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POLITIQUES PER UNS  PAISATGES EFICIENTS



MARC LEGAL DEL PAISATGE Llei 8/2005, de 8 de juny, de 
protecció, gestió i ordenació del 
paisatge

Article 1. Objecte
La llei té per objecte el reconeixement, la 
protecció, la gestió i l’ordenació del 
paisatge, a fi de preservar els seus valors
naturals, patrimonials, culturals i econòmics, 
en un marc de desenvolupament
sostenible. 

Decret 343/2006, de 19 de
setembre

Té per objecte el desenvolupament dels
instruments que crea la Llei, els
procediments d’aprovació dels Catàlegs i 
la regulació dels Estudis d’integració i 
impacte paisatgístic establerts en la 
legislació urbanística.

Direcció General d’Arquitectura i 
Paisatge

> Servei d’Acció Comarcal
> Servei de Paisatge



OBJECTIUS PRINCIPALS 
DE LA LLEI DE PAISATGE

Reconèixer, avaluar i 
catalogar els paisatges de 
Catalunya.

Promoure la protecció, 
l’ordenació i la gestió dels
paisatges de Catalunya.

Integrar criteris paisatgístics
el planejament territorial, 
urbanístic i de caràcter
sectorial.

Sensibilitzar la societat envers
els valors dels paisatges.



INSTRUMENTOS DE LA LEY DE PAISAJE

4 INSTRUMENTS PRINCIPALS:

CATÀLEGS DE PAISATGE.
DIRECTRIUS DE PAISATGE
CARTES DE PAISATGE
ESTUDIS D’IMPACTE I 
INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
FONS FINANCIER

+

EDUCACIÓ,SENSIBILIZACIÓ I 
SUPORT



FONS DE PROTECCIÓ, GESTIÓ I ORDENACIÓ
DEL PAISATGE

Es crea el Fons amb la finalitat de 
destinar-lo a les actuacions 
orientades a assolir els objectius 
de la Llei del Paisatge.

El Fons es dota de les 
aportacions realitzades pel 
Govern de la Generalitat de 
Catalunya a través dels seus 
pressupostos.

Podran rebre aportacions del 
Fons les entitats sense ànim de 
lucre i les persones físiques i 
jurídiques per a la realització
d’actuacions que tinguin per 
objectiu alguna de les finalitats 
de la Llei del Paisatge.



PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA 
COSTANER

Aprovat definitivament el 25 de maig de 2005



PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA 
COSTANER



PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA 
COSTANER



PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA 
COSTANER

Plànol d’ordenació: classes de sòl assignades
pel PDUSC



PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA 
COSTANER

• C1_ sòl amb un valor intrínsec i una  capacitat de connector entre els àmbits
litorals i interiors o amb altres valors.

• C2_ sòl més pròxim a la ribera de mar dintre de la franja dels 500 m i que per
raó de la seva posició ha de veure regulats els seus usos.

• C3_ sòl situat fora de la franja de 500 m però dins de l’àmbit d’influència de 
l’espai costaner la protecció de lq qual resulta necessària per l’acompliment
dels objectius del Pla.

• CPEIN_ sòl inclòs en el PEIN en el qual concorren valors objecte de la protecció
del PEIN i del PDUSC i que no es poden transformar per no posar-los en perill.

• CE_ sòl respecte al qual l’Ajuntament podrà establir el règim urbanístic que 
consideri adient d’acord amb el model de desnvolupament urbà escollit en el 
seu planejament.



PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA 
COSTANER



BENEFICIARIS
Ajuntaments en l’àmbit del PDUSC

ACTUACIONS SUBVENCIONADES (en sòl
de protecció paisatgística del sistema 
costaner C1, C2, C3 i CPEIN).

Construcció i manteniment de camins de 
ronda 

Construcció i manteniment d’accessos a 
la ZMT.

Adquisició de patrimoni públic de sòl. 

Reconstrucció de terrasses i marges.

Millora de la coberta vegetal i actuacions
per a la prevenció d’incendis.

Enderroc d’instal·lacions i edificacions
obsoletes.

Adaptació paisatgística d’accessos, 
instal·lacions o edificacions.

LÍNIES DE SUBVENCIÓ DEL FONS DE PROTECCIÓ, GESTIÓ I 
ORDENACIÓ DEL PAISATGE

LÍNIA 1: LITORAL



FONS DISPONIBLE
1.200.000 €

CRITERIS DE VALORACIÓ

Condicionament de camins de ronda i 
accessos al DPMT (10 punts)
Adaptació als objectius del PDUSC (10 

punts)
Característiques generals del projecte (10 

punts)
Qualitat tècnica (7 punts)
Valor paisatgístic del projecte (7 punts)

FINANÇAMENT
50% cost amb un màxim de 180.000 €

CONVOCATÒRIES REALITZADES
(2004, 2005, 2006, 2007 i 2008)

LÍNIES DE SUBVENCIÓ DEL FONS DE PROTECCIÓ, GESTIÓ I 
ORDENACIÓ DEL PAISATGE

LÍNIA 1: LITORAL



Adquisició d’una finca per a 
l’accés i l’aparcament a la platja
de l’Estany (l’Ametlla de Mar)

LÍNIES DE SUBVENCIÓ DEL FONS DE PROTECCIÓ, GESTIÓ I 
ORDENACIÓ DEL PAISATGE

LÍNIA 1: LITORAL



Camí de ronda entre la platja de 
Garbet i el Port de Colera

LÍNIES DE SUBVENCIÓ DEL FONS DE PROTECCIÓ, GESTIÓ I 
ORDENACIÓ DEL PAISATGE

LÍNIA 1: LITORAL



Restauració i protecció del lliri de 
mar a la platja de Garbet

LÍNIES DE SUBVENCIÓ DEL FONS DE PROTECCIÓ, GESTIÓ I 
ORDENACIÓ DEL PAISATGE

LÍNIA 1: LITORAL



LÍNIES DE SUBVENCIÓ DEL FONS DE PROTECCIÓ, GESTIÓ I 
ORDENACIÓ DEL PAISATGE

LÍNIA 1: LITORAL

Projecte de millora de la coberta 
vegetal i protecció de l’EIN de Les 
Rojales-Platja del Torn



PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES COLÒNIES 
INDUSTRIALS Aprovat definitivament el 20 de juny

de 2007

Àmbit: 18 colònies industrials i 
fàbriques de riu assentades en 9 
municipis berguedans i bagencs.

Objectiu: consolidar les colònies
com a espais de residència, 
d’activitat productiva i turística i 
de preservació de la memòria
històrica.

Perspectiva supramunicipal:
complementa el planejament
municipal urbanístic per garantir 
la coherència territorial i 
paisatgística.

Dotació d’un fons: per a la millora
de les colònies.



Franja de territori
58 km2.
29 km.
2 km d’amplada

18 colònies i 9 municipis
Eix industrial de finals del segle
XIX i principis del segle XX.

Conjunt patrimonial de gran 
valor històric i cultural.

Dades de la població:
20.000 habitants en els
municipis de l’àmbit del pla.
2.000 resideixen a les colònies.

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES COLÒNIES 
INDUSTRIALS



OBJECTIUS

Equiparar el teixit residencial i els
equipaments de les colònies amb els
dels pobles.

Consolidar les colònies com a barris d’un
sistema urbà interrelacionat.

Preservar el valor patrimonial de la vall
del Llobregat.

Complementar la planificació municipal 
des d’una perspectiva supramunicipal.

Preservar la conca fluvial del Llobregat i 
el seu entorn mediambiental.

Garantir la participació i el consens en el 
marc del Pla.

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES COLÒNIES 
INDUSTRIALS



DIRECTRIUS

Potenciar l’ocupació residencial i els
equipaments:

- Garantir la plena ocupació residencial.
- Prioritzar la rehabilitació respecte les noves 

construccions.
- Localitzar espais sensibles a acollir equipaments.

Fomentar l’activitat productiva:
- Limitada a l’ocupació actual.
- Cal que sigui compatible amb els usos 

residencials.

Protegir el paisatge:
- S’estableixen zones de protecció respecte al riu

Llobregat i les colònies.

Via cívica i Ruta de les Colònies
- Dos eixos lúdics que es consoliden com a via

lúdica d’accés al riu i a les colònies.

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES COLÒNIES 
INDUSTRIALS



LÍNIES D’ACTUACIÓ

El Pla assigna unes línies d’actuació per
a cada colònia que es concreten en:

“Línies generals”: estableixen directrius
per a usos concrets:

- Indústria.
- Turisme.
- Residència.

”Inversions específiques”: defineixen
línies d’inversió en àmbits com:

- Transport públic i accessibilitat.
- Espai lliure i infraestructures urbanes.
- Serveis i equipaments

Fitxa de línies d’actuació:  Colònia Cal Pons

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES COLÒNIES 
INDUSTRIALS



INSTRUMENTS D’EXECUCIÓ

Catàlegs de patrimoni: S’elaboraran 
inventaris exhaustius dels edificis i espais 
lliures amb un diagnòstic del seu estat i de 
les mesures de protecció.

Plans de millora urbana:
Desenvoluparan els creixements 
residencials de cada colònia.

Plans especials:
- De transformació de la carretera C-

1411 en una Via cívica.
- D’ordenació dels diferents volums 

dels cossos industrials.

Control de les plusvàlues: Les plusvàlues 
generades per la potencial classificació
de nou sòl urbà, hauran de retornar 
íntegrament a la colònia.

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES COLÒNIES 
INDUSTRIALS



FONS PER A LA MILLORA DE LES
COLÒNIES INDUSTRIALS

El Pla preveu la creació d’un Fons per la 
gestió urbanística i la millora de les 
colònies.

Destinat als ajuntaments que vulguin 
desenvolupar projectes de rehabilitació
patrimonial, residencial i de l’entorn de les 
colònies.

Dotat amb recursos econòmics del DPTOP.

Convocatòria anual a partir de l’any 2007.

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES COLÒNIES 
INDUSTRIALS



BENEFICIARIS: 

Ajuntaments de l’àmbit del Pla director 
de  les colònies del Llobregat

OBJECTE:

Condicionament i millora de l’espai
públic

Restauració d’edificis d’ús col·lectiu i 
d’interès patrimonial

Millora paisatgística dels espais
exteriors i les vies d’accés

Condicionament i restauració de 
l’entorn

LÍNIES DE SUBVENCIÓ DEL FONS DE PROTECCIÓ, GESTIÓ I 
ORDENACIÓ DEL PAISATGE

LÍNIA 2: COLONIES INDUSTRIALS



FONS DISPONIBLE
1.200.000 €

CRITERIS DE VALORACIÓ

Qualitat del projecte i valor 
exemplar de l’actuació (30 punts)
Estructuració de la colònia com a 
sistema urbà (30 punts)
Interès social (20 punts)
Qualitat tècnica (20 punts)
Valorització del patrimoni (20 
punts)

FINANÇAMENT

50% cost (màxim de 350.000€)

CONVOCATÒRIES REALITZADES
(2007 i 2008)

LÍNIES DE SUBVENCIÓ DEL FONS DE PROTECCIÓ, GESTIÓ I 
ORDENACIÓ DEL PAISATGE

LÍNIA 2: COLONIES INDUSTRIALS



ACTUACIONS SUBVENCIONADES 2007

Puig-reig. Rehabilitació i adequació
del teatre de Merola. 349.978,18€.

Olvan. Condicionament i millora 
d’espais i vies d’accés a Cal Rosal. 
La Porta del Comerç. 350.000,00€.

Gironella. Urbanització passeig del 
Puig d’Agulla i Puig Sacalm. 
111.423,17€.

Berga. Adequació dels espais 
públics municipals de Cal Rosal. 
6.400,00€.

Avià. Rehabilitació i ampliació del 
pont de la Colònia de la Plana. 
67.589,55€.

LÍNIES DE SUBVENCIÓ DEL FONS DE PROTECCIÓ, 
GESTIÓ I ORDENACIÓ DEL PAISATGE 

LÍNIA 2: COLONIES INDUSTRIALS



ESTUDI HISTÒRIC I MANUAL PRÀCTIC DE 
PASSEIGS ARBRATS A LES CIUTATS, VILES I 

POBLES DE CATALUNYA
Estudi de referència sobre els
passejos arbrats encarregat per
la DGAP el 2007.

Objectius:  

Anàlisi històrica de la 
importància i 
característiques de les 
plantacions d’alineació

Orientacions i 
recomanacions per a la 
recuperació i creació
d’avingudes arbrades

Material de referència per
elaborar projectes
d’avingudes arbrades
candidats a la línea de 
subvenció



Accessible a la web de DPTOP 

http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/arees/territori/paisatge/index.jsp

ESTUDI HISTÒRIC I MANUAL PRÀCTIC DE 
PASSEIGS ARBRATS A LES CIUTATS, VILES I 

POBLES DE CATALUNYA



ESTUDI HISTÒRIC I MANUAL PRÀCTIC DE 
PASSEIGS ARBRATS A LES CIUTATS, VILES I 

POBLES DE CATALUNYA

Índex



Exemples d’aplicació a 3 ciutats
representatives: Reus, Olot, les 
Borges Blanques

Definició de tipologies de via
segons el seu caràcter

Definició de seccions tipus (tipus
d’alineació, relacions d’escala, 
tipus d’arbre)  

Elecció d’espècies d’arbrat
(diversitat, alternança, respecte 
per preexistències) 

ESTUDI HISTÒRIC I MANUAL PRÀCTIC DE 
PASSEIGS ARBRATS A LES CIUTATS, VILES I 

POBLES DE CATALUNYA



BENEFICIARIS:

Tots els ajuntaments de Catalunya

OBJECTE:

Creació, restauració i 
remodelació d’avingudes, 
rambles i passeigs arbrats:

En centres urbans

En accessos a nuclis urbans

En perifèries urbanes

Han de tenir la condició de vies 
urbanes conforme a la 
normativa vigent

LÍNIES DE SUBVENCIÓ DEL FONS DE PROTECCIÓ, GESTIÓ I 
ORDENACIÓ DEL PAISATGE

AVINGUDES ARBRADES



FONS DISPONIBLE: 800.000 €

CRITERIS DE VALORACIÓ

Qualitat del projecte  i  valor 
exemplar de l’actuació (30 punts)
Funció com a element 
estructurador del teixit urbà (30 
punts)
Emplaçament en barris afectats 
per processos de regressió
urbanística (20 punts)
Reordenació dels usos  de l’espai 
viari i i millora de la seguretat dels 
vianants (20 punts)

FINANÇAMENT
< 5.000 hab - fins al 50%  
5.000-20.000 hab - fins al 25% 
>20.000 hab - fins al 10 

CONVOCATÒRIES REALITZADES
2 (2007 i 2008)

LÍNIES DE SUBVENCIÓ DEL FONS DE PROTECCIÓ, GESTIÓ I 
ORDENACIÓ DEL PAISATGE

AVINGUDES ARBRADES



Gràcies per la vostra atenció
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