener creua el centre de la comarca i els seus afluents Aigua d'Ora i Aigua de 
Valls, a llevant i al nord, passant per racons d'extraordinària bellesa. La Ribera Salada, 
que neix al terme d'Odèn i flueix cap al Segre, configura també un paisatge molt 
atractiu.  
 
El paisatge del municipi de Llobera és similar al del nord de la Segarra, com a zona 
d’enllaç entre la Depressió Central i al Pre-Pirineu. 
 
De forma general el municipi presenta dues grans unitats paisatgístiques 
diferenciades, una situada a l’oest, formada per la serra que travessa el municipi de 
nord/nord-est a sud/sud-oest. Aquesta està formada per diferents serres les quals 
tenen com a límit la riera de Sanauja que discorre pel fons de la vall. La resta del 
terme està formada per un relleu suau on alternen les valls poc profundes, altiplans 
arrodonits i turons suaus. A la part muntanyosa es concentren els boscos i a la part 
plana els prats i cultius de secà. 

1.2.2 El relleu i la geologia 

Llobera forma part de la Depressió Central Catalana. El terme es situa damunt del 
Cenozoic, Paleogen P-8, unitat Ludià-oligocè, descrita com a gresos i lutites Fraga, 
Solsona, l’Albagès, Mora. 

1.2.3 Hidrografia  
El curs principal de Llobera és la riera de Sanaüja, situada al límit oest del municipi. 
 
La riera de Sanaüja és un afluent del riu Llobregós, el qual pertany a la conca 
hidrogràfica de l’Ebre, i travessa tres comarques diferents el Solsonès, la Noguera i la 
Segarra. La riera presenta un règim permanent gradualment variat, on Q50=95m3/s; 
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Q100=157m3/s; i Q500=294m3/s. 
La riera en el seu pas pel terme desguassa en diferents clots, rases, barrancs…en 
direcció nord-oest/sud-est, aprofitant l’orografia de la zona, discorrent aquests cursos 
des de la part més alta de les serres situades al sector occidental del municipi fins a on 
aquestes contacten amb la plana. 
 
El barranc dels Cuadros al mig del municipi, el barranc del Soler i la Rasa, també són 
fonts del Llobregós, i són els altres cursos hídrics importants que discorren de nord a 
sud pel terme municipal, aquests per la zona més plana del terme i també amb 
afluents a banda i banda del curs principal. 
 
No hi ha cap zona inventariada al catàleg de zones humides de l’Inventari de 
Catalunya. 

1.2.4 El clima  
El clima és mediterrani, encara que presenta unes característiques continentals, amb 
hiverns i estius secs i amb primaveras i tardors plujoses i temperades. El clima de la 
zona és propi de les comarques interiors de Catalunya, amb baixa pluviometria (de 
500 a 600 mm l’any de precipitació total), estius i hiverns secs i primavera i tardor més 
humides. Temperatures extremes amb mitjana mensual de Tmàx.= 30ºC i mitjana 
mensual de Tmin= -2ºC.  

1.2.5 Vegetació  
Tot hi la diversitat, considerable pel que fa a la vegetació natural, el sòl del municipi 
està bàsicament ocupat per conreus de secà, principalment cereals. Als terrenys més 
accidentats estan ocupats per vegetació natural principalment boscos de tipus 
mediterrani. 
 
El gran gruix dels boscos són pinedes mixtes de pi roig i pinassa. També hi ha 
rouredes de roure valencià i boscos mixtes de roure normalment associades a pinedes 
mixtes. En part aquests boscos estan associats al rebrot desprès dels incendis. 
Als boscos de ribera han desaparegut, al seu lloc hi ha poblacions poc denses de 
pollancres. 
 
Els conreus són extensius de secà. 

1.2.6 Fauna  
El poblament zoològic de Llobera presenta una varietat important deguda 
principalment als diferents ambients existents, a les seves interaccions, a l’existència 
de petits nuclis de població, a la població disseminada i a la preservació dels usos 
tradicionals de la terra. 

La fauna associada als boscos forestals i als boscos forestals cremats és la típica 
existent als boscos mediterranis i submediterranis. Hi ha espècies singulars a destacar 
l’esparver, el botxí, l’hortolà, el picot negre, el picot verd, diverses mallerengues, el 
gamarús, el senglar... 
 
Dins els sistemes agrícoles de secar cal destacar la presència del xoriguer, l’òliba, el 
xot, el mussol banyut, el bitxac, l’alosa vulgar, el botxí, el capsigrany, la fagina, el 
senglar, la mostela, el llangardaix verd i l’escurçó. 
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Als sistemes de ribera presenten pràcticament la mateixa varietat d’espècies que les 
anteriors tot hi que amb més abundància. A més tenen importància en les èpoques 
d’emigració, com a corredors ecològics i refugi. 

1.2.7 Espais d’interès natural  
Al terme municipal de Llobera no hi ha cap àrea natural protegida pel Pla d’espais 
d’Interès Natural (PEIN), ni amb cap figura de protecció especial 

El que si hi ha són hàbitats d’interès comunitari, aquests queden definits a l’apartat 2.1 
de l’Informe Ambiental Preliminar, i es classifiquen de la següent manera: 
 

 Pous 
 Fonts 
 Barrancs, rases, torrents, rieres 
 Camins 
 Hàbitats: pinedes de pinassa, roureda de roure valencià, garrigues de 

Coscoll, boscos mixtes, carrascars, conreus d’herbàcies extensius de 
secà i joncedes i prats. 

 Hàbitats comunitaris de pinedes submediterrànies de pinassa i rouredes 
ibèriques de roure Valencià. 

 Serrats: serrat de Llobera, serrat de la Tuta, serrat espès, costa de la 
Rebollosa, turó del Boix, la Serreta, el Pedró, el Seriol i Sant Salvador. 

 Boscos: el bosc del Boix, el bosc de Barcons, el bosc de Fonollet i el 
bosc de Jovans. 

 
La Directiva d’Hàbitats (Directiva 92/43/UE, relativa a la conservació dels hàbitats 
naturals i de la fauna i flora silvestres) defineix hàbitat natural com aquelles zones 
terrestres o aquàtiques diferenciades per les seves característiques geogràfiques, 
abiòtiques i biòtiques, tant si són totalment naturals com seminaturals.  

A continuació, defineix com a hàbitats naturals d’interès comunitari aquells hàbitats 
naturals, compleixin alguna d’aquestes característiques:  

 Estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural.  

 Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a 
causa de tenir una àrea reduïda per pròpia naturalesa.  

 Són exemples representatius d’una o diverses de les sis regions 
biogeogràfiques: l’alpina, l’atlàntica, la boreal, la continental, la 
macaronèsica i la mediterrània.  

 La majoria dels hàbitats de Llobera entren a la tercera classificació. 

  

1.3 Demografia  

L’evolució demogràfica de la població del Solsonès s’ha caracteritzat al llarg de la 
història per la seva relació amb l’agricultura. Hi ha hagut un descens progressiu 
motivat principalment per l’emigració de la població del camp cap a nuclis més poblats. 
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Evolució  

Municipi  1981 1986 1991 1996 2001 2004 2005   diferència 

Llobera   261  247  251  240  218  223  224   -37 

 

Índex de creixement 

 
 

Llobera presenta un elevat índex de despoblament respecte la comarca i respecta 
Catalunya. 

Estructura de la població 

 

 
 
 
Es constata un percentatge elevat de població de més de 65 anys, i un percentatge 
baix de la franja entre 0 i 14 anys. 
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La piràmide d’edats de Llobera difereix molt de la del conjunt del Solsonès i sobretot 
de la de Catalunya, tenint com a franges amb més població les compreses entre 70 i 
74 anys per les dones i 65 i 69 anys pels homes, amb un clar envelliment de la 
població. 
 
 
 

Nivell d’instrucció 

 

 
  

 

 

Coneixement del català  
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 El nivell de coneixement del català és superior al de la mitjana de Catalunya. 

 

Habitatges 

 



La tendència dominant del municipi és el traspàs generacional dels habitatges, ja sigui 
per herència o donació, (el triple que al Solsonès i gairebé vuit vegades més que a la 
mitjana de Catalunya). Fet que s’explica per la tipologia edificatòria i tradicional de 
masies disseminades al territori. 
 

Superficie dels habitatges 
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Una altra de les dades importants és que el 85,5 % dels habitatges té més de 120m2, 
altra vegada molt per sobre de la mitjana comarcal i de Catalunya. 
 

1.4 Activitat econòmica  

L’economia comarcal és de base agrícola i ramadera, complementada per la indústria, 
que es localitza sobretot a Solsona i Olius, i la turística.  

 
 
Tot hi l’important augment del sector dels serveis, l’agricultura i la ramaderia continua 
essent el principal sector econòmic 
 
Hi ha un centre públic d’ensenyament primari.  

Població ocupada resident  
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La tendència és que cada vegada hi ha més gent que treballa fora del municipi o 
comarca, fet que evidencia la necessitat d’ampliar les ofertes de treball vinculades al 
mon rural. 

Llobera no disposa de zona industrial ni té cap tipus de comerç. 
 

1.5 Marc històric i assentaments actuals  

1.5.1 Orígens històrics   
El municipi de Llobera compren les parròquies de Llobera, Peracamps i Torredenegó. 
 
A la mitjania del nou-cents Llobera es trobava tocant a la franja neutral en front de 
l’Espanya musulmana. Des de la torre de Llobera, sobretot la de Peracamps es 
dominavesn amb la vista les terres baixes fins a les muntanyes de Prades i les 
d’Aragó. 
 
Tan pels documents que es refereixen als pobles veïns, com per l’existència a Llobera 
de masies importants a la segona meitat del segle X, podem estar segurs que als 
primers anys d’aquesta centúria s’estaven construint masies en aquesta contrada. 
Hi ha nombroses masies que consten des del S XI i posteriors, i concretament Hostals 
sorgits al costat del camí ral de Cervera a Solsona: l’Hostal del Boix, l’Hostal de 
Molins, l’Hostal Nou. Entorn de l’Hostal Nou actualment és on s’ha format el un petit 
nucli, amb l’Ajuntament, l’església, l’escola i equipaments esportius. 
 
A l’entorn de l’any 1000 es parla de la torre d’En Nego. La demarcació parroquial es 
formarà molt tard. No trobem el titular de l’església de Santa Maria de Torredenegó 
fins el 1142. Aquesta església és d’estil romànic tardà, és de petites dimensions, com 
a exponent d’una feligresia de poques cases. Està formada actualment per cases de 
Llobera i de Llobera. 
La Torre és el nom de la torre de Guaita, que s’hi bastí segurament a finals del s X, 
proa del capdamunt de la carena que domina la vall de Llanera i bona part de la 
Segarra, cobrint un gran espai entre la torre de Peracamps i la d’Ardèvol.  
 
La parròquia de Peracamps és més moderna, és del 1901.  
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La població de Torredenegó i Peracamps és totalment disseminada. 
 

1.5.2 El nucli de Peracamps 

 

 
 
El nucli de Peracamps està format per l’antiga Torre de Peracamps que formava part 
del castell (S.XI), la masia medieval, l’església de Sant Pere Màrtir i un seguit de 
construccions adossades i aïllades. El conjunt queda situat al nord oest de la carretera 
de Solsona C380 i lleugerament enlairades respecte aquesta. 
 
Aquest nucli no ha sofert variacions importants al llarg dels anys, únicament els 
creixements propis d’una activitat agrícola. 
 
El que si que ha sofert canvis és el sector de l’entorn de l’Hostal Nou, degut en part a 
la bona accessibilitat des de la carretera principal C380. 
 
Dins l’àmbit de l’Hostal Nou hi trobem l’església de Sant Pere Màrtir, la qual va ser 
construïda entre el 1943 i el 1945. L’edificació té una planta rectangular, amb absis, 
cor i sagristia. Tot l’edifici està fet amb materials moderns. A l’exterior a la dreta de 
l’entrada hi ha un campanar rectangular. Adossat al temple hi ha un edifici de planta 
hexagonal. Antigament l’església es trobava a un replà situat a uns 200 m de la cara 
sud del castell o torre de Peracamps, llavors s’anomenava Santa Maria de Peracamps 
(des del 1067). 
 
Al costat de la casa de l’Hostal Nou (XVII) i seguint paral·lel al camí trobem un seguit 
d’edificacions més o menys alineades a vial, amb patis, jardins i horts a la part 
posterior. 
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Entre aquestes edificacions i l’església de Sant Pere Màrtir hi ha un espai que 
actualment s’utilitza com a aparcament, plaça i pati.  
 
 

 
 
 
Al costat de l’església hi ha el CEIP Llobera, l’escola rural del municipi. Fins fa poc les 
dependències de l’ajuntament estaven situades a la primera planta del mateix edifici, 
actualment però s’han traslladat a un nou edifici municipal situat al costat de la sala 
polivalent. 
 
Les obres d’urbanització s’han centrat a l’entorn immediat de l’escola, de l’església i 
dels equipaments esportius. 

 
 

El tipus de creixement ratificatori ha estat a base d’edificacions formades per 
habitatges unifamiliars aïllats i adossades i aïllades al llarg de l’antic camí ral de 
Cervera a Solsona. Actualment són de PB+1+sc. 

 
L’estat de conservació de l’edificació en general és bona. Part de les edificacions 
tenen les façanes de pedra. Els edificis municipals són de recent construcció i també 

presenten un bon estat de 
conservació. 

Proper a aquest nucli de 
població hi ha un seguit 
d’edificacions en estat ruïnós, 
amb la peculiaritat que la 
majoria estan situades 
properes a la carretera de 
Solsona C380.  
Sembla que la successiva 
especialització i millora 
d’aquesta via, ha motivat 
l’abandó de les masies més 
properes a aquesta. 
Actualment amb l’impuls de les 
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activitats turístiques i de restauració es pot recuperar la tradició d’hospedatge del 
municipi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general els materials de les edificacions del nucli són prou homogenis, hi 
predomina les façanes de pedra en el seu estat original, tot hi que les ampliacions i 
coberts s’han utilitzat materials diversos, que no afavoreixen la imatge del nucli. 

Tipologia viària  

No es pot parlar pròpiament de tipologia viària, ja que l’existent és fruit de l’arranjament 
de camins preexistents. El principal vial és paral·lel a la carretera de Solsona a 
Cervera, la C380, i es tracta d’un camí asfaltat amb voreres únicament davant les 
edificacions de l’Hostal Nou. L’espai situat immediatament davant l’escola i l’església 
està pavimentat com una plaça dura, amb continuació a l’accés a la sala polivalent i la 
pista poliesportiva. 

 L’accés al nou ajuntament (d’obra molt recent) actualment encara està sense 
pavimentar. Tota aquesta zona té un gran potencial com a centre del municipi, tot hi 
que li manca la ordenació.  

L’arbrat és ocasional i preexistent. 

Activitat comercial 

L’activitat comercial al municipi és inexistent. Caldria potenciar l’aparició d’algun 
establiment que evités la dependència del municipi de Solsona i facilités l’establiment 
de nous residents al municipi, potenciant i afavorint els productes endògens.   

 

 

1.5.3 Monuments i llocs d’interès   
 
El procés històric d’ocupació del municipi ha deixat un seguit de patrimoni arqueològic, 
arquitectònic i natural que caldrà preservar. En destacaríem:  

 
Torre de Peracamps, 
 

Actualment del castell de Peracamps en resta una part de 
la torre, de planta rectangular, datada del S.XI. La torre és 
coneguda per les batalles que els carlins i els liberals van 
lliurar els anys 1837 i 1840. 
La torre segurament devia tenir dependències annexes i un 
possible mur. 
Actualment té una alçada total de 10m., la qual es deu 
aproximar a la original. 
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Castell de Llobera 
 

 
 
Els primers documents sobre el castell daten del S.XI. El castell es troba situat en un 
tossal a l’interior d’una zona fortificada. Actualment l’edifici està molt en ruïnes, tot hi 
que encara s’hi pot veure la planta rectangular. S’ha datat del S.XIII, però ha tingut 
nombroses transformacions. El mur de ponent, que es conserva en part, ha estat 
reformat si bé sempla que els dos àngles són originals. Davant la porta s’estén una 
esplanada, al marge de la qual hi ha restes d’una muralla que fortificava el castell. 
 
El Dòlmen de la Vila 
 

És una galeria coberta, formada per 5 lloses. El 
corredor que no es diferencia de la cambra fa 5,90 
metres de llarg. Entre el corredor i la cambra hi havia 
una porta de tipus llosa perforada, la meitat de la qual 
encara es conserva. La cambra està orientada est-
oest.

S’ha datat, mitjançant el carboni 14, del 2550 aC (amb 
un possible error de 90 anys). És un dels més grans 
de Catalunya. 

 

 La Creu de la Vila 

Està formada per un basament de pedra, de cinc graons i molt 
malmès. Damunt hi ha un fust monolític i poligonal que 
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antigament sostenia una creu i el seu capitell; ambdós estaven decorats amb figures 
esculpides, de les quals hi ha constància per mitjà d’una fotografia prèvia a la seva 
desaparició. 
La pèrdua de l’original comportà que es posés sobre el fust una senzilla creu de ferro 
que substitueix la de pedra. 
 
 
 
 
 
Sant Pere de Llobera 
 

Va ser consagrada el 29 
d’octubre de l’any 1037, 
després d’haver estat 
dotada per Bonfill de 
Sanç, senyor de Llobera, i 
la seva muller, germana 
del bisbe d’Urgell sant 
Eribau. 
Contràriament al que 
succeeix amb les altres 

esglésies romàniques del municipi de Llobera, la majoria de les quals conserven 
l’estructura arquitectònica romànica malgrat les reformes, l’església parroquial de Sant 
Pere de Llobera ha sofert múltiples renovacions i ampliacions posteriors, de manera 
que el que avui es conserva a la vista de l’edifici original és mínim.  
Aquesta falta de restes planteja un problema cronològic, encara que es creu que el 
conjunt no és anterior al segle XII, fins i tot pot situar-se dins el segle XIII. 
Té un robust campanar de torre, quadrat. Romanen dos elements escultòrics aprofitats 
per tancar l’absis: una finestra i un sòcol.  
Adossat a l’església hi ha la rectoria. 
 
 
Santa Maria de Torredenegó 
 

L’església conserva 
encara l’estructura 
romànica del segle XII. 
Està localitzada prop de 
la casa Cantó. El 
topònim (Turre de Nego) 
probablement fa 
referència a l’existència 
d’una torre o un mas 
fortificat que potser es 
trobava prop de 
l’església. És de planta 
rectangular i amb absis 

semicircular; la portalada té dues columnes amb base llisa i capitell amb motius 
vegetals.  
El frontis on s’alça un campanar d’espadanya amb dues obertures té enganxada la 
rectoria. L’interior de la nau presenta una volta de canó i l’absis s’obre amb un arc pre 
absidal. 
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Segons una llinda datada de l’any 1660, l’edifici va ser ampliat pel cantó nord amb un 
cos que servia de sagristia. També s’hi va afegir un cor postís. L’any 1988 es va fer 
una restauració parcial de l’interior de la coberta. Es varen treure els cossos afegits a 
l’edifici romànic; tots menys la rectoria. 
 
 
 
Sant Pere Màrtir de Peracamps 
 
 

Localitzada al nucli del municipi. 
Aquesta església va ser bastida 
de nou entre 1943 i 1945. És de 
planta rectangular amb absis. 
Tot l’edifici està fet de materials 
moderns. Hi ha un cor i també 
una sagristia. A l’exterior a la 
dreta de l’entrada hi ha un 
campanar rectangular amb 
sostre de quatre vessants. Té 
quatre obertures adovellades 
amb un arc de mig punt. A 
l’esquerra de l’entrada hi ha un 
edifici hexagonal adossat al 

temple. Hi ha una obertura adovellada a cadascuna de les cares d’aquest edifici 
adossat.  
Antigament l’església es trobava en un replà situat a uns 200 m de la cara de migjorn 
del castell o torre de Peracamps. La primera notícia de la qual es té constància sobre 
l’església l’aporta un document de l’any 1067. Llavors però estava consagrada a Maria 
i s’anomenava Santa Maria de Peracamps. 
 
 
Santa Maria de Montraveta 
 

Situada al costat de la casa 
Montraveta (construcció 
medieval), trobem aquesta 
església del final del segle XI o 
l’inici del XII, que ha estat molt 
transformada. Constava 
inicialment d’una nau amb absis 
semicircular decorat amb un fris 
d’arcuacions. A la cornisa del 
mateix absis, a l’esquerra de la 
línia vertical de la finestra 
esmentada, hi ha esculpit un 
motiu ornamental que vol 
reproduir una flor o un card, 
potser al·lusiu a les armes dels 
Cardona. 
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Sant Quirze de la Coma 
 

Conserva essencialment l’estructura arquitectònica 
original del segle XI, en un estil que és bona mostra 
del romànic llombard. Està orientada a l’est. 
Està formada per una nau de planta rectangular, 
capçada per un absis semicircular, ornamentat 
exteriorment amb un fris d’arcuacions, repartides en 
sèries de dues entre lesenes. El parament és fet de 
pedres solament desbastades, posades en filades 
uniformes, però irregulars. 
A la cornisa del mur sud destaquen tres elements 

escultòrics: una creu i dos motius florals que podrien ser un card, símbol del llinatge 
dels Cardona. 

Les primeres notícies 
documentades daten del 
segle XI quan l’església 
apareix citada per donar 
confrontacions de terres. 
L’església, tot i que ha 
sofert algunes 
modificacions tardanes (el 
campanar, la porta 
d’entrada...), conserva 
l’estructura original del 
segle XI. 
Actualment ha quedat 
envoltada de camps 

sense camí d’accés. 
 
 
Sant Pere de la Sala 
 

 
Situada vora la casa Sala, la part romànica data del segle XII. Anteriorment era 
coneguda pel nom de Sant Pere de Comajuncosa.  
De totes les esglésies de Llobera, aquesta és fins ara la que té una referència 
documental més antiga. 
L’edifici és d’una nau de planta rectangular, mancat d’absis. Està orientada a l’est. Al 
frontis hi ha un campanar d’espadanya amb dues obertures. La porta és al mur de sud-
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est. A l’interior hi ha una volta de canó lleugerament apuntada, que correspon a la part 
primitiva, i una continuació d’aquesta posterior feta amb material de tàpia. 
L’estructura romànica ha estat molt desfeta arran de reformes posteriors, la majoria de 
les quals datables a l’entorn del 1694, any que consta a la llinda de la porta d’accés a 
l’església. Aleshores l’església fou allargada pel presbiteri i hi fou afegit un cos adossat 
al mur sud-oriental, amb funció de sagristia. 
 
Sant Isidre de Falou 
 

Situada vora la casa Falou.  
Església de nau rectangular. Té 
un campanar d’espadanya cobert 
amb lloses, amb dues finestres 
cobertes amb arcs de mig punt 
adovellats. Al frontis destaca un ull 
de bou. Hi ha dos contraforts 
laterals a la cara nord. En el llindar 
de la porta d’entrada consta l’any 
1666. A l’interior volta de mig punt 
i creuada a la sagristia. Destaquen 
a la façana principal dues 
gàrgoles. 
 

 
 
 
Sant Salvador 
 

 
Es tracta d’una església que 
consta d’una sola nau de planta 
rectangular. 

Podem datar aquest edifici del 
segle XII. 

   

 
 
 

 

 

1.5.4 Les edificacions en el medi rural  
L’activitat agropecuària és molt important a Llobera. En la seva economia predomina 
l’agricultura i la ramaderia. Els conreus són en la seva majoria extensius de secà.  
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Es regularà l’habitatge en el sòl no urbanitzable tant per la protecció de les edificacions 
existents d’interès, com per l’aparició d’activitats poc compatibles amb el paisatge, per 
tal d’evitar la seva dispersió per tot el territori.  Tenint en compte la importància del 
medi rural, a més de la protecció també és bàsic el foment i la pròpia protecció i ajud 
per les activitats agrícoles ramaderes i forestals, ja que tot hi poder incorporar altres 
usos com residencials, turisme rural, tallers artesanals... les activitats tradicionals 
també formen part del patrimoni d’un país, alhora que eviten la degradació del medi 
natural. 
 

Per assolir aquest objectiu s’ha realitzat un inventari de totes les edificacions en sòl no 
urbanitzable, catalogant-les segons el seu ús (masies, xalets, granges, coberts, 
magatzems...), detectant l’estat de l’edificació i així establir la normativa corresponent 
en cada cas, tenint en compte les activitats que s’hi duen a terme i l’espai que les 
envolta.   

Aquest POUM també regula les explotacions ramaderes, tant perquè compleixin les 
distàncies de protecció respecte els nuclis com tota la normativa a la que estan 
sotmeses directament; per tal de reduir la contaminació que pateix el subsòl.  

Les edificacions existents en el medi rural es relacionen a l’annex 1.4.05.  

1.6 Infraestructures, equipaments i serveis actuals 

1.6.1 Xarxa de comunicacions i mobilitat  

Carreteres comarcals: 

La formació de Llobera va lligada a l’antic camí ral de Solsona a Cervera, l’actual 
carretera C-380, que creua el municipi de nord-est a sud-oest.  
La carretera C-380 es troba en bon estat de conservació ja que ha estat condicionada 
recentment, i fa que la comunicació amb Solsona per un cantó i Cervera i Lleida per 
l’altre sigui molt bona (tot hi les distàncies de separació amb els municipis de ponent) 
 

Carreteres locals: 

Tot hi que la C-380 és la via de comunicació més important, n’hi ha dues més que 
també tenen un paper important per a la comunicació amb altres municipis de la 
comarca i de la comarca de la Segarra amb la qual limita. Són les carreteres LV-3002, 
que va des de la cruïlla de l’Hostal d’en Boix, comunica amb el Miracle i Su, i més enllà 
amb Cardona, l’altra és la LV-3005 que surt de l’Hostal Nou i comunica amb Torà. La 
carretera LV-3002 disposa d’un projecte pel seu condicionament, millora del traçat i 
increment de l’amplada. 
Els serveis tècnics del Consell Comarcal del Solsonès han elaborat un mapa de 
camins d’interès comarcal del Solsonès, distingint entre camins d’interès comarcal 
existents, camins d’interès comarcal nous i camins d’interès comarcal forestals. 
 
Dins el municipi de Llobera trobem els següents: 
 

Camins d’interès comarcal: 

Camí de Sant Pere de Llobera: És un camí comunica la C-380 amb Sant Pere de 
Llobera 
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Camí de l’Hostal Nou - Torredenegó: és un camí que surt de la LV-3005, prop de 
l’Hostal Nou i passant per Torredenegó comunica amb la LV-3002 
Camí de Sant Salvador: camí que va des de la LV-3005, proa de l’Hostal Nou cap a 
l’hermita de Sant Salvador. 
Camí de Peracamps: camí que surt de la C-380 a l’alçada de l’Hostal Nou i comunica 
amb Peracamps 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camins d’interès comarcal nous: 

Camí de la rasa de Sanauja: surt de mig camí de Peracamps i comunica amb Sant 
Climent. 
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Les carreteres i camins principals conflueixen a l’Hostal Nou, indret on s’ha generat el 
petit nucli existent. 
 

Mapa elaborat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Solsonès. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xarxa rural de camins del municipi : 

Representen una important base dins de l’estructura territorial de Llobera, de caire 
agrícola. Són eixos importants de comunicació i d’estructuració del territori.  

A més a Llobera hi ha una extensa xarxa de camins forestals, per les serres de 
ponent, les quals es mantenen en bon estat de conservació amb un pla de 
manteniment i conservació rotatiu, de manera que cada tres anys es fa el manteniment 
de cada camí. 

1.6.2 Estudi de la mobilitat  
En l’estudi de mobilitat, es tenen en compte els desplaçaments, ja siguin generats, o 
atrets, diferenciant els que es realitzen per motius laborals dels que tenen com a 
finalitat l’estudi.  

El resultat d’aquest desplaçaments per a l’any 2001, segons dades de l’INDESCAT 
són:  

Mobilitat obligada  per desplaçaments residència - treball. Any 2001.  
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  Total   Mitjà de transport  

  total    col·lectiu privat altres  

Desplaçaments dins   41    0  3  38 

Desplaçaments a fora   53     0  43  10 

Desplaçaments des de fora  4    0  3  1  

Total generats   94     0 46  48  

Total atrets   49     0  6  39  

Diferència atrets/generats   -49     0  -40  -9 

 
  

Mobilitat obligada  per desplaçaments residència - estudi. Any 1996.  

 
  Total   Mitjà de transport  

  total    col·lectiu privat altres  

Desplaçaments dins   1     0 1  0  

Desplaçaments a fora   9     2  3  4  

Desplaçaments des de fora  1     1 0  0  

Total generats   10     1 4  4  

Total atrets   2     1  1  0 

Diferència atrets/generats   -8     0  -3  -4  

 

De l’estudi de mobilitat per motius laborals se’n conclou:   

En qualsevol cas, es generen molts més desplaçaments que els que s’atreuen, amb 
importants dependències d’altres municipis, especialment de Solsona.  

Ús quasi exclusiu del vehicle privat en els desplaçaments laborals que tenen com 
a origen o destí altres municipis.  

 
Nombre de desplaçaments per treball diaris de la població ocupada de 16 anys i 
més. 
 
No es desplaça 1  2 o +  no aplicable  totals 
4   30  16  44   94 
 
Nombre de desplaçaments per estudis diàris de la població de 16 anys i més. 
 
No es desplaça 1  2 o +  no aplicable  totals 
4   5  1  0   10 
 
Temps de desplaçament per anar a treballar, de la població ocupada de 16 anys i 
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més. 
 
-10 min. 10/20 min.   21/35  31/45    45/1h no aplicable  totals 
7   32    4  1    2  48  94 
 
Temps de desplaçament per anar a estudiar, de la població de 16 anys i més. 
 
-10 min. 10/20 min.   21/35  31/45    45/1h no aplicable  totals 
1   2    1  1    1  4  10 
 

1.6.3 El transport públic 
El transport públic de què disposa Llobera és l’autobús. 
La parada d’autobús està situada a la sortida del nucli de l’Hostal Nou. 
L’empresa que cobreix la línia SOLSONA – PONTS – LLEIDA, és la companyia 
ALZINA GRAELLS. 
 
Els horaris són dilluns, dijous i divendres, a les 6.52 en direcció a Lleida i a les 14.58 
en direcció a Solsona. 
 
Altres serveis complementaris en quan a major amplitud d’horaris i destinacions caldria 
cerca’ls mitjançant transbordaments a Solsona. 
La parada d’autobús es situa a la sortida nord del nucli de l’Hostal Nou, abans d’entrar 
a la carretera B-380.  

1.6.4 Xarxes de serveis  
 

Abastament d’aigua  

L’abastament d’aigua està grafiat als plànols informatius dels serveis existents. 

La xarxa municipal actual es completa amb un seguit de xarxes privades que donen 
subministra a diferents entitats i explotacions ramaderes aïllades, dispersades pel 
terme municipal.  

Sanejament  

Els equipaments municipals disposen de clavegueram, els col·lectors de sortida dels 
quals desguassen a un dipòsit situat a llevant a una cota inferior. La resta 
d’edificacions de l’Hostal Nou el sanejament és lliure amb abocament directe de les 
aigües residuals sobre el medi. 

Algunes masies disposen de sistema autònom de sanejament, tot hi així la majoria el 
tipus de sanejament és lliure. 
 
 

Subministrament elèctric  

El subministrament elèctric el realitza la companyia ELÈCTRICA DEL CARDENER. 

L’abast i el servei del subministrament actual es considera satisfactori.  

Totes les línies són de distribució aèria i en el seu recorregut es van situant diverses 
estacions transformadores des d’on es fa el subministrament a tota la zona urbana a la 
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tensió 380-220V 
Per evitar perills a més de l’impacte estètics, en les obres d’urbanització previstes en 
futurs planejaments derivats cal imposar que totes les línies dins el nucli de l’Hostal 
Nou transcorrin soterrades. 
 

Telecomunicacions 

Segons les dades de que disposa el CTTI, les telecomunicacions als diferents nuclis 
del municipi es troben en el següent estat: 
 

- Al nucli de Llobera es detecten deficiències pel que fa a la cobertura en 
interiors d’edificis del servei de telefonia mòbil, tot i que si queda cobert en 
exteriors. Per altra banda no es detecten deficiències pel que fa als serveis de 
TV analògica, TDT i Banda Ampla Rural (BAR). Aquest nucli no disposa 
d’ADSL. 

- Al nucli de Peracamps no es detecten deficiències pel que fa als serveis de TM, 
BAR, TV analògica i TDT. Aquest nucli no disposa d’ADSL. 

- Al nucli de Torredenagó no es detecten deficiències pel que fa als serveis de 
TM, BAR, TV analògica i TDT. Aquest nucli no disposa d’ADSL. 

 

Gestió de residus  

L’abocador de residus és comarcal i es troba ubicat a Clariana de Cardener. La 
periodicitat de recollida dels contenidors de rebuig és de 2 cops per setmana a l’hivern 
i de 3 cops per setmana a l’estiu.  
 
Actualment a Llobera es realitza la recollida selectiva de vidre, paper i cartró i envasos 
lleugers. Per a la seva recollida s’avisa quan estan plens i els residus voluminosos es 
recullen un cop al mes i es porten a la Deixataria. La periodicitat de la recollida 
d’aquests es creu adequada.  

1.6.5 Equipaments  
 
A continuació es llista la relació d’equipaments existents a Llobera:  

E1 Equipaments Docents  

Centres on es desenvolupa l’activitat educativa d’acord amb la legislació vigent en 
aquesta matèria.  

A Llobera hi ha el CEIP Llobera, es tracta d’una escola rural amb més d’un curs per 
aula, ubicada al costat de l’església de Sant Pere Màrtir. L’escola disposa dels espais 
següents: 

 dues aules on s’ubiquen els alumnes de les dues unitats, educació infantil i 
educació primària. 

 a la mateixa aula gran hi ha l’espai d’informàtica i de gestió així com també la 
biblioteca. 

 un espai de serveis amb dos lavabos i una pica central 
 un petit espai polivalent 
 el pati de l’escola és la plaça del poble i l’entorn natural que voreja l’escola 
 a pocs metres hi ha l’edifici social del municipi i pavelló poliesportiu que l’escola 

utilitza per a activitats d’educació física, plàstica i música, i diàriament coma 
menjador escolar. 
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Pel curs 2006-2007 hi ha matriculats 20 alumnes. 
 

A la planta primera hi ha les 
dependències de l’ajuntament 
de Llobera, recentment 
reformades. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E2 Equipaments sanitaris i assistencials   

Hospitals, centres extra-hospitalaris , residències…  

El municipi de Llobera no hi ha equipaments sanitaris i assistencials, els més propers 
són a Solsona. 
 

E3 Equipaments socio-culturals i religiosos  

Temples, centres religiosos com a equipament religiós i cases de cultura, biblioteques, 
centres socials, llars de vells, centres d’esplai o similars com a socio-culturals.  

Al municipi de Llobera hi ha l’església de Sant Pere Màrtir, descrita anteriorment. 
Un espai polivalent, utilitzat com a local social i en les diferents festivitats del municipi i 
per a les activitats complementàries del CEIP Llobera (gimnàs, plàstica, menjador...). 
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Hi ha una nova edificació on hi ha el Local d’Entitats, la Societat de Caçadors 
Esportius de Llobera (amb uns 100 socis inscrits), l’Associació Cultutal de Llobera, la 
qual edita una revista, organitza les caramelles, disposa d’una connexió a Internet... 

A aquest edifici també s’està habilitat un espai per a la biblioteca municipal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E4 Equipaments esportius i recreatius   

Instal·lacions i edificacions esportives, d’esbarjo i serveis annexos.  

A més de la sala polivalent on també es realitzen activitats esportives, a Llobera hi ha 
una pista poliesportiva, i un camp de futbol de sorra, que també s’utilitza per altres 
activitats. 
 

 
 
 

E5 Equipaments  administratius  

Administració pública, congressos, exposicions, serveis de seguretat pública….  

L’ajuntament queda situat al mateix edifici que l’escola, a la primera planta. Les seves 
dependències s’han reformat recentment. 
  

E6 Cementiri  

El cementiri de Llobera queda situat al nord i proper al nucli de l’Hostal Nou. No 
presenta necessitats de creixement. 

1.7 Planejament vigent  
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1.7.1 Pla territorial de Catalunya  
El Pla Territorial General (PTG) de Catalunya defineix els objectius d’equilibri 
territorial d’interès general per a Catalunya, i esdevé el marc orientador de les accions 
amb incidència territorial.  Seguint  el principi de jerarquia normativa que informa i 
ordena les relacions entre els diferents instruments de planejament, i en mentre no 
estigui aprovat el Pla Territorial de les Comarques Centrals, àmbit on està inclòs el 
municipi de Llobera, el present POUM manté la coherència amb les directrius i 
determinacions del DG.  

Els estudis d’informació del PTG defineixen els sistemes urbans existents com àrees 
formades a partir de la cohesió i influència que tot nucli d’una certa entitat genera al 
seu entorn territorial tot situant Llobera dins el sistema urbà de Solsona. 

Els sistemes de proposta són la base per a l’aplicació de les estratègies territorials i la 
consecució del model d’assentaments que el Pla formula, i es defineixen a partir dels 
sistemes urbans existents i d’altres nuclis amb una certa rellevància de població o 
dependència d’aquests.  

Pel que respecte a Llobera el PTCC estableix una estratègia de creixement moderat al 
nuclis de l’Hostal Nou. Reconeix l’assentament de Llobera, Peracamps i Torredenagó i 
estableix una estratègia de manteniment del caràcter rural al conjunt arquitectònic del 
Miracle. 
El PTCC defineix, també, el sòl no urbanitzable distingint dos tipus de sòl: 
 -Sòl de protecció especial 
 -Sòl de protecció preventiva 
 
Aprovat definitivament per Edicte emès el 16 de setembre del 2008, i publicat al DOGC 
de 22 d’octubre de 2008 el Pla Territorial de les Comarques Centrals, s’han tingut 
en compte les seves directrius per redactar el present POUM Llobera.  

1.7.2 Planejament urbanístic vigent  
En el moment d’inici dels treballs de redacció del POUM el municipi de Llobera no 
comptava amb cap figura de planejament urbanístic vigent o de referència. 
 

Amb data del 19 d’abril de 2010 ha esta aprovat per part del conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques  les “Normes de planejament urbanístic dels municipis 
sense planejament a Catalunya”. Aquest document redactat per la Direcció General 
d’Urbanisme amb l’objecte de dotar d’una figura de planejament general tots aquells 
municipis de Catalunya que actualment no en disposen, incorpora el municipi de 
Llobera on delimita un nucli urbà: l’Hostal Nou, la resta del territori es classifica com sòl 
no urbanitzable.  
 

Aquest document incorpora una normativa general comuna per totes les comarques 
centrals que es particularitza per cada un dels municipis amb una fitxa normativa. 
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II. MEMÒRIA D’ORDENACIÓ  
 

2.1. Objectius del pla 

La necessitat d’aquest Pla deriva, en general, de les determinacions de la legislació 
urbanística i, en particular, de la dinàmica pròpia del municipi per tal d’establir un marc 
adequat que reguli el seu desenvolupament urbanístic.  
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) constitueix una modalitat integrant 
del sistema de planejament general. Les determinacions d’aquest Pla seran:  

 
 La delimitació de les diferents classes de sòl previstes a la legislació 

urbanística.  

 Definició del model d’implantació urbana per a un desenvolupament 
urbanístic que permeti lligar les necessitats de creixement amb la 
preservació del medi a fi de garantir la qualitat de vida.  

 La definició de l’estructura general i el model del territori amb aportació 
d’infraestructures i dotacions públiques tot preservant els valors 
paisatgístics, el patrimoni cultural i la identitat del municipi.  

 Es determinen les circumstàncies que poden produir la seva modificació o 
revisió.  

2.1.1 Diagnosi i oportunitats  
De l’estudi realitzat en la memòria de la informació se’n destaquen els següents punts 
crítics:  

 Despoblament  

 Envelliment de la població  

 Necessitat d’incorporar noves activitats lligades al mon rural per tal de 
fixar la població i dinamitzar l’economia del municipi. 

 Presència d’edificacions en estat d’abandonament i deficient estat de 
conservació  

 Dependència de Solsona en molts àmbits, comercial, sanitari…  

 Manca de sòl industrial  

 

Tal i com s’esmenta a la normativa urbanística aplicable, el desenvolupament 
urbanístic sostenible sobre la base de la utilització racional del territori ha de 
compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmics necessaris amb la cohesió 
social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida. 

En aquesta línia s’estableixen els criteris d’actuació del Pla presentats en forma 
d’oportunitats i que han de servir de base per concretar-ne actuacions posteriors:  

 Captar població jove aprofitant la proximitat a Solsona, municipi de gran pes 
a nivell comarcal amb expectatives econòmiques creixents i dotació de 
serveis.  
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 Potenciar les seves possibilitats residencials, econòmiques.  

 Promoure la inversió privada al nucli. Crear nous creixements residencials 
de baixa densitat on predomini l’habitatge unifamiliar. Promoure d’aquesta 
manera uns nous espais residencials en contacte amb la natura i amb la 
gran avantatge d’estar ben comunicats i propers a Solsona. 

 Potenciació del turisme rural i cultural.  

 Execució de les obres, instal·lacions i serveis tècnics per reduir afeccions al 
medi natural i impactes negatius a la població.  

 Aportació de nou sòl per a ús industrial per potenciar els productes 
endògens de la zona. 

 Regulació de les distàncies de les construccions ramaderes a sòl urbà i 
urbanitzable.  

 Incorporació d’habitatges protegits, com a foment de la cohesió social, i per 
a donar resposta a les necessitats d’habitatge de la població. 

2.1.2 Objectius de sostensibilitat i criteris bàsics del POUM  
Al preàmbul de la Llei  2/2002 de 14 de març, hi consta: 

“Aquesta Llei es pronuncia clarament a favor d’un desenvolupament urbanístic 
sostenible, sobre la base de la utilització racional del territori, per a compatibilitzar el 
creixement i el dinamisme econòmic necessaris amb la cohesió social, el respecte al 
medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures. Així s’assoleix 
una sintonia total amb les pretensions de l’esdentada Llei de política territorial.” 

La Llei 10/2004, d’urbanisme , per al foment de l’habitatge assequible, de la 
sostenibilitat territorial i de l’autonomia local,  incorpora les determinacions per tal de: 

 
 Fomentar la cohesió social a través de polítiques de sòl i habitatge. 
 Fomentar la disposició de sòl per a la construcció d’habitatge assequible. 
 Garantir el compliment dels principis de desenvolupament urbanístic 

sostenible. 
 Millorar la gestió del sòl no urbanitzable, garantir la protecció del paisatge i 

l’ús racional el territori. 
 Protegir el manteniment de la superfície i la funcionalitat dels sistemes 

urbanístics d’espais lliures. 
 Integrar les consideracions ambientals en el planejament urbanístic. 

 
El Text Refós de la Llei d’Urbanisme, (TRLUC, aprovat per Decret legislatiu 1/2005 ) 
hereu dels textos legals esmentats,  recull aquests principis , i els desenvolupa 
expressament: 
 

Article 3 
Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 

1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i 
el medi ambient i comporta 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 presents i futures. 

2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta 
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també la configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, 
afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la 
preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un 
model de territori globalment eficient. 

3. L'exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d'acord amb l'ordenació 
territorial, l'objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible. 

 
 Els objectius del pla, tenen en compte el Pla Territorial de les comarques centrals, 
respectant els interessos del municipi i donant resposta a les seves necessitats 
específiques. 

 
 
En concret els objectius de sostenibilitat del POUM de LLOBERA són els següents: 
 

1- Dotar al municipi d’un planejament urbanístic adaptat a una base cartogràfica 
de qualitat i amb sistematització de la informació, de manera que permeti 
operar amb un SAIG. 

 

2- Ordenar urbanísticament el terme municipal, delimitant les diferents classes de 
sòl definides per la LUC. Es preveu la identificació dels sòls existents i la 
delimitació de sòl urbà, sòl urbanitzable delimitat i sòl no urbanitzable. 

 

3- Definició del model de creixement urbà, als nuclis on aquest creixement és 
viable, intentant, amb la consolidació dels nuclis, arribar a un equilibri entre les 
necessitats de creixement i la preservació del medi natural, compactant els 
nous creixements i els nous equipaments.  

 
4- Definició de l’estructura general del municipi, definició de les infraestructures i 

dotacions públiques necessàries tot preservant els valors paisatgístics, el 
patrimoni arquitectònic, natural i cultural. 

 
5- Definició dels diferents tipus de protecció en sòl no urbanitzable, tenint en 

comte els tipus de protecció previstos a la LUC: protecció preventiva, protecció 
territorial i protecció especial (o màxima protecció derivada de la legislació 
sectorial. Es seguirà el següent criteri de protecció: rural, agrícola de valor, 
forestal de valor, prats, espais d’interès ecològic i paisatgístic, espais naturals 
protegits, altres usos existents, altres usos definits pel planejament. 
Identificació i protecció del patrimoni arquitectònic, històric i natural.  

Hi ha un gran nombre d’esglésies romàniques, torres, elements arquitectònics a 
protegir i catalogar, adjuntem una proposta de bresa-te-la: 

 
 Castell de Llobera 

 Església de St. Pere (a Llobera) 

 Església de St. Quirze 

 Església de Sta. Maria de Contraveta 

 Església de Sant Pere Màrtir (a Perceps) 

 Torre (a Perceps) 
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 Església de St. Isidre (Alou) 

 Església de St. Pere Màrtir (Torredenegó) 

 Església de St. Salvador 

 Dolmen de la Vila a Llobera (un dels més grans que es conserven a 
Catalunya) 

 Església a l’Hostal Nou 

 Creu de la Vila 

 

6- Determinació de les condicions d’ordenació i intervenció en les edificacions en 
SNU,  tan des del punt de vista de protecció com des de la seva regulació. 

 
7- Establir les condicions urbanístiques que afavoreixin la promoció del turisme 

rural, potenciant i protegint els valors naturals i paisatgístics de la zona, tot 
evitant en lo possible aparició massiva de segones residències ocupades un 
més a l’any.  

 
8- En el cas de Llobera es preveu una demanda d’habitatge protegit baix. Per una 

banda no hi ha immigració ni activitat industrial, i per altra la gent jove que vol 
continuar l’activitat familiar o altres activitats segons els usos admesos pel 
TRLUC, el que volen és poder fer un segon habitatge al propi mas familiar, o 
un al nucli de l’Hostal Nou. Tot hi així es deixaran les reserves previstes per la 
LUC per tal de garantir l’accés a l’habitatge i per a la cohesió social. 

 
9- Millorar la qualitat de vida fomentant l’equilibri socioeconòmic.  

 
10- Generar operacions urbanes estructurants encaminades a la millora qualitativa 

de l’espai públic dins el sòl urbà tot considerant el paisatge com l’element 
integrador del medi urbà i el medi natural.  

 
11- Protecció del patrimoni cultural i arquitectònic i paisatgístic existent com a 

configuratiu del paisatge del municipi.  

 
12- Promoure la conservació del medi natural, preservant els espais d’interès 

natural i paisatgístic, per tal de garantir una major biodiversitat, i el paper de 
connectors biològics dels cursos d’aigua. 

 
13- Millorar i conservar la xarxa veïnal i rural de camins amb els criteris d’amplades 

establertes per la concentració parcel·laria i els traçats coherents, per 
assegurar un òptim sistema de comunicacions locals.  

 
14- Preveure una regulació per a l’emplaçament de les granges, concretant les 

distàncies respecte el nucli i els seus accessos i serveis i garantint en la 
mesura del possible la correcta gestió d’aigües residuals.   

 
15- Completar les xarxes bàsiques de serveis tècnics: abastament d’aigua, 

clavegueram, sistemes de depuració, enllumenat i telecomunicacions millorant 
el seu impacte sobre l’espai urbà, urbanitzable i no urbanitzable. 
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16- Potenciar la incorporació d’energies renovables. 

Teixits urbans existents 

 Millora tipològica, rehabilitació i consolidació dels nuclis existents.  
 Possibilitat de transformació d’usos mitjançant la delimitació de plans de millora 

urbana per permetre passar de coberts o magatzems a habitatges, millorant 
d’aquesta manera la qualitat del nucli. 

 Definir operacions urbanes estructurades per a obtenir oferta de sòl residencial a la 
zona de Peracamps, a l’Hostal Nou. 

 Ajustar la ordenació a les expectatives reals de creixement. 
 Reconduir les activitats agrícoles i ramaderes fora dels nuclis segons els radis de 

separació normatius. 

El medi rural 

 Protecció del patrimoni natural i arquitectònic característic d’aquests entorns rurals, 
i de gran valor paisatgístic. 

 Protecció urbanística de les zones d’interès agrícola, forestal i paisatgístic. 
 Protegir les edificacions existents en sòl rústic, amb valors arquitectònics, històrics, 

mediambientals, paisatgístics i socials. 
 Limitar d’acord amb l’article 50 TRLUC, les possibilitats de construcció en sòl no 

urbanitzable. 
Admetre la inclusió en el Catàleg de Masies , les masies i cases rurals que calgui 
preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, 
paisatgístiques o socials i que compleixin amb els criteris  següents: 
 

 raons arquitectòniques: Aquelles masies que total o 
parcialment tinguin valor arquitectònic per la seva composició 
o la presencia d’elements arquitectònics singulars. 

 raons històriques: Es podran incloure en el catàleg totes les 
masies datades amb anterioritat a 1960. Les masies 
posteriors caldrà justificar la seva incorporació per raons 
arquitectòniques, paisatgístiques, mediambientals i socials. 

 raons de preexistència: Quan existeixin evidencies físiques 
(restes edificades) que permetin determinar l’emplaçament i la 
superfície que ocupava originàriament. 

Aparegui registrada en algun document públic (cadastre, vols 
aeris,,,) anterior a1960. 

Existeixin fotografies o imatges que permetin restituir el volum 
i la tipologia ( n. de plantes, cobertes, crugies...) 

 raons paisatgístiques: Aquelles masies que formin part d’un 
recorregut  paisatgístic o històric (Antics camins i rutes a 
recuperar...) 

 raons mediambientals i socials: Quan afavoreixin el 
reequilibri territorial i econòmic i permetin la recuperació de la 
població ja sigui com a primera residència  com a  segona. 
Quan afavoreixin les activitats agrícoles, ramaderes i 
forestals. 
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 Regular i fomentar les activitats agrícoles, ramaderes i forestals de manera 
respectuosa amb el medi natural (és a dir permetre i afavorir aquestes activitats 
evitant les grans explotacions que no s’integrin a l’entorn paisatgístic on es 
situen) 

 Promoure i protegir els itineraris paisatgístics com els diferents camins, itineraris 
per BTT... i les zones que actuen com a mirador.  

 Potenciar i preservar els elements territorials d’interès paisatgístic i natural, 
definitoris del municipi (i creadors de riquesa), afavorint el turisme de natura i de 
cultura. 

 Protecció dels boscos, i de la continuïtat dels cursos fluvials. 
 Mantenir les línies que defineixen el perfil natural del terreny, evitant les 

construccions a les carenes. 
 Promoure la implantació de tractaments autònoms de depuració d’aigües 

residuals a les edificacions allunyades de la xarxa col·lectiva dels nuclis. 
 Promoure i facilitar la recuperació de les masies deshabitades informant de les 

diferents possibilitats d’ajuts. A Llobera hi ha 14 habitatges desocupats d’un total 
de 72, és a dir un 19,40%( la mitjana del Solsonès és del 17,7% i la de Catalunya 
del 13,60%). 

 Gestió sostenible dels boscos. A Llobera la gestió dels boscos és particular, de 
manera que cada propietari es fa la gestió. S’orientarà als propietaris cap al 
Centre de la Propietat Forestal. 

 Promoure i facilitar els habitatges de turisme rural, regulant les seves diferents 
categories, com a motor econòmic important per al municipi, tenint en compte el 
seu potencial paisatgístic i la seva bona situació. 

 Per evitar el despoblament del municipi i facilitar la continuïtat generacional de 
les masies, es permetrà la condició de plurifamiliar a les finques rurals. L’actual 
Llei d’Urbanisme ja contempla la divisió horitzontal de la propietat a les masies 
catalogades, on també es permet la reforma, reconstrucció i consolidació de les 
edificacions. Tradicionalment les masies catalanes són fruit de diferents 
creixements i edificacions annexes segons les necessitats de cada moment. El 
moment actual hi ha demanda per part dels fills dels propietaris per a un segon 
habitatge independent del principal. El planejament ho regularà prioritzant que 
aquest segon habitatge sigui preferentment fruit de la reforma d’edificacions 
annexes adossades, i seguint el caràcter rústic de les mateixes, per mantenir la 
identitat de les masies. En cas de no disposar d’aquests espais es permetrà una 
ampliació per a destinació a habitatge, de la superfície de l’habitatge principal en 
els següents percentatges, com a volum prioritàriament adossat: 

 
 

 

 

És a dir, per una edificació principal existent i destinada a habitatge, amb una 
superfície edificada de 500m2, es permetrà una ampliació amb una edificabilitat 
de 150m2 

 20% 25% 30% 40% 

400 80 100 120 160 

600 120 150 180 240 

800 160 200 240 320 

1000 200 250 300 400 

1200 240 300 360 480 
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 Promoure i potenciar l’activitat econòmica a les finques rurals, afavorint una 
diversificació de les activitats permeses, com a activitats complementàries a 
l’activitat agropecuària, tenint en compte l’estat actual del sector i les 
perspectives ja a curt plaç. Es proposa que les activitats permeses a les finques 
rurals tinguin les següents limitacions, a partir de les quals ja sigui necessària la 
seva ubicació en un polígon industrial: 

 
 Superfície: <400m2 
 Potència: <25 Kw 
 Nº de treballadors: <5 
 Usos: tallers artesanals tradicionals, de transformació de productes 

primaris i usos relacionats amb les activitats agropecuàries., d’acord 
amb l’art. 48 TRLUC, i alhora admetre les activitats professionals, 
artesanes, les petites instal·lacions agroalimentàries i les micro 
empreses relacionades amb els productes endògens de la zona. 

Nous creixements 

Residencial 

 Un dels principals objectius és completar i millorar arquitectònicament el 
nucli existent a l’Hostal Nou (parròquia de Peracamps), permetent un 
creixement controlat i afavorint una certa compacitat del nucli. S’ha 
considerat aquest emplaçament per la seva centralitat respecte el 
municipi, bones comunicacions i proximitat a Solsona, i per l’existència 
de l’església, l’ajuntament, el CEIP Llobera, la zona esportiva i l’espai 
polivalent, per tan actualment ja té un caràcter de centralitat important. 

 
 Tenint en compte les característiques rurals del municipi la densitat que 

es proposa és baixa. 
 

 La normativa específica per a les noves edificacions anirà encaminada 
a la obtenció d’habitatges integrats a l’entorn on es situen, de manera 
que a banda de les ordenacions volumètriques també s’incidirà en els 
materials d’acabat, colors, textures... 

 
 El nou creixement ajudarà a completar i millorar la vialitat existent a 

l’Hostal Nou (Peracamps), i la connexió, d’alguns habitatges propers al 
nucli. També suposarà una ordenació dels espais públics, 
aparcaments... 

 

2.2. Estructura general del territori  

D’acord amb les especificacions de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 1/2005, de 26 de 
juliol, per la qual s’aprova el text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria 
d’urbanització; l’estructura general del territori està integrada pels terrenys que el 
planejament reserva per a les comunicacions, els equipaments, els espais lliures 
d’abast municipal o supramunicipal i les xarxes d’instal·lacions i serveis tècnics.  
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2.2.1 Criteris d’actuació sobre el paisatge  
 Definició i millora de la xarxa viaria actual, completant i facilitant al 

màxim els recorreguts entre els diferents nuclis i fins a les masies 
habitades (des del Consell Comarcal del Solsonès s’està redactant un 
projecte de pavimentació i arranjament dels camins que porten a les 
masies habitades). A l’Hostal Nou és on es concentren els equipaments 
del municipi (tan els actuals com els futurs), és convenient que hi hagi 
un bon accés des de tot el municipi. 

 
 Idoneïtat paisatgística i integració per a la proposta d’espais per 

aparcament al nucli de Peracamps, ja que actualment s’utilitza l’espai 
de davant l’Ajuntament el qual es preveu que quedi com a espai públic 
(tipus plaça). Cal tenir en compte la necessitat dels desplaçaments en 
cotxe dins el municipi per l’alt grau de dispersió de la població, i per 
motius de treball, estudis, lleure, culturals...  

 
 Delimitar i millorar camins per fomentar els desplaçaments a peu o en 

bicicleta. Per altra banda fomentar els itineraris marcats per a la pràctica 
del senderisme i la BTT. 

 
 Incorporació de l’arranjament projectat de la LV 3002 que va des de 

l’Hostal d’en Boix fins al Miracle (del municipi de Llobera). 
 
L’ instrument general de protecció de patrimoni de Llobera  serà el Catàleg de Béns a 
protegir que inclou les construccions, els jaciments, les fonts, els espècimens botànics 
i les zones d’interès que cal preservar d’acord amb el que preveu l’article 69 TRLUC. 

A part dels edificis d’interès que apareixen al inventari del Departament de Cultura i 
que en algun cas puntual mereixerien de restauració, caldrà afrontar com a gran repte 
del nou planejament la protecció del conjunt d’elements amb un nivell suficient 
d’interès local, el tractament del conjunt dels nuclis històrics així com la protecció del 
patrimoni natural, cultural, arquitectònic i arqueològic existent en el medi rural com a 
configurador del paisatge del municipi.  

Per assolir aquests objectius serà necessari implantar mesures de millora de l’entorn, 
potenciant la seva personalitat i el seu valor històric a fi de guanyar atractiu perquè 
l’indret a protegir no es segregui de la resta del municipi. Propostes com el control de 
materials i cromatismes van en aquesta línia. 
 
S’inclouen com a protecció de patrimoni, aquells elements arquitectònics que formen 
part dels edificis, globalment o parcial, dignes de ser conservats pel seu valor artístic o 
històric. Igualment, dins del no urbanitzable mereixen d’especial protecció els elements 
singulars propis del medi rural, que alhora accentuen el seu interès paisatgístic, tals 
com: edificacions singulars, masos, cabanes de tapia, fonts, arbrats, camins,...  
 
Tots aquests elements han d’estar catalogats i s’especificaran al catàleg de béns 
protegits del municipi com a part integrant d’aquest Pla. 
  
Un exemple és la important funció dels espais verds en el paisatge urbà de Llobera, 
permeten el desenvolupament d’activitats de lleure i el contacte social, i actuen com a 
vincle directe amb la natura i el camp fent que el nucli sigui més habitable.  

Des del punt de vista paisatgístic s’entén l’estructura de zones verdes com una 
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prolongació dels espais oberts exteriors cap a l’interior del nucli edificat. Com a 
mesures rellevants d’aquestes actuacions cal realitzar la plantació d’arbres a fi de 
reduir l’excés d’assolellament en l’època estival alhora que contribueix a augmentar la 
qualitat urbana, entesa com a indicador de benestar.  
La connexió biològica entre les diferents unitats de paisatge identificades i l’adopció 
d’una normativa urbanística orientada cap a la protecció, la gestió i la ordenació dels 
paisatges identificats.  

El conjunt de paisatges descrits anteriorment, són els principals testimonis de les 
relacions passades i presents dels habitants de Llobera amb el seu entorn. Tots ells 
derivats de les pràctiques agrícoles, ramaderes, industrials, urbanístiques i de 
transports, entre d’altres. Cal llavors evitar que l’acceleració en la transformació dels 
paisatges pugui donar lloc al deteriorament de la seva qualitat.  

 

Entre les mesures considerades adequades en matèria de protecció de paisatges, el 
POUM ha tingut presents les següents:  

 
 Estudi i anàlisi general dels paisatges que configuren el territori municipal de 

Llobera, els ecosistemes que els integren i les influències o modificacions a les 
que es troben sotmesos.  

 La integració de l’ordenació del paisatge en l’ordenació urbanística proposada i 
en la resta de polítiques presents a Llobera (agricultura, economia, les 
infraestructures, el medi ambient i el desenvolupament social).  

2.2.2 Infraestructures de comunicació i del transport proposades  
El sistema de comunicacions comprèn les infraestructures necessàries per a la 
mobilitat de persones i mercaderies, les àrees de protecció i les àrees d’aparcament 
corresponents.  

Millora de la xarxa de comunicacions i accessibilitat al nucli.   

El pla jerarquitza la xarxa de comunicacions del municipi segons es tracti de vies 
d’interès supramunicipal, xarxa viària bàsica, complementària, camins i proteccions. Es 
regula a l’article 34 i següents de la LUC.  

La xarxa de comunicacions de Llobera es considera suficient, tenint en compte també 
les properes actuacions de millora a la LV-3002 en direcció al Miracle. 
 
L’accessibilitat al nucli també es considera suficient. 

Millorar la xarxa urbana donant amplada suficient i generant recorreguts  

Creació de nous espais de passeig en relació amb els recorreguts existents, aprofitant 
el creixement proposat al nucli de l’Hostal Nou. 

Ampliació de l’espai públic existent davant de l’església i l’escola i millora de la 
connexió amb la resta del nucli. 

Projectes d’urbanització complementaris  

Millora de la pavimentació de tots els vials del nucli amb incorporació de voreres.  

Es procedirà a la pavimentació de tots aquells vials del nucli urbà que no en disposin.  
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En la urbanització de nova trama viària creada i especialment en la de caràcter 
complementari es tindrà especial cura en utilitzar materials respectuosos amb el medi. 
Es preveu:  

 Tractament de la zona de connexió entre l’espai de davant de l’església i de 
l’escola amb les edificacions entorn l’Hostal Nou. Es proposa condicionar una 
vorera peatonal i arbrat. 

 Tractament específic dels espais lliures de l’interior del nucli. S’intentarà  
establir  un criteri de material i acabats que permeti veure continuïtat a través 
de les diferents operacions de millora .  

 Tractament dels espais de passeig i camins mirador de la zona esportiva. La 
relació amb el medi natural s’establirà mitjançat la utilització de materials tous. 

2.2.3 Els espais lliures 

2.2.3.1 El sistema hidrogràfic  

Formen part del sistema hidrogràfic de Llobera  les lleres públiques  , fonts, pous i la 
capa freàtica que trobem al subsòl del municipi, així com les seves proteccions, que es 
delimiten als plànols d’ordenació.  

La quasi totalitat de les lleres del municipi pertanyen a la conca del Segre-Ebre com 
són la riera de Sanaüja, els seus afluents (el barranc d’Arceda, la Rasa de Secanella, 
el barranc de la Comadòria, el barranc del Quadros, el barranc del Soler) i el barranc 
de Santa Maria i afluents. Només un petit sector del nord-est del municipi pertany al riu 
Negre-Conques Internes de Catalunya. 

2.2.3.2 Les zones verdes i equipaments 

Delimitar el sòl de sistemes per nous espais lliures i equipaments. Optimització de la 
situació i tipus dels equipaments, tenint en compte la distribució de la població de 
forma dispersa. 
Ordenació de l’espai de davant l’Ajuntament, on actualment hi ha una diversitat d’usos 
molt gran, ja que serveix de pati del CEIP Llobera i de zona d’aparcament sense cap 
separació física. 

Completar i incrementar l’actual teixit d’espais verds urbans en el conjunt del nucli, tant 
en termes de superfície com de forma i disposició.  

Establir una estructura de parcs iplaces distribuïts estratègicament per les diferents 
zones del nucli.  

Potenciar les peces existents.  

Creació d’una nova xarxa d’espais lliures dins les noves àrees de creixement. 

2.2.4 Noves infraestructures de serveis tècnics i ambientals  

Subministrament elèctric  

Malgrat el subministrament actual es considera satisfactori, podria millorar-se el servei 
mitjançant mesures per reduir-ne l’impacte de l’estesa aèria mitjançant el soterrament 
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total o parcial del cablejat.   

De l’estudi de les condicions climàtiques i orogràfiques de la zona se’n dedueix una 
bona situació per a l’establiment d’energies renovables.  

 Aquest fet, hauria d’aprofitar-se pel municipi com la oportunitat d’obtenir una energia 
neta complementària al corrent continu que permeti incrementar les possibilitats i 
dotacions actuals, incrementant el seu valor natural i paisatgístic.  

 
A tal fi es recomana establir un seguit de mesures que permetin la seva progressiva 
implantació tant en serveis públics com la difusió i potenciació del seu ús per part 
d’entitats i habitatges privats.  

Algunes de les mesures aplicables a l’edificació i regulables des de la normativa 
municipal poden ser:  

 Aprofitar la insolació i l'orientació de l'edifici.  

 Incorporar, sempre que sigui possible, les energies renovables en el disseny 
inicial.   

 Fer servir materials aïllants, reciclables i no contaminants.   

 Optar pels equipaments energètics més eficients.  

 Considerar la instal·lació de captadors solars per a la producció d’aigua 
calenta sanitària (ACS)  

 Considerar la utilització de plafons fotovoltaics en alguna de les façanes, 
sobretot en habitatges de zones rurals o aïllades  

 
Si s'adopten algunes d'aquestes solucions s'aconsegueix reduir la despesa energètica 
i mantenir, si no millorar, la qualitat de vida dels usuaris de l'edifici.  

Telecomunicacions 

En matèria de telecomunicacions el POUM proposa la redacció d’un Pla Especial de 
Telecomunicacions i Radiocomunicacions per tal de facilitar la implantació i 
desplegament d’aquest tipus de infraestructures al municipi i ordenar la seva disposició 
en  el territori de manera que es minimitzi el seu impacte visual i paisatgístic. 

Abastament d’aigua  

L’abastament d’aigua del municipi de Llobera el fa la Mancomunitat d’Abastament 
d’Aigües del Solsonès. 
La xarxa municipal actual es completa amb un seguit de xarxes privades que donen 
subministra a diferents entitats i explotacions ramaderes aïllades, dispersades pel 
terme municipal.  

La Mancomunitat d’Abastament d’Aigües del Solsonès s’abasteix en alta de les 
conques del Segre i el Cardener per mitjà de dues captacions superficials. 
L’abastament d’aigua està grafiat als plànols informatius dels serveis existents I.08. 

La xarxa d’abastament és de polietilè amb una pressió mínima garantida de 3 kg i una 
màxima de 10 kg. 

La numeració en verd al costat dels ramals indica el diàmetre i la pressió de 
subministrament (en atmosferes). 
 
En el plànol també estan indicades les diferents arquetes de la xarxa: AB arqueta de 
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bombers o hidrants, V arqueta de ventosa, D arqueta de desguàs. 
 
El municipi compte amb 3 dipòsits per garantir l’abastament (també indicats en el 
plànol així com la cota a la que estan situats). 

 El dipòsit del Boix situat a 899 m d’alçada, el dipòsit de l’Hostal Nou a 
una cota de 865 m.  i el dipòsit de Biosca. 

 
El sistema de tractament de l’aigua és el de filtració i adició d’hipoclorit. 
 
El POUM de Llobera proposa 60 nous habitatges concentrat tots ells al nucli de Hostal  
Nou, a més d’un petit sector industrial de petita i mitjana industria on es permeten les 
activitats de l’annex III, II.2 i II.1 (llei 3/98) que suposen les necessitats d’aigua 
següents: 

 
Superfície Sostre Habitatges

ámbit potencial potencials mínim màxim

PA HOSTAL NOU - CENTRE 6.949,39m² 3.200,00m² 26 18.200 29.120
PA CAN VILASECA 4.878,32m² 1.800,00m² 11 7.700 12.320

2 PMU HOSTAL NOU - SUD 4.201,82m² 2.600,00m² 23 16.100 25.760

60 42.000 67.200

Consum l/dia

Sòl urbà inclòs a àmbit d'actuació

 

Cal fer, doncs, una previsió de:  42,00 m3/dia en condicions normals 

                    67,20 m3/dia a l’estiu. 

Malgrat el increment que suposen els nous creixements plantejats per el POUM la 
companyia subministradora considera que és perfectament assumible i que no 
plantejaria cap problema subministrar la nova demanda amb el volum de  les seves 
captacions actuals. No obstant, la infraestructura de la Mancomunitat d’Abastament 
d’aigües del Solsonès està preparada per connectar amb la futura canonada que anirà 
des de l’embassament de la Llosa del Cavall fins a Igualada, la qual cosa millorarà 
l’abastament a les comarques del Solsonès, l’Anoia i el Bages.  

Sanejament  

Com a proposta d’actuació immediata es disposa d’una reserva d’espai per a la 
construcció d’una EDAR, consistent en una fossa de decantació-digestió i un filtre 
biològic.  

El sistema de depuració proposat està constituït per una (1) fossa sèptica (decantació 
primària, digestió de fangs i regulador de cabal), dos (2) mòduls de contactors 
biològics rotatius (tractament biològic), un (1) clarificador lamel·lar i la purga de fangs 
secundaris fins la fossa sèptica prèvia. 
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El sistema biològic per discos proposat, consisteix en una sèrie de discos circulars de 
polipropilè, situats sobre un eix, a curta distància entre ells. Els discos estan 
parcialment submergits en l’aigua residual, i giren lentament. 

La rotació fa que la pel·lícula biològica formada es posi en contacte alternativament 
amb l’aigua i amb l’aire. La rotació indueix la transferència de O2, mantenint la 
biomassa en condicions aeròbiques, i també és la causa del despreniment dels sòlids 
en excés. 

Aquest sistema permet mantenir en suspensió els sòlids arrossegats fins al 
clarificador. El clarificador s’instal·la en el mateix mòdul, i consisteix en un decantador 
lamel·lar on es produeix la sedimentació i des de on es realitza l’extracció del fang en 
excés mitjançant una bomba de purga.  

Les instal·lacions de tractament projectades, han estat dissenyades per aconseguir de 
forma continuada els següents paràmetres de contaminació en el seu efluent: 

 

 Concentració DBO5:............................  25 
l

DBOmg 5  

 Matèria en suspensió:.........................  30 
l

MESmg
 

 

 

POBLACIÓ SERVIDA  AL NUCLI DE L’HOSTAL NOU 

La població servida per a l’estació depuradora de L’Hostal Nou s’estima en 253 
habitants equivalents.  

 
 CABAL D’AIGÜES RESIDUALS A TRACTAR 

 
 Població equivalent:...............................................................  253 hab. Equiv.

 Dotació:..................................................................................  200 l/hab. 
Equiv./dia

 Cabal diari:  
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 CONTAMINACIÓ EN L’INFLUENT 

 

 Dotació DBO5:........................................................................  
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Com una alternativa, o conjuntament, al tractament anterior i atenent a les 
característiques dels municipi (cabals domèstics petits i uniformes) es proposa un 
sistema de filtres verds. Aquest sistema permet la reutilització dels cabals per a rec 
mitjançant la distribució de l’aigua per gravetat mitjançant canals o bé canonades 
perforades, obtenint un equilibri en el balanç hídric de la zona. Com a inconvenients a 
resoldre es destaquen les olors i la important superfície d’ocupació (de l’ordre de 

4000m
2
). En cas d’optar per aquest tractament i d’acord amb l’organisme competent 

en matèria hidràulica (l’ACA), la tramitació i execució es realitzaria mitjançant un Pla 
especial d’infraestructures tal i com s’especifica a l’article 67 de la LU 2/2002.  

Quan a la xarxa de clavegueram s’incideix en el fet de completar-se en els nous 
creixements mitjançant xarxa separativa.  

Abans de realitzar qualsevol abocament, directe o indirecte, a llera pública, cal 
disposar de l’autorització d’abocament d’aigües residuals, que s’ha sol.licitar al 
Departament d’Abocament de l’ACA. 

2.2.5 Patrimoni públic de sòl i d’habitatge  
Vetllar perquè l'espai conformat per la vitalitat, les zones verdes, els equipaments i 
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d'altres elements patrimonials que caracteritzen el municipi siguin de titularitat pública, 
és un dels objectius fonamentals del POUM de Rellinars.  

D'acord amb els articles 153-157 del TRLUC. cal vetllar també per a constituir d'altre 
patrimoni públic del sòl destinat a potenciar la cohesió social, el desenvolupament 
econòmic i la conscienciació ambiental i així poder definir les estratègies per 
aconseguir un model urbanístic adequat pel municipi.  

Per aquest motiu el POUM de Llobera reserva un mínim del 30% del sostre per a l’ús 
residencial de nova creació i el destina a la construcció d’habitatge de protecció, el 
20% correspondrà a habitatge protegit de règim general o especial i el 10% a habitatge 
protegit de preu concertat. 
 
Cal tenir present que a més dels sòls de cessió per sistemes concretats per a cada 
sector i àmbit de gestió, el sòl corresponent al percentatge d’aprofitament urbanístic de 
cessió obligatòria i gratuïta, que determina el POUM tant en sòl urbà com en sòl 
urbanitzable, s’incorpora al patrimoni municipal de sòl i d’habitatge i que en el cas de 
terrenys d’ús residencial s’han de destinar a un règim de protecció pública. 
  
El patrimoni públic municipal de sòl i habitatge està constituït  pels edificis i el sòl de 
titularitat municipal , susceptible de complir les següents finalitats: 
 

- l’expansió de les poblacions i millora de la qualitat de vida. 
- fer efectiu el dret de la ciutadania  a accedir a un habitatge digne i adequat. 
- intervenir en el mercat immobiliari per abaratir el preu del sòl urbanitzat i 

facilitar l’adquisició de sistemes urbanístics. 
- formar reserves per a protegir i tutelar el sòl no urbanitzable. 

 
El règim jurídic aplicable al patrimoni municipal del sòl i habitatge es regula en els art. 
153 i següents TRLUC. 
 
(Es transcriuen els preceptes reguladors, d’acord amb la nova redacció del Decret  llei 1/2007 
de 16 d’octubre). 

Secció segona 

Patrimoni municipal de sòl i d'habitatge 

Article 156 
Constitució del patrimoni municipal de sòl i d'habitatge 

1. Els ajuntaments que tinguin un planejament urbanístic general que delimiti àmbits d'actuació urbanística susceptibles 
de generar cessions de sòl de titularitat pública amb aprofitament han de constituir llur patrimoni municipal de sòl i 

d'habitatge. També el poden constituir els ajuntaments que ho acordin voluntàriament. 

2. El sòl corresponent al percentatge d'aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta, tant en sòl urbà com en 
sòl urbanitzable, s'incorpora al patrimoni municipal de sòl i d'habitatge. Si els terrenys són d'ús residencial, el producte 

obtingut de l'alienació del sòl que no té la qualificació d'habitatge protegit passa a formar part del dipòsit municipal 
constituït a aquest efecte i s'ha de destinar obligatòriament a la finalitat especificada per l'article 153.4.b, mitjançant un 

règim de protecció pública, sense perjudici del que estableix l'article 56.5.c per les àrees residencials estratègiques. 

3. El volum del patrimoni municipal de sòl i d'habitatge s'ha d'ajustar tant a les necessitats previstes pel pla d'ordenació 
urbanística municipal i pel programa d'actuació urbanística municipal com als mitjans econòmics de cada ajuntament. 

[L'apartat 2 d'aquest article ha estat modificat segons el Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en 
matèria urbanística (DOGC núm. 4990, de 18-10-2007, pp.37840-37860), per veure l'antiga redacció click aquí] 

Article 157 
Patrimoni separat 

1. Els béns que integren el patrimoni municipal de sòl i d'habitatge constitueixen un patrimoni separat de la resta de 
béns municipals. 
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2. Els ingressos obtinguts mitjançant l'alienació i la gestió dels béns del patrimoni municipal de sòl i d'habitatge s'han de 
destinar a conservar-lo i ampliar-lo. 

3. L'adscripció o l'aportació dels béns del patrimoni municipal de sòl i d'habitatge a entitats urbanístiques especials no 
comporta cap alteració del règim establert per aquesta Llei. 

2.2.6 Preservació dels valors paisatgístic, arquitectònic arqueològic i 
culturals  
El POUM proposa:  

 - Millora tipològica, rehabilitació i consolidació de l’edificació existent  
 
 - Control de material i cromatisme.  
  
 - Ajustar la regulació normativa del nucli amb especial atenció als salts 
topogràfics que presenta el sòl urbà establint amb cura l’ordenació.  

 - Protecció dels elements sortints singulars que formen part de l’arquitectura 
tradicional  i/o història del municipi  

 - Igualment dins del sòl no urbanitzable mereixen d’especial protecció els 
elements singulars propis del medi rural.  

Protecció del patrimoni cultural i arquitectònic i paisatgístic existent que 
configura el paisatge del municipi:  

Elements o conjunts d’interès local, tals com són alguns jaciments arqueològics, 
edificacions singulars, masos, fites de terme, fonts, murs de pedra, masos,….  

 
Tots ells han estat catalogats i s’especifiquen al catàleg de masies i catàleg de béns 
protegits al municipi que es presenta en aquest document.  

2.3. Règim del sòl i sectors de planejament  

D’acord amb les exigències del TRLUC i segons les directrius i previsions de l’Avanç 
del Pla, s’estableix i es delimita la classificació del sòl en:  

 Sòl Urbà: Consolidat/ No consolidat  

  Sòl no Urbanitzable 

Els criteris emprats per a la delimitació del sòl urbà són els continguts en l’art. 25 
TRLUC, recollint com a sòl urbà consolidat les àrees consolidades per l’edificació, o bé 
que compten amb tots els serveis urbanístics bàsics i aquelles a les quals només 
manca, per assolir la condició de solar, completar o acabar la urbanització.   

La resta de sòl urbà s’ha considerat no consolidat.  

El nivell de consolidació per a la urbanització i per l’edificació del sòl urbà, així com 
l’estructura de la propietat existent, determina que les cessions obligatòries i gratuïtes i 
els altres deures dels propietaris del sòl urbà (consolidat i no consolidat), estiguin 
subjectes a les especialitats de gestió dels articles 42, 43 i 44 TRLUC  

Criteris d’actuació:  



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
Llobera 

 

 

MEMÒRIA –Text Refós 
Pàg. 66 

  Millora tipològica, rehabilitació i consolidació dels nuclis existents.  

 Possibilitat de transformació d’usos mitjançant la delimitació de plans de millora 
urbana per permetre passar de coberts o magatzems a habitatges, millorant 
d’aquesta manera la qualitat del nucli. 

 Definir operacions urbanes estructurades per a obtenir oferta de sòl residencial 
a la zona de Peracamps, a l’Hostal Nou. 

 Ajustar la ordenació a les expectatives reals de creixement. 

 Reconduir les activitats agrícoles i ramaderes fora dels nuclis segons els radis 
de separació normatius. 

 
El POUM proposa un únic creixement residencial amb els objectius d’ordenar el nucli 
existent, afavorir el creixement de la població,  obtenir i ordenar nous equipaments i 
espais lliures, vies de comunicació i millorar els serveis. 

El creixement proposat és a l’Hostal Nou de la parròquia de Peracamps. 
 

L’Hostal Nou 

El nucli de l’Hostal Nou disposa de diferents equipaments: l’ajuntament, l’escola, 
l’església, equipament esportiu i una sala polivalent. La seva situació central respecte 
el municipi, les bones comunicacions respecte la carretera i la disponibilitat de terrenys 
plans fan que pugui rebre un petit creixement residencial. Aquest inclourà les 
edificacions existents, regularà els espais públics del nucli i els equipaments.  

El tipus de creixement proposant, i seguint la nomenclatura del Pla Territorial de les 
comarques centrals, és el de creixement moderat proporcionat a la seva realitat física. 

El creixement residencial proposat es situa en continuïtat i articulant teixits residencials 
existents, formant teixits més compactes, ordenant els buits existents i adaptant el 
creixement a les condicions preexistents. D’aquesta manera es delimitaran àrees de 
sòl urbà no consolidat i àrees de rehabilitació urbana per a un creixement més 
sostenible i integrat urbanísticament. 

A la resta de nuclis es mantindrà el caràcter rural del mateix, tenint en compte les 
seves dimensions, i tenint en compte que es proposa un creixement compacte. El 
manteniment del caràcter rural comportarà també una millora dels espais públics i dels 
serveis i instal·lacions per afavorir l’equilibri territorial del municipi. 

Consolidació del sòl urbà  

Millora tipològica, rehabilitació i consolidació dels teixits existents.  

Es proposa la regulació dels teixits actuals. Es diferencien així les etapes històriques 
de població: 

- nucli antic, clau 1b. 

- Industrial aïllada, clau 7b1 
 

Aplicació de la regulació urbanística per preservar l’estructura edificatòria i regulant les 
condicions cromàtiques i estètiques del municipi.  

Regulació normativa dels fronts optimitzant els teixits urbans existents i proposant les 
condicions per a la nova edificació.  
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Potenciar la centralitat de l’espai de davant de l’església i de l’escola com a centre del 
municipi. 
 
Millora de l’entorn de l’accés amb una zona verda situada al costat de l’accés, on es 
pot organitzar una zona d’aparcament. 
 
Reconèixer la preexistència de la única activitat industrial implantada al municipi. 

Proposta de nous creixements   

Residencial:  

Es densifica el nucli entorn dels serveis i equipaments existents, establint una 
estructura que eviti el creixement d’habitatges en zones aïllades i allunyades del nucli 
urbà, potenciant alhora els serveis i equipament dels que disposa el municipi. 
S’estableix:  

Localitzar el possible creixement residencial tenint en compte tant les necessitats 
tipològiques com les d’accés. Garantint el creixement compacte i limitant les 
actuacions fora d’aquests límits. 

Per regular les noves edificacions es defineixen les claus: 
 

- Edificació en illa oberta, bloc lineal o torre, clau 4a;  cases en filera, clau 4b 

- Cases unifamiliars aïllades,  clau 5c 

Protecció del Sòl No Urbanitzable  

Promoure la conservació del medi natural, preservant els espais d’interès natural o 
paisatgístic, per tal de garantir una major biodiversitat i el paper de connectors 
biològics dels cursos d’aigua.  

Identificació de les unitats de paisatge que configuren el territori municipal.  

Protecció dels serrats de la meitat nord oest del municipi. 

Millorar i conservar la xarxa veïnal i rural de camins. 

Garantir, potenciar i incrementar les activitats relacionades amb el mon rural per evitar-
ne el despoblament 

Control de totes aquelles activitats que poden generar un impacte sobre el medi; des 
de les construccions ramaderes. 

Regular i fomentar les activitats agrícoles, ramaderes i forestals de manera 
respectuosa amb el medi natural (és a dir permetre i afavorir aquestes activitats evitant 
les grans explotacions que no s’integrin a l’entorn paisatgístic on es situen) 
 
Promoure la implantació de tractaments autònoms de depuració d’aigües residuals a 
les edificacions allunyades de la xarxa col·lectiva dels nuclis. 
 
Promoure i facilitar els habitatges de turisme rural, regulant les seves diferents 
categories, com a motor econòmic important per al municipi 

2.3.1 Sòl urbà  
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2.3.1.1 Sòl urbà consolidat  

Els criteris emprats per a la delimitació del sòl urbà són els continguts en l’art. 30 
TRLUC, recollint les àrees consolidades per l’edificació i aquelles que presenten una 
situació que permet la seva inclusió en el sòl urbà.  

El sòl urbà consolidat del nucli de Llobera  es defineix com a un model de nucli 
compacte amb límits clarament definits. 

Aquesta zona està constituïda per les estructures urbanes i edificatòries més antigues 
del nucli. Aquestes són les construccions de l’Hostal Nou antic, i el nou, i un seguit de 
construccions adossades, les quals formen un petit nucli compacte amb façana a 
l’antic camí ral, actualment paral.lel a la C-380.  

S’han delimitat un Polígon d’Actuació Urbana en SUC.  

Pròxim al nucli de l’Hostal Nou i amb accés des de la carretera C-380, el POUM 
delimita el PAU 1 amb la finalitat de que aquest sòl d’ús industrial completi la xarxa de 
serveis i infraestructures necessàries.  

2.4.1.2 Sòl urbà no consolidat  

En sòl urbà no consolidat el POUM defineix dos Polígons d’Actuació Urbana i un  Pla 
de Millora Urbana on es plantegen mecanismes per fer conviure la tipologia  
edificatòria actual amb les propostes.  
 
El  PAU 2 situat a continuació del sòl urbà consolidat com creixement progressiu i que 
evita la dispersió. L’execució del PAU 2 permetrà endreçar i urbanitzar aquest espai 
vital del municipi alhora que completar el teixit existent. Es tracta d’una ordenació que 
enllaça i que integra l’estructura urbana existent amb noves tipologies 
arquitectòniques, creant un espai lliure devant de la l’església i l’ajuntament i l’oferta de 
sòl per l’ampliació de l’escola com a centre organitzador del nucli i dels diferents 
equipaments municipals que ja hi ha edificats: l’escola, l’ajuntament, l’església, l’espai 
polivalent, l’espai per a les entitats.  
 
S’ha delimitat també el PAU 3 que proposa la reordenació i reconversió de la finca de 
Can Vilaseca així com l’ampliació de la zona verda situada entre el nucli i l’església. 
Aquest Polígon d’Actuació recull el conveni urbanístic signat per l’ajuntament i la 
propietat per obtenir la cessió anticipada d’una part de l’espai lliure (VP) del sector per 
ser urbanitzat com parc infantil i pati de l’escola rural del municipi situada a la planta 
baixa de l’edifici de l’ajuntament1. 
 
Finalment, el  PMU 1, situat al sud del nucli, ha de completar la vialitat del PAU 2. 

2.3.2 Sòl no urbanitzable  
Llobera compta amb una extensió de terrenys de característiques singulars que 
mereixen una especial atenció, atès que es pretén la seva conservació com a sòls d’alt 
valor agrícola i paisatgístic que són; i garantir així l’equilibri entre l’ecosistema natural 
que configuren i els seus usos predominants.  

Les singularitats territorials del municipi queden reflectides en l’ordenació del sòl no 
urbanitzable, on s’especifiquen els diferents tipus de sòl, a partir dels quals el Pla 

                                                 

1 Annex 2.4 de les Normes Urbanístiques 
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defineix l’estat del medi natural, els seus valors i les línies d’actuació que garanteixen 
la seva conservació mitjançant l’establiment de les diferents mesures de protecció i 
condicions d’ús.  

Els factors que interactuen en el sòl no urbanitzable de Llobera i defineixen la seva 
estructura, són els camins rurals que configuren la xarxa local, l’espai agrari, els 
boscos de vegetació presents a les zones més planeres i les de les serres del nord-
oest, l’espai edificat i altres activitats en sòl no urbanitzable. Amb independència dels 
usos o valors a protegir es localitzen les zones arqueològiques, per a les que 
s’estableixen unes mesures de protecció al seu article corresponent de la normativa 
urbanística.  

La primera mesura a adoptar per protegir els terrenys d’alt valor agrícola existents al 
municipi, tenint en compte la importància del medi rural.  

La prevenció i defensa dels danys que poden provocar els riscos naturals també 
s’han tingut en compte. En el cas de Llobera ens referim a la millora de la viabilitat dels 
camins per evitar els processos erosius; la regeneració dels espais degradats i la 
conservació de la capacitat productiva dels sòls, garantint-ne la seva protecció.  

Alguns indrets presents a Llobera, caracteritzats per l’existència d’elements de 
patrimoni arqueològic, o de patrimoni natural, són zones d’un alt valor cultural, natural i 
paisatgístic que podrien ser molt ben acceptades pels habitants del municipi un cop 
condicionades amb un mínim d’infraestructures.  

Llobera té una estructura de camins forestals en molt bon estat de conservació i 
manteniment. 

L’accés als paisatges antropogeografics es facilitarà amb la recuperació, arranjament i 
senyalització de senders i camins. Com a prioritats importants, aquest POUM estableix 
els següents criteris per estructurar la xarxa de camins rurals:  

 
 Connexions entre els espais lliures urbans i l’espai agrícola, d’interès natural i 

paisatgístic del territori municipal.  

 
 Donar un correcte accés a les edificacions en sòl no urbanitzable, a les 

explotacions i a d’altres recorreguts d’interès local.  

 
Es regulen els habitatges en el sòl no urbanitzable i l’aparició d’activitats poc 
compatibles amb el paisatge dels camps de conreu, per tal d’evitar la seva dispersió 
per tot el territori o, garantir al màxim la seva integració en el paisatge.   

 
Hi ha dos punts considerats claus per a frenar el despoblament del municipi, 
aquests són: 
 
1- La regulació en els usos permesos en sòl no urbanitzable dels tallers, per a millorar 
considerablement la oferta de treball real. A trets generals aquests tallers tindran les 
següents limitacions: 
 

Per tal de promoure i potenciar l’activitat econòmica a les finques rurals, 
afavorint una diversificació de les activitats permeses, com a activitats 
complementàries a l’activitat agropecuària, es proposa que les activitats 
permeses a les finques rurals tinguin les següents limitacions, a partir de les 
quals ja sigui necessària la seva ubicació en un polígon industrial: 
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 Superfície: <400m2 

 
 Potència: <25 Kw 

 
 Nº de treballadors: <5 

 
 Usos: tallers artesanals tradicionals i usos relacionats amb les activitats 

agropecuàries. Segons l’article 48 del Reglament de la Llei d’urbanisme, 
a l’apartat: c “construccions destinades a l’emmagatzematge, la 
manipulació, l’envasat i la transformació de productes, així com les 
destinades a serveis, sempre que els esmentats productes i serveis 
s’hagin originat o tinguin com a destinació, respectivament i 
exclusivament, una unitat d’explotació agrícola o ramadera o un conjunt 
d’unitats d’explotació integrades sota una direcció empresarial comuna 

 
Es segueix el que estableix el Pla Territorial de les comarques 
centrals, que estableix les Recomanacions específiques per protegir i 
potenciar els nuclis petits: 

 - mantenir l’activitat agrària amb el recolzament, si cal, de petites 
instal·lacions agroalimentàries, que es poden integrar en els propis 
nuclis.” 

-  potenciar la creació de denominacions d’origen.” 

- potenciar la creació de micro empreses i iniciatives relacionades amb 
els productes endògens de la zona. 

-  facilitar la instal·lació d’activitats professionals o artesanes. 

Per tan als usos admesos també s’inclouen les activitats professionals, 
artesanes, les petites instal·lacions agroalimentàries i les micro 
empreses relacionades amb els productes endògens de la zona. 

 Promoció d’indústries agràries de suport al sector primari.  
 
2- Permetre la construcció d’un segon habitatge d’obra nova sempre que es 
compleixin les següents condicions: 
 

a. Activitat lligada a l’explotació agrícola o ramadera de la finca o als usos 
admesos en sòl no urbanitzable. 

b. Manteniment de la finca com a indivisible. 

c. Justificació d’acord amb la mida de l’explotació i pel manteniment 
agrupat del vincle familiar (ascendent i descendent). 

d. Per a l’admissió del segon habitatge d’obra nova caldrà una superfície 
mínima DE 1,5 vegades la unitat mínima de conreu. 

e. La superfície màxima del nou habitatge serà de 250m2 (superfície 
construïda) 

 
La presència d’instal·lacions i serveis tècnics en sòl no urbanitzable és una servitud 
ineludible en aquest tipus de sòl. L’objectiu del planejament és el de possibilitar la 
implantació , manteniment i ampliació, en cas que sigui necessari, d’aquests serveis 
tècnics i ambientals, de manera compatible amb la preservació de l’agricultura, els 
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sistemes naturals i l’adequació paisatgística de les instal·lacions.  

El POUM delimita un àmbit de pla especial PEU 1 “L’Empelt”, en sòl no 
urbanitzablesòl per la creació d’un sector accessible des de la carretera LV-3002 on 
admetre la implantació d’usos i activitats complementàries del món rural admeses en 
aquest tipus de sòl.  
 
El pla especial ha de fixar la regulació del tipus d’activitats i usos a implantar al 
municipi. Preferentment activitats lligades a la producció agrícola i ramadera, indústria 
agropecuària, emmagatzematge i serveis ambientals de l’entorn, aprofitant la 
proximitat dels punts de producció i a més les bones comunicacions, així com, la 
regulació de les construccions, per a una millor integració al territori. 
 
Segons dades de l’INDESCAT del 2001, 45 persones treballen dins el municipi, mentre 
que 53 treballen fora del municipi. L’oferta de sòl per determinades activitats, junt amb 
la millora del ventall d’usos admesos en SNU, haurien de crear nous llocs de treball 
per la població de Llobera i potenciar els productes endògens de la zona. 
 
Per a la preservació del medi natural s’ha dut a terme la ordenació i regulació del sòl 
no urbanitzable, mitjançant la categorització d’unes zones en funció del seu ús o valor 
a protegir. Aquestes zones són les enumerades a continuació i en el seu article 
corresponent de la Normativa Urbanística d’aquest Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal es regulen els seus usos o legislació corresponent en cada cas:  
 

 Rural , clau 20 

 Agrícola de valor , clau 21 

 Forestal de valor, clau 22 

 Espais  de valor ecològic i paisatgístic, clau 24  

Rural (clau 20)  

Aquests sòls, per raons territorials i paisatgístiques, han estat declarats, en aquest Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal, no aptes per ser urbanitzats, garantint en qualsevol 
cas el seu manteniment com a espais lliures i afavorir el seu tractament d’acord amb 
els sòls contigus.   

La protecció i consolidació de l’espai rural és també clau en el manteniment de 
l’activitat agrícola, amb tot el que això suposa quant a diversificació econòmica i 
cultural i quant a gestió dels espais agrícoles.  

Els espais inclosos dins d’aquesta classificació es qualifiquen de sòl rural, amb la clau 
20, delimitat als plànols de Zonificació del sòl no urbanitzable  i es regulen a la 
Normativa Urbanística: Regulació del sòl no urbanitzable. 

Protecció agrícola de valor (clau 21)  

Els sòls inclosos en la clau 21 són els que constitueixen la unitat paisatgística 1: 
Conreus de secà. 

La conservació dels espais agrícoles té un valor estratègic en la separació dels nuclis 
urbans i en la connexió d’espais naturals a més de realitzar el paper de manteniment 
de la biodiversitat i de la qualitat paisatgística, sobretot en els espais antropitzats.   

S’ha de valorar els espais agraris des de la seva funció productiva, ambiental, cultural i 
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tecnològica; tenint en compte que aquests valors promouen la seva estabilitat 
mitjançant la seva classificació com a sòls de protecció agrícola i regulant-ne les 
construccions auxiliars.  

Cal potenciar l’agricultura ecològica, minimitzant l’ús de productes agroquímics, 
utilitzant adobs orgànics, llaurant en la direcció de les corbes de nivell i tractant els 
residus generats a l’explotació, entre d’altres. Tot això per augmentar la qualitat dels 
productes i reduir al mínim l’impacte sobre el medi ambient.  

La disminució de la biodiversitat silvestre és una de les conseqüències de la 
intensificació de l’agricultura. La supressió de marges i la homogeneïtzació del 
paisatge (monocultius) ha reduït la diversitat d’hàbitats per acollir la fauna.  

És important promocionar un espai agrari estable en un municipi com Llobera, el qual 
actualment gaudeix de terres de secà.  

L’espai agrari es qualifica de protecció agrícola amb clau 21, delimitat als plànols de 
Zonificació del sòl no urbanitzable  i es regula a la Normativa Urbanística: Regulació 
del sòl no urbanitzable. 

Espais d’interès forestal de valor (clau 22) 

Es preserven els sòls que  forestals per la conservació de la flora i la fauna, per la 
conservació d’àrees d’esbargiment i d’activitat econòmica. 
Els boscos són un bé essencial pel manteniment del paisatge, la conservació del medi, 
i el respecte a la vida. 

Espais d’interès ecològic i paisatgístic (clau 24)  

A Llobera cal reconèixer i millorar els valors del paisatge forestal, amb boscos de 
pinassa i rouredes. 

Resulta convenient establir una sèrie de mesures de protecció dirigides a recuperar la 
vegetació potencial del municipi i fomentar la seva repoblació i extensió en les zones 
potencialment aptes, així com la reforestació dels tossals de difícil regeneració natural.   

S’inclouen en aquesta classificació els boscos de vegetació de ribera i les lleres dels 
rius, com a formacions vegetals d’interès elevat i protectores del sistema hidrogràfic, 
en el cas de Llobera principalment a l’entorn de la riera de Sanaüja.  

És necessari fixar una sèrie de mesures de protecció dirigides a conservar i preservar 
aquest riu per tal que assoleixi la seva condició d’autèntic corredor biològic.  

S’haurà de potenciar la vegetació de ribera a través de la seva protecció i conservació. 
Pot ser adient, en alguns trams, la reintroducció de fauna i la replantació de vegetació. 
La seva recuperació pot augmentar significativament la qualitat del recurs educatiu i 
afavorir una utilització pública i privada més intensa, però alhora sostenible.  

Aquesta protecció obriria un ventall de possibilitats per a aquest territori, dirigides a la 
millor gestió d’un recurs comú com és l’aigua, la recuperació dels ecosistemes de 
ribera i el desenvolupament d’activitats lúdiques i recreatives compatibles amb el medi.  

Cal entendre el concepte de corredor biològic a una escala més gran que la municipal, 
doncs el sistema connecta espais naturals que estan fora de l’àmbit municipal. Tot i 
això no cal oblidar que el pas del corredor pel territori municipal li dóna un cert prestigi i 
alhora una responsabilitat de mantenir el seu entorn en bon estat de conservació per 
tal de garantir la funcionalitat del sistema hidrogràfic.  

Per aquest motiu se’ls dóna una qualificació urbanística específica de protecció de 
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riberals i fondalades amb clau 24, delimitada als plànols de Zonificació del sòl no 
urbanitzable, que permet el seu aprofitament i garanteix la conservació de la vegetació 
autòctona. Aquests espais es regulen a la Normativa Urbanística: Regulació del sòl no 
urbanitzable. 

2.3.3 Sòl urbanitzable  
Es classifiquen com a sòl urbanitzable els terrenys que aquest pla considera 
necessaris i adequats per a garantir el creixement de la població i de l’activitat 
econòmica, d’acord amb els estudis urbanístics realitzats així com les solucions 
generals de planejament proposades.  

D’acord amb els criteris exposats anteriorment relatius al creixement del municipi, la 
proposta d’aquest POUM no planteja cap reserva de creixement residencial.  

2.3.4 Quadres de dades 

 
Sectors de planejament i gestió del pla 

NP RS FP NOM Ús Superfície r i t a htges./ha
1  SUC PAU CAMÍ DE LA CREUETA 7b1 15.256,48m² 100% 0,20
2 SNC PAU HOSTAL NOU - CENTRE 4a i 4b 6.949,39m² 100% 0,46 37

3 SNC PAU CAN VILASECA 4a i 5c 4.878,32m² 100% 0,37 23
4 SNC PMU HOSTAL NOU - SUD 4 4.201,82m² 100% 0,62 55

Sòl privat DensitatEdif. 
bruta

 
 
 
Potencial d’Habitatges 
 

Habitatges de protecció pública
existents proposats totals existents proposats totals

Descripció
Nucli antic 0 3 0 3

0 3 0 3

NP FP Nom

1 PA HOSTAL NOU - CENTRE 10 10 26 26
2 PA CAN VILASECA 4 4 11 11
3 PMU HOSTAL NOU - SUD 8 8 23 23

22 22 0 60 60

Cases rurals o masies 0 74 74
Altres habitatges existents 0 10 10

0 84 84

0 22 22 87 60 147

Total Sòl urbà no inclòs a àmbit d'actuació

TOTAL municipi

Total Sòl urbà inclòs a àmbit d'actuació

Total Sòl no urbanitzable

Habitatges totals

CLAU
1

 
En total a Llobera hi ha un potencial de147 habitatges, 60 dels quals formen part de 
les propostes del planejament a desenvolupar en un període de 18 anys. D’aquest, 22 
serien  habitatges de protecció pública. 

 
Potencial de sostre edificables dels nous sectors de planejament. 
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Sostre Sostre Habitatges
 potencial potencial NC potencials % sostre Total % sostre Total

NP FP Nom
1 PA HOSTAL NOU - CENTRE 6.949,39m² 3.200,00m² 3.200,00m² 26 69,10 2.211,20m² 16 30,90 0.988,80m² 10
2 PA CAN VILASECA 4.878,32m² 1.800,00m² 1.385,00m² 11 70,95 0.982,66m² 7 29,05 0.402,34m² 4
3 PMU HOSTAL NOU - SUD 4.201,82m² 2.600,00m² 2.600,00m² 23 70,60 1.835,60m² 15 29,40 0.764,40m² 8

7.600,00m² 7.185,00m² 60 5.029,46m² 38 2.155,54m² 22

16.029,53m² 7.600,00m² 7.185,00m² 60 70,00 5.029,46m² 38 30,00 2.155,54m² 22

Total Sòl urbà inclòs a àmbit d'actuació

TOTAL municipi

Habitatges lliuresSuperfície 
Àmbits

Habitatges protegits

 
Règim del sòl i qualificacions  

 
Quadre 1. Qualificacions en sòl urbà  

 

CLAU m²
m² sostre 

residencial
m²

m² sostre 
residencial

m²
m² sostre 

residencial
%

XV 2.949,32 4.068,78 7.018,10 16,11
PS 1.095,45 1.095,45 2,51
VP 685,01 1.736,32 2.421,33 5,56
EQ 6.117,47 890,13 7.007,60 16,08

1 2.530,04 1.927,78 2.530,04 1.927,78 5,81
4 7.323,54 6.617,34 7.323,54 6.617,34 16,81
5 2.010,75 982,66 2.010,75 982,66 4,62
7 14.161,00 14.161,00 32,50

27.538,29 1.927,78 16.029,52 7.600,00 43.567,81 9.527,78 100,00

Industrial aïllada

Equipaments

Ordenació en illa oberta
Cases unifamiliars aïllades

Nucli antic

TOTAL

Viari

ZONES

Protecció de sistemes
Espais lliures / zones verdes

Total de sòl urbà

SISTEMES

Sòl urbà no consolidat SNCSòl urbà consolidat SUC

Descripció

 

Pel que fa al compliment de la reserva de sòl equivalent a 20m2 d’espais lliures per 
cada 100 m2 de sostre residencial que no estigui inclòs en sectors de planejament, 
d’acord al que determina l’article 58.1.f del Text refós de la llei d’urbanisme , aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

El sostre residencial admès pel POUM en sòl urbà és 6.927,78 m2  i la reserva 
d’espais lliures que fa el POUM, no inclosos en cap sector de planejament és de 
2.421,33 m2, el querepresenta:  

 
m² de zona verda per 100 m² de sostre residencial no inclòs en cap 
sector de planejament urbanístic

34,95
 

 
Quadre 2. Qualificacions en sòl no urbanitzable  

 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
Llobera 

 

 

MEMÒRIA –Text Refós 
Pàg. 75 

CLAU m² %

XV 161.015,36 0,41
PS 252.450,00 0,64
EQ 897,52 0,00
TA 5.065,00 0,01

20 181.372,71 0,46
21 23.556.394,00 60,12
22 14.558.337,60 37,15
24 469.899,00 1,20

39.185.431,19 100,00

Agrícola de valor
Forestal de valor
D'interès ecològic i paisatgístic

TOTAL

Serveis tècnics i ambientals

TIPUS DE SÒL
Rural

SISTEMES
Viari
Protecció de sistemes
Equipaments

Total de sòl no urbanitzable

Descripció

 

 
 

Quadre 3. Total règim municipi  

 
Superfície 
en ha

Sòl urbà consolidat (SUC) 2,75
Sòl urbà no consolidat (SNC) 1,60

Total sòl urbà 4,36

Sòl urbanitzable delimitat (SUD)
Sòl urbanitzable no delimitat (SND)

Total sòl urbanitzable 0,00

Total sòl no urbanitzable (SNU) 3918,54

Superfície del municipi 3922,90

99,89

100,00

0,00

%

0,07
0,04

0,11

0,00

0,00
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III. ADECUACIÓ DEL POUM AL PLA TERRITORIAL DE 
LES COMARQUES CENTRALS 
 

3.1. Antecedents  

El Pla Territorial de les comarques centrals (PTCC) 

L’Avantprojecte del PTCC va ser aprovat per Edicte de 7 d’abril del 2006, i publicat al 
DOGC núm 4613 de 12 d’abril del 2006. 

El PTCC va ser aprovat inicialment per Edicte emès el 30 d’agost del 2007, i publicat al 
DOGC de 7 de setembre de 2007. 

El PTCC va estar en període d’informació pública durant el termini de 3 mesos. 

La Corporació de Llobera va presentar al·legacions a l’aprovació inicial. 

El PTCC va ser aprovat definitivament per Edicte emès el 16 de setembre del 2008, i 
publicat al DOGC de 22 d’octubre de 2008. 

“El Pla Territorial de les comarques centrals ordena el territori de les comarques de l’Anoia, el Bages, el 
Berguedà, Osona i el Solsonès, que integren l’àmbit funcional de planificació delimitat pel Pla Territorial 
general de Catalunya, aprovat per Llei 1/1995 de 16 de març, modificada perla Llei 24/2001 de 31 de 
desembre, de reconeixement de l’Alt Pirineu i Aran com àrea funcional de planificació. 

Per aquest àmbit el Pla estableix determinacions que han de ser respectades i desenvolupades per les 
actuacions territorials, en especial les urbanístiques, les d’infraestructures de mobilitat, i les derivades de 
les polítiques de protecció del patrimoni ambiental, cultural, social i econòmic ”. (Art. 1.1. PTCC) 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Llobera (POUM Llobera). 

“El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal constitueix el instrument d’ordenació integral del territori del 
municipi de LLOBERA, de conformitat amb allò que disposa l’actual legislació urbanística. L’objectiu 
fonamental del POUM és el desenvolupament urbanístic sostenible” (Art. 1. Àmbit territorial i objecte del 
POUM. POUM LLOBERA). 

El Ple de la Corporació va aprovar per unanimitat en sessió celebrada el 01/02/2006, 
l’avanç d’ordenació urbanística municipal, la proposta de definició dels objectius i 
criteris d’actuació i el programa de participació ciutadana. 

Aleshores , regia aquesta normativa: 

- Llei 2/2002 de 14 de març, d’urbanisme; modificada per la Llei 10/2004 de 
14 de març. D’urbanisme, per al foment de l’habitatge assequible, de la 
sostenibilitat territorial i de l’autonomia local). 

- Reglament parcial de la Llei 2/2002 de 14 de març, d’urbanisme ; aprovat 
per Decret 287/2003 de 4 de novembre. 

 

D’acord amb la normativa urbanística aplicable aquest acord es va fer públic 
mitjançant Anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament,  una carta i un díptic enviat als 
veïns i propietaris de Llobera, i es van fer sessions informatives al Consell Comarcal 
del Solsonès els dies 06/06/06, 07/06/06, 13/06/06, 14/06/06, 20/06/06, 21/06/06, 
27/06/06 i 28/06/06, i a les Oficines de l’Ajuntament el 01/08/2006. 
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El POUM Llobera va ser aprovat inicialment pel Ple en sessió celebrada el 27 de març 
del 2007. 
 
L’acord va  ser exposat mitjançat Anuncis publicats al DOGC (18/04/2007), i als diaris 
Regió 7 (20/04/2007), i a El Segre (20/04/2007), mitjançant Anuncis al Tauler d’Edictes 
municipal, i mitjançant una pàgina web (www.solsonespoum.info). 
 
Durant el període d’exposició pública van presentar-se 26 al·legacions, i es van rebre 
14 requeriments dels organismes competents. No es va rebre al·legacions de cap 
municipi, ni del Consell Comarcal del Solsonès. 
 
No obstant, la consideració dels següents condicionants : 

 1º El canvi en l’equip de govern municipal. 

 2º La consideració de les al·legacions i requeriments presentats. 

 3º El canvi en la normativa urbanística aplicable. 

 4º L’aprovació inicial del Pla Territorial Parcial de les comarques centrals. 

va provocar que el Consistori i l’Equip Redactor es plantegessin la modificació dels 
documents del POUM Llobera aprovats inicialment, per adequar-los als condicionants 
esmentats. 

 
L’equip redactor va presentar al Ple de l’Ajuntament  per la seva aprovació els 
següents documents modificats:  

- Memòria informativa i d’Ordenació; i els seus Annexes. 

- Normes Urbanístiques. 

- Catàleg de Patrimoni. 

- Pla Especial i Catàleg de masies i cases rurals. 

- Agenda i Avaluació econòmica. 

- Informe de sostenibilitat ambiental. 

- Memòria social. 

- Plànols d’informació i d’Ordenació. 

 

No es modifica la proposta de definició dels objectius i criteris d’actuació, i en el 
Programa de Participació Ciutadana només s’introdueix referència a la tramitació 
efectuada. 

El POUM de Llobera va ser aprovat inicialment, per segona vegada, pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada el 28 d’octubre de 2008, i publicat en el DOGC, de 
03/11/2008, i al BOP Lleida de 01/11/2008. Es va publicar a El Segre  i a Regió 7 el 
31/10/2008. 

3.2.  Relació jurídica entre ambdós instruments de planejament 
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Normativa aplicable 

- Article 13 TRLUC, Text Refós de la Llei Urbanisme , Decret legislatiu 1/2005. 
- Article 1.8; 1.10; 1.16 i Disposició Transitòria Quarta  del PTCC. 

 

(TRLUC) Article 13.  Jerarquia normativa i coherència del planejament urbanístic. 

1. El principi de jerarquia normativa informa i ordena les relacions entre els diferents instruments 
urbanístics de planejament i de gestió regulats per aquesta Llei. 
2. Els plans urbanístics han d’ésser coherents amb les determinacions del pla territorial general i 
dels plans territorials parcials i sectorials i facilitar-ne l’acompliment. 

Relació jurídica entre ambdós instruments de planejament. 

De la lectura de la normativa aplicable, s’implica que: 

- El PTCC és vinculant  per a tots els plans d’ordenació urbanística municipal, les 
seves revisions i els plànols parcials de delimitació. El POUM Llobera, està sotmès a 
les determinacions del PTCC, atès que la seva aprovació inicial és posterior a 
l’aprovació de l’avantprojecte. 

- El PTCC és vigent  a partir de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva . 
Actualment s’ha aprovat inicialment i està en període d’exposició pública, durant 
aquest període poden presentar-se al·legacions. 

-  El POUM Llobera precisarà de la inclusió d’un apartat en la Memòria que justifiqui la 
seva adequació al PTCC, si no esdevé aprovat provisionalment abans de la data de 
publicació de l’aprovació definitiva del PTCC. 

- El grau de vinculació normativa de les determinacions del PTCC, varia segons siguin 
Normes, Directrius o Recomanacions. Les normes i directrius són d’obligat compliment 
i vinculen tant els particulars com l’Administració. 
 
El POUM LLOBERA haurà de respectar les Normes, “disposicions de formulació 
precisa i d’obligat compliment pel planejament urbanístic”. Haurà de concretar  les 
Directrius, “estratègies o pautes d’actuació que han de ser concretades en documents 
normatius de menor escala, especialment pel planejament urbanístic”. 

 

3.3.  Anàlisis de l’adequació del poum llobera al pt de les 
comarques centrals. 
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3.3.1 Sistema d’espais oberts  
- El sistema d’espais oberts de Llobera comprendrà tot el sòl classificat com a no 
urbanitzable . La precisió dels límits s’efectuarà pel planejament urbanístic municipal, 
d’acord amb els paràmetres de l’art. 2.2 i 2.4 PTCC. 
 
- En el procés de planejament urbanístic, respecta els principis rectors establerts en 
l’art. 2.2 PTCC. 
 
- Les normes relatives al sistema d’espais oberts del PTCC prevaldran sobre les 
prescripcions del planejament urbanístic, si són més restrictives que aquelles (art. 2.3 i 
2.4 PTCC). 
 
- el POUM LLOBERA pot fer precisions a la regulació i delimitació del sistema d’espais 
oberts, en els següents aspectes: 
 

a) Podrà establir subtipus d’espais no urbanitzables  que consideri 
adequats, sempre que no siguin contradictoris amb el PTCC(art. 2.3 
PTCC). 
b) Pot precisar límits per raó de la seva escala més detallada en els plànols 
d’ordenació, respectant l’art. 2.4 PTCC. 

 
- El sòl de protecció especial regulat pel PTCC, mereix una atenció especial pel POUM 
LLOBERA. 

a) En el POUM LLOBERA es defineixen dues tipologies de sòl de protecció 
especial: el sòl de valor natural i de connexió (clau 24), i el sòl de valor 
forestal  (clau 22), que coincideixen amb el marcat en el plànols d’ordenació 
del PTCC. 
b) Es sotmet a un règim especial de protecció, d’acord amb l’art. 47.5. 
TRLUC, i s’estableix la incompatibilitat de totes les actuacions d’edificació o 
transformació de sòl que pugui afectar els valors protegits. 
c) Només es podran autoritzar certes edificacions de nova planta o 
ampliació de les existents . 
d) S’estableix un règim específic per permetre el desenvolupament 
d’activitats , construcció d’infraestructures i altres construccions. 

 
- EL POUM LLOBERA té com a finalitat la Protecció del patrimoni arquitectònic rural ,i 
adopta un conjunt de mesures en la seva defensa: 
 
 a)  Es formula el Inventari de construccions en sòl no urbanitzable. 
 b)  Es proposa la redacció del Pla Especial de protecció del patrimoni de 
masies i cases rurals, que formarà part del planejament urbanístic municipal. 
 c) Mitjançant el Pla Especial regulador de les masies i cases rurals, es permet 
la  seva conservació i millora  . 
 
- Protecció expressa del paisatge rural, en compliment del que disposa el PTCC, 
mitjançant referències expresses en les Normes Urbanístiques . Les construccions en 
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sòl no urbanitzable hauran d’integrar-se en el paisatge. 
 
-  També es recull la protecció específica per preservar la vegetació riberenca . 
 
- Les activitats extractives s’adequaran al que disposa l’art. 2.17 PTCC, per menció 
expressa de les Normes Urbanístiques del POUM LLOBERA. 
 
- Les edificacions preexistents amb usos no admesos en sòl no urbanitzable, incloses 
en el Inventari de immobles en sòl no urbanitzable, es regiran pel que disposa el 
POUM LLOBERA. 

3.3.2. Sistema d’assentaments urbans. 
L’estratègia de desenvolupament de nuclis i àrees urbanes proposada pel PTCC a 
Llobera són: 
 

- Creixement moderat pel nucli de l’Hostal Nou 
- Manteniment del caràcter rural  pels nuclis de Llobera, Peracamps i 

Torredenagó. 
 
Per tant l’únic nucli del terme municipal que pot tenir un cert creixement és el de 
l’Hostal Nou que pertany a la parròquia de Peracamps. 

3.3.2.1. Creixement moderat i mitjà dels nuclis i àrees urbanes. 

El PTCC estableix que el nucli de l’HOSTAL NOU és una àrea de creixement urbà 
moderat. 

Article 3.7. Creixement moderat i mitjà. 

1. El Pla estableix aquesta estratègia en aquells nuclis o àrees de mitjana o petita dimensió urbana que 
per les seves condicions de sòl i  de connectivitat poden tenir un creixement proporcionat a la seva realitat  
física com a àrees urbanes. En àmbits on no hi hagi àrees urbanes de major importància , algunes a les 
quals s’assigna l’estratègia de creixement moderat poden assolir, en funció del seu valor de posició, una 
funció nodal amb relació al seu entorn pròxim. 

 

2. L’extensió urbana màxima que el Pla d’ordenació urbanística municipal podrà proposar serà 
orientativament la que resulti de l’aplicació de les següents expressions alfanumèriques: 

 

Moderat  E=30*A*f/100 

E: superfície d’extensió urbana admissible 

A: superfície de càlcul de l’àrea urbana existent 

F: factor de correcció per a nuclis de petit dimensió. 

 

3. La superfície de l’àrea urbana existent a considerar en el càlcul (A) es determinarà de la següent 
manera: s’inclouran tots els sòls consolidats o urbanitzats en la data d’aprovació definitiva del pla 
territorial, corresponents a trames urbanes d’ús dominant residencial o mixt amb una presència 
significativa d’habitatge, incloent tota la superfície viària, de zones verdes i d’equipaments integrats o 
associats a aquestes trames, que estan incloses per Pla territorial en els àmbits de les “àrees urbanes i 
les seves extensions” assenyalats en els plànols. En cas que les trames considerades estiguin en 
contigüitat amb altres trames consolidades o urbanitzades destinades a activitat econòmica, que no han 
estat comptabilitzades per no tenir habitatge o per tractar-se d’àrees especialitzades, una proporció 
d’aquestes e considerarà que forma també part de l’àrea urbana existent a efectes de càlcul, amb els 
següents límits:  
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a) No incrementarà en més del 60% l’àrea urbana de caràcter residencial i mixt delimitada a  efectes de 
càlcul. 

b) Es comptabilitzarà només el sòl d’activitat econòmica consolidat o urbanitzat que està situat dins d’una 
franja al voltant d’aquesta mateixa àrea urbana, d’una amplada igual a la meitat del màxim diàmetre 
d’aquesta. 

 

La superfície de l’àrea urbana a considerar en el càlcul (E) del nucli de l’Hostal Nou és 
de:2,54 Ha. 

 

4. En el càlcul per proporcionalitat de l’extensió admissible en l’estratègia de creixement moderat, 
s’ampliarà a les superfícies de càlcul iguals o inferiors a 50Ha. Un factor de correcció que contindrà 
l’aplicació de l’expressió alfanumèrica següent:  

 

f=(18+A – 0,005*A2) /(A+5) 

 

A: superfície de càlcul en ha. 

El factor f tindrà el valor 1 per a superfícies de càlcul iguals o superiors a 51ha i el valor de 2,43 per a 
superfícies de càlcul igual o inferior a 4ha. 

 

Donada la petita extensió del nucli inferior a 4 Ha. el factor corrector a aplicar és: 2,43 
 
5 La superfície d’extensió urbana que determinarà el Pla d’ordenació urbanística municipal compren els 
sectors de sòl urbanitzable i el sòl urbà no consolidat que estigui en disposició d’ésser desenvolupat per 
no contenir edificacions i usos de difícil desplaçament. 

 
Aplicant la fórmula de càlcul de la superfície d’extensió s’obté  que la superfície 
admissible d’extensió urbana és de 1’85 Ha. 
  
 
Propostes de desenvolupament del POUM 
 
El POUM proposa els àmbits de planejament i d'actuació urbanística següents: 
 

RS FP NOM Superfície
SUC PAU CAMÍ DE LA CREUETA 15.256,48m²

SNC PAU HOSTAL NOU - CENTRE 6.949,39m²

SNC PAU CAN VILASECA 4.878,32m²
SNC PMU HOSTAL NOU - SUD 4.201,82m²  

 
 
De manera que els diferents tipus de sòl es distribueixen de la manera següent: 
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Superfície 
en ha

Sòl urbà consolidat (SUC) 2,53
Sòl urbà no consolidat (SNC) 1,60

Total sòl urbà 4,13

Sòl urbanitzable delimitat (SUD)
Sòl urbanitzable no delimitat (SND)

Total sòl urbanitzable 0,00

Total nucli 4,13  
 
 
El que suposa que la superfície d’extensió del creixement de l’Hostal Nou és del 1,60 
Ha. quan, per el càlcul fet prèviament, tindria que ser al voltant de 1,85 Ha. 
 
El POUM reconeix l’existència de l’activitat situada pròxima al nucli de l’Hostal Nou, 
legalment establerta, com a sòl urbà inclòs en el PAU1 amb l’ús industrial i parcel.la 
única i indivisible. 

3.3.2.2. Manteniment del caràcter rural de nuclis i àrees urbanes. 

Els assentaments de Llobera, Peracamps i Torredenagó , es defineixen pel PTCC com 
a susceptibles d’estar sotmesos a l’estratègia de manteniment del seu caràcter rural. 
(Art. 3.10 PTCC) 

 
Propostes de desenvolupament del POUM. 
 
El POUM no fa cap proposta de creixement per els assentaments de Llobera, 
Peracamps i Torredenagó. 
 
En sòl no urbanitzable és delimita un àmbit de Pla Especial d’acord amb l’establert a 
l’article 68.8.f del Reglament de la Llei d’Urbanisme, per tal de permetre la implantació 
d’usos i activitats admissibles en aquest tipus de sòl. 

3.3.3. Sistema de infraestructures de mobilitat. 
El sistema  d’infraestructures de la mobilitat, compren la xarxa viària, i altres 
infraestructures fixes i també el sistema logístic i els intercanviadors nodals associats 
als anteriors. 
El PTCC atorga la tipologia diferenciada a les carreteres del terme municipal de 
Llobera. 
 
Les carreteres LV-3002 i LV-3005: Es consideren vies integrades pel PTCC, i no es 
preveu la seva modificació (art. 4.6 PTCC). En el POUM LLOBERA  s’indica en el 
Plànol d’ordenació pertinent, estableix mesures de protecció i recull el projecte existent 
de rectificació del traçat de la carretera LV-3002 de Solsona al Miracle. 
La C-380 es considera via estructurant. 
 
Camins rurals , camins d’interès comarcal, camins d’accés a masies,.: Els PTCC 
els contempla com a integrants de a xarxa capil·lar, i els sotmet a l’art. 4.7 PTCC. El 
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POUM LLOBERA regula les característiques de les vies, com a part del sistema de 
comunicacions (Títol III, capítol 2, secció 2 de les Normes Urbanístiques) respectant 
les directrius del PTCC. 

3.3.4. Paisatge. 
El POUM DE Llobera, haurà de complir les disposicions del PTCC, reguladores del 
paisatge. 
 
El PTCC estableix normes per a regular directament els fenòmens de transformació 
del paisatge. Es defineix el paisatge en l’art. 6.1.12 PTCC. 
 
S’estableixen les condicions generals d’intervenció en els paisatges rurals, per a les 
edificacions aïllades  per les edificacions agràries en paisatge rural (art. 6.2, 6.3 i 6.5 
PTCC). 
 
S’estableix la necessitat de que s’incorpori un Estudi d’impacte i integració 
paisatgística en . - infraestructures (6.4 PTCC) 
 - edificacions aïllades  (6.4.3 PTCC). 
 -actuacions d’urbanització i edificació formalment diferenciades de les àrees 
urbanes que s’admetin en sòl de protecció territorial o preventiva. 
 
Atès que encara no s’han redactat les Directrius del Paisatge de, el PTCC fixa 
expressament les Condicions que han de complir les edificacions aïllades en medi 
rural, les tanques i la necessitat de que l’òrgan competent en matèria de paisatge 
emeti informe previ. 
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