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1. ANTECEDENTS 
 

El POUPM de La Cerdanya delimita un àmbit de Pla Parcial continu a l’accés del nucli de Ger. 

Aquest polígon preveu ordenar 41.000,00m² (41.382.85m² de sòl segons recent amidament 

topogràfic), amb un coeficient d’edificabilitat brut de 0,40 m²st/ m²s i un sostre residencial màxim 

de 16.500,00m²st. Es fa una reserva de sòl públic de 20.375,00m² mentre que el sòl 

d’aprofitament privatiu és de 20.625,00m²st. El Pla preveu una densitat màxima de 83 habitatges 

dels quals 22 han de ser de protecció en règim general i 11 en règim concertat. El sistema 

contemplat per a l’execució del pla és el de reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica. 

El POUPM preveu un creixement amb ús d’unihabitatge de tipologia tradicional ceretana. 

 

Promotor: Els promotors que proposen desenvolupar el sòl urbanitzable delimitat són: GIL 

BAQUE LLAUDO, amb NIF 78022408-Z i JOSE REUS PUIG, amb NIF 40544012-A, com a 

propietaris majoritaris de l’àmbit. Entre tots dos disposen del 89,93% de l’àmbit. 

 

 

 

Redactor: El redactor de la present Memòria Social és en Eduard Gratacòs i Riera, arquitecte 

colꞏlegiat al COAC amb el número 49.275/2 i domiciliat al carrer Àngel Guimerà 25 baixos, 08017 

de Barcelona. Tel. 660.31.64.99 

 

Situació: Aquest sector es situa a l’est del nucli de Ger a l’àmbit anomenat de “La Capella”, 

limitant al sud pel camí vell de Puigcerdà, a oest amb el sol urbà procedent de l’antic sector ja 
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desenvolupat “Camp de la Capella”, al nord amb el Camí de Ger a la Urbanització de la “Devesa 

de Saga” i a l’est amb parcelꞏles en Sòl No Urbanitzable.  

 

2. OBJECTIU 
 

En el marc dels treballs del Pla Parcial Urbanístic PPU-GER-3, en endavant PPU, la memòria 

social és el document d’avaluació i justificació raonada de les determinacions i propostes del pla 

en matèria d’habitatge, relatives a les necessitats d’accés a l’habitatge. El contingut de la 

memòria social és l’establert pel reglament que desplega el Text Refós de la Llei d’Urbanisme 

(decret 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la llei 3/2012, de 22 de febrer). 

La funció de la memòria social del PPU és, d’una banda, analitzar les característiques 

socioeconoòmiques de la població per tal d’identificar les necessitats d’habitatge social actual i 

les previsions futures, i quantificar-les. En segon lloc, es preveu analitzar les necessitat 

d’equipaments comunitaris. 

En base a les necessitats detectades, la memòria social estableix els mecanismes per tal de 

donar-hi resposta. Aquesta exposa els criteris que fonamenten les decisions relatives a polítiques 

d’habitatge, i conté la definició dels objectius de producció d’habitatge social, i especialment 

d’habitatge amb protecció oficial, i d’habitatge dotacional públic, definint els percentatges de cada 

règim en funció de les necessitats detectades i establertes a la memòria social del POUPM de la 

Cerdanya. També es justifica la distribució espacial d’aquest habitatge pensada a afavorir la 

cohesió social, la integració urbana i la igualtat d’oportunitats entre els diferents grups socials. 

 

3. LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

Els fonaments de dret que regulen la memòria social són: 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya (TRLU) 

- Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme 

- Decrt 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme 

(RLU) 

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge (LDH) 

- Real Decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-

2021. 

- Decret 152/2008, de 29 de juliol, pel qual es regulen l’habitatge concertat i l’habitatge de 

lloguer amb opció de compra, i s’adopten altres mesures en matèria d’habitatge, 

modificat pel decret 124/2009, de 28 de juliol.  

- Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Cerdanya (POUPM), aprovat 

definitivament en data 19 de novembre de 2010 pel Conseller de Política Territorial i 

Obres Públiques i publicat al DOGC en data 19 d’abril de 2011.  
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El POUPM conté una memòria social que serveix com a base del present document. 

 

Els principis generals de l’actuació urbanística es troben recollits al capítol III del TRLU, i a l’article 

3 en defineix el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible, definit com: 

“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 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.” 

En aquests sentit, per garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures, els 
planejaments urbanístics requereixen, entre d’altres aspectes, tal i com estableix l’article 9 del 
TRLU, sobre les directrius per al planejament urbanístic: 

“1. Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar perquè les 
determinacions i l'execució del planejament urbanístic permetin assolir, en benefici de la 
seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat 
ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals i tecnològics.” 

Paralꞏlelament a la pròpia regulació de l’urbanisme en el territori de Catalunya, definida pel TRLU 
com una “funció pública que abasta l’ordenació, la transformació, la conservació i el control de 
l’ús del sòl, del subsol i del vol, llur urbanització i llur edificació, i la regulació de l’ús, de la 
conservació i de la rehabilitació de les obres, els edificis i les instalꞏlacions” els plans d’ordenació 
urbanística han d’atendre especialment als indicadors de desenvolupament econòmic i social per 
donar respostes a la correcta ordenació i planificació dels desenvolupament urbanístic 
sostenible, tal i com recull l’article 58 del TRLU: 

“d) Determinen els indicadors de creixement, població, recursos i desenvolupament econòmic i 
social del sistema urbà que hagin d'ésser considerats per decidir l'oportunitat i la conveniència 
de cada actuació, d'acord amb els interessos públics derivats de l'imperatiu d'utilització racional 
del territori.” 

La memòria social es regula a través dels articles 34, 57, 58, 59 i DT del TRLU, el 66 i 60 del 
RLU i 14, 17, 18 i 20 de la LDH. El contingut dels articles és el següent: 

La memòria social de qualsevol pla ha de contenir, com a mínim, l’establert a l’article 69 del RLU: 

“69.3  La memòria social del pla d'ordenació urbanística municipal és el document d'avaluació i 
justificació de les determinacions del pla relatives a les necessitats socials d'accés a l'habitatge, 
i ha de fer referència als següents aspectes: 

a) Necessitats quantitatives i de localització de sòl residencial i habitatge, en relació amb el medi 
ambient urbà en què s'insereixen, amb estimació de les necessitats d'habitatge social d'acord 
amb les característiques socioeconòmiques de la població. 

b) Anàlisi de les possibles localitzacions alternatives de les reserves per a la construcció 
d'habitatges de protecció pública, atenent els objectius d'evitar la concentració excessiva 
d'habitatges d'aquest tipus i d'afavorir la cohesió social, impedint la segregació espacial dels 
ciutadans per raó de llur nivell de renda, i les possibilitats de la rehabilitació d'edificacions per 
destinar-les a aquests tipus d'habitatges. 
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c) Quantificació de les reserves mínimes obligatòries d'acord amb l'article 66.3 d'aquest 
Reglament, i quantificació de la totalitat de les reserves previstes per a la construcció d'habitatges 
de protecció pública i de les modalitats corresponents, així com del sostre corresponent al sòl 
urbà qualificat amb aquesta destinació. 

d) Mecanismes previstos per a l'obtenció del sòl per a la construcció d'habitatge protegit 
promogut a iniciativa pública. 

e) Previsió de les necessitats d'habitatges dotacionals públics, si s'escau, amb indicació dels 
colꞏlectius als quals s'adrecen, als efectes d'establir les qualificacions i reserves adequades. 

f) Previsions temporals per a l'inici i l'acabament de la construcció dels habitatges protegits i dels 
sistemes urbanístics d'habitatge dotacional públic. 

g) Necessitats de reallotjament i mesures a adoptar per a garantir-ne el dret. 

h) Anàlisi de les necessitats d'equipaments comunitaris d'acord amb les previsions de nous 
habitatges i de l'adequació de l'emplaçament i dels usos previstos per a aquests equipaments.” 

Memòria social i destinació del sòl a habitatge amb protecció oficial. Art 57 (DL 1/2010). 

“6. Les reserves per a la construcció d'habitatges de protecció pública s'han d'emplaçar evitant 
la concentració excessiva d'aquest tipus d'habitatges per tal d'afavorir la cohesió social i evitar la 
segregació territorial dels ciutadans per raó de llur nivell de renda. Aquestes reserves han 
d'atendre la diversitat de demanda d'habitatges de diferents dimensions. El pla ha de determinar 
la localització concreta d'aquestes reserves en sòl urbà no inclòs en sectors de planejament 
derivat i, amb relació a aquests sectors en sòl urbà no consolidat o urbanitzable delimitat, ha de 
determinar el percentatge de sostre que el planejament derivat ha de destinar a les reserves 
esmentades. El planejament ha d'establir els terminis per a iniciar i per acabar la construcció dels 
habitatges. 

7. La qualificació del sòl que estableixi el Pla d'ordenació urbanística municipal o el seu 
planejament derivat per localitzar les reserves a què fa referència l'apartat 6 pot preveure la 
destinació total o parcial de l'edificació a habitatges de protecció pública. Aquesta destinació 
afecta tant els edificis plurifamiliars de nova construcció, encara que conservin algun element 
arquitectònic d'una edificació anterior, com els edificis plurifamiliars existents en què es pretengui 
dur a terme obres generals de condicionament, conservació o millora, quan aquestes actuacions 
edificatòries tinguin per finalitat allotjar majoritàriament nous residents en els habitatges 
resultants. En el cas de destinació parcial, si la qualificació urbanística no concreta les unitats 
d'habitatge sobre les quals recau, l'atorgament de la llicència d'obres resta condicionat a 
l'obtenció de la qualificació provisional dels habitatges amb protecció oficial i la primera ocupació 
de l'edificació a l'obtenció de la qualificació definitiva.”   

 

Disposicions transitòries referents a la memòria social: 

“2. Els instruments de planejament urbanístic derivat, relatius a sectors que preveuen usos 
residencials, que desenvolupen planejament urbanístic general que no contingui la memòria 
social que exigeix l'article 59 n'han d'incorporar una que defineixi els objectius de producció 
d'habitatge protegit o assequible. Aquesta exigència no és aplicable als instruments de 
planejament urbanístic derivats aprovats inicialment abans de l'entrada en vigor de la Llei 
10/2004”. 

 

Tot i que, segons aquesta Disposició Transitòria no seria obligatòria la redacció d’una memòria 
social (atès que el POUPM disposa de memòria social aprovada i vigent des de l’any 2011), el 
present document té com a propòsit actualitzar les dades contemplades a la memòria original 
així com centrar la seva mirada en el detall d’un àmbit de gestió molt concret (PPU-GER3). 
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4. PLANEJAMENT D’APLICACIÓ 
 

PLANEJAMENT TERRITORIAL: 

 

- Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran (PTPAPA), aprovat definitivament en data 25 

de juliol de 2006 i publicat al DOGC en data 7 de setembre de 2006. 

Segons els plànols d’ordenació del Pla Territorial, es classifica aquests sòls com a 

sistema d’espais oberts en la categoria de sòl de Protecció Preventiva, essent el municipi 

de Ger un nucli de creixement moderat 

 

 

PLANEJAMENT URBANÍSTIC: 

 

- Pla director urbanístic de la Cerdanya (PDUC), aprovat definitivament en data 31 de juliol 

de 2008 i publicat al DOGC en data 18 d’agost de 2008. 

Segons els plànols d’ordenació del PDUC, els sòls objecte d’aquest Pla Parcial es 

classifiquen com a Sòl No Urbanitzable de protecció preventiva, Clau 20a. 

 

 

- Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Cerdanya (POUPM), aprovat 

definitivament en data 19 de novembre de 2010 pel Conseller de Política Territorial i 

Obres Públiques i publicat al DOGC en data 19 d’abril de 2011. 

El POUPM delimita un àmbit de Pla Parcial anomenat PPU-GER-3, de 41.000m2, que 

preveu un creixement en unihabitatge de tipologia ceretana preveient una important i 

estratègica reserva de sòl dotacional i d’espai lliure.  
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S’inclou la fitxa de planejament urbanístic del PPU-GER-3, on s’estableix el que segueix: 
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5. ANÀLISI SOCIOECONÒMIC 
 

SITUACIÓ I CONTEXT 
 

A l’actualitat, la comarca està dividida en 17 municipis i ocupa una superfície aproximada de 
546,30km2, compartits entre la Cerdanya de Girona i la Cerdanya de Lleida, essent la seva 
capital comarcal Puigcerdà. Així mateix, a la Cerdanya hi ha delimitades dues subcomarques 
sota l’administració de la demarcació de Lleida, la Batllia amb els municipis de Prullans, Riu de 
Cerdanya i Bellver de Cerdanya i el Baridà amb els municipis de Lles de Cerdanya i Montellà i 
Martinet, totes dues a la part nord de la comarca.  

Els diferents assentaments urbans de la comarca s’han anat instalꞏlant als peus de les vessants 
muntanyenques, i a la muntanya, a diferents nivells d’altitud. Només Bellver de Cerdanya, fundat 
el segle XIII i Llívia com assentament romà son dels nuclis urbans dins de la comarca que 
responen a una motivació estratègica de domini de protecció del territori. EL sistema urbà 
característic de La Cerdanya és la disposició estratègica dels nuclis i la preservació de les terres 
més idònies pel cultiu i la ramaderia. Així, la línia de ruptura entre la plana i l’inici del pendent 
muntanyós és el lloc escollit majoritàriament, fora dels casos on els turons, per les seves 
condicions estratègiques, també són ocupats. 

Pel que fa al municipi de Ger, tenim una superfície de 33,38km2, en una altitud mitjana de 1.135m 
sobre el nivell del mar, i una baixa densitat, pròxima als 12,80hab/km2, el que representa una 
població, l’any 2018, de 429 habitants. 

 

 

PRINCIPALS INIDICADORS SOCIOECONÒMICS 
 

Segons es recull al Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran (PTPAPA), respecte el pes 

demogràfic de l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i Aran: 

“El poblament de l’Alt Pirineu i Aran s’estructura en nuclis de molt petita dimensió. Gairebé una 

tercera part dels nuclis de l’àmbit no superen els 10 habitants i el 7% dels nuclis estan 

deshabitats. Més de la meitat dels nuclis (el 67%) tenen menys de 50 habitants. Només el 14% 
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dels nuclis de l’àmbit superen els 100 habitants censats. De fet, només 10 nuclis superen els 

1.000 habitants. 

En els 77 municipis que hi ha a l’àmbit, hi ha 596 nuclis de població, és a dir, una mitjana de 8 

nuclis per municipi que se supera lleugerament al Pallars Sobirà, encara més al Pallars Jussà i, 

sobretot, a l’Alta Ribagorça. 

Els nuclis més petits presenten una major densitat en una franja que travessa horitzontalment 

l'àmbit per la seva part central, al llarg d'una línia imaginària que a cota 1.000-1.400 metres uniria 

Puigcerdà i el Pont de Suert. Sens dubte aquesta és l'herència secular d'una economia pecuària 

atès que es tracta, justament, de la franja de màxima proximitat a les pastures d'estiu i, alhora, 

per sota de la cota de neu on l'activitat es complica. 

Efectivament, la meitat dels nuclis (52%) es distribueixen entre les cotes altimètriques 1.400 i 

2.000 m quan aquesta franja representa, només, una tercera part del territori (31%). Aquest 

poblament no té una traducció directa quant a població: quasi la meitat de la població de l'Alt 

Pirineu i Aran es concentra per sota de la cota 1.000 m i amb una tendència creixent, a mesura 

que el model econòmic es deslliga de l'aprofitament ramader. Els condicionants climàtics i 

orogràfics fan que, per sobre dels 2.000 metres, tot i que representa la meitat del territori de l'Alt 

Pirineu i Aran, només hi hagi un 4% de la població, el contrari del que passa als terrenys més 

baixos de cota, per sota de la cota 1.000, on només un 23% del territori serveix de suport a quasi 

la meitat de la població. 

Actualment, deu municipis concentren el 60% dels habitants de l’Alt Pirineu i Aran i aquesta és 

una tendència creixent. Progressivament, a vegades d’una manera accelerada, els petits nuclis 

de més alçada i de les valls laterals s’estan despoblant a favor dels pobles del fons de la vall 

principal o les vilꞏles mercat i les capitals de comarca.  

Actualment, com s’ha vist en l’apartat de diagnosi, cinc municipis dels 77 que té l’Alt Pirineu i 

Aran, concentren pràcticament el 50% de la població de l’àmbit i els dos primers, tots sols, ja 

concentren gairebé el 30%. Es tracta, concretament, de la Seu d’Urgell (17,4%), Puigcerdà 

(11,2%), Tremp (8,3%), Vielha e Mijaran (6,4%) i la Pobla de Segur (4,4%). A continuació es 

troben els municipis del Pont de Suert (3,3%), Oliana (3,0%), Sort (2,9%), Bellver de Cerdanya 

(2,6%) i Naut Aran (2,3%). De la resta de municipis de l’àmbit, que són 67, cap no concentra una 

població superior al 2% de la que té l’àmbit. El pes demogràfic de la capital respecte del total de 

població de la seva comarca és força elevat i supera el 50% en gairebé totes, excepte al Pallars 

Jussà on Tremp concentra el 40% i el Pallars Sobirà, la comarca de l’Alt Pirineu on la població 

es troba més repartida pel conjunt del territori i on Sort, la capital, només concentra el 30% de la 

població de la comarca.” 

Respecte el sostre de nova activitat econòmica, s’estableix: 

“L’anàlisi del sostre residencial i no residencial construït entre l’any 1995 i el 2001 revela alguns 

desequilibris. El cas de la Cerdanya és un cas extrem: per cada 9 metres quadrats de sostre 

residencial construït (xalets i apartaments) només es va construir un metre quadrat de sostre per 

a activitat econòmica (granges, indústries, comerços, hotels, restaurants...). A l’altre extrem hi ha 

el sistema urbà d’Oliana on pràcticament la proporció s’equilibra. La resta de sistemes 
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d’assentaments urbans segueixen, tots, un patró similar amb una proporció propera a 2 m² de 

sostre residencial per cada metre de sòl per activitat.  

L’indicador posa de manifest, un cop més, com l’economia pirinenca, en determinades zones, 

gira massa al voltant del consum de sòl per a fer-hi segones residències en lloc de posar 

fonaments sòlids per a una activitat econòmica duradora.  

En aquest context, una certa industrialització de l’àmbit semblaria adequada i possible, sense 

dispersa-la per tot l’àmbit i sense afectar la vocació turística de la regió. Les àrees més idònies 

serien les planes de Les i Bossòst, al Baish Aran, de Puigcerdà, de la Seu d’Urgell i d’Oliana i, 

en menor grau, l’entorn del Pont de Suert i de Sort; a més de les conques del Pallars Jussà, que 

disposen de molt sòl planer i una línia de tren que podria posar-lo en valor”. 

 

Pel que fa a l’habitatge a la composició del parc d’habitatge: 

“Ja s’ha comentat que pel que fa a la composició del parc d’habitatge, l’any 2001 totes les 

comarques de l’Alt Pirineu i Aran estaven per sobre de la mitjana catalana quant al pes de 

l’habitatge secundari o vacant i que algunes, com la Val d’Aran, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà 

a i la Cerdanya estaven molt per sobre, situació només compartida, a Catalunya, amb l’Alt i el 

Baix Empordà, el Baix Penedès i el Tarragonès.  

A l’Alt Pirineu i Aran, l’explosió de la segona residència es produeix tardanament, ja a la dècada 

dels vuitanta. Posteriorment hi ha hagut un creixement continu fins a arribar als 27.875 habitatges 

no principals del cens del 2001, conseqüència en part de la importància de l’habitatge secundari 

a la Cerdanya i també a la Val d’Aran. Tot i això, en nombres absoluts, cal fer notar que la majoria 

de les segones residències catalanes es concentren a l’àrea metropolitana de Barcelona i a les 

comarques de costa, i que l’Alt Pirineu i Aran representava el 2001 un percentatge de només el 

4,20% sobre el total de Catalunya.  

Dins de l’àmbit, la segona residència i l’habitatge vacant, junts, superen l’habitatge principal a 

pràcticament tots els municipis de la Cerdanya, excepte a la capital, Puigcerdà; als nuclis més 

propers a la Seu d’Urgell, però no a la capital ni a la resta de la comarca; a la major part de nuclis 

del Pallars Jussà, inclosa la capital Tremp, però no a la Pobla de Segur i a Isona; a bona part del 

Pallars Sobirà, inclosos Sort i Esterri d’Àneu; a la Vall de Boí, però no a la resta de la comarca 

de l’Alta Ribagorça; i a la part mitja i alta de la Val d’Aran però no al Baix Aran. Els municipis on 

la segona residència assoleix els seus percentatges màxims són Fontanals de Cerdanya, Prats 

i Sansor, Alp, Llívia, Das Urús i Bolvir, tots a la comarca de la Cerdanya, i Naut Aran, a la Val 

d’Aran. Entre aquests, Llívia, Bolvir, Fontanals i Alp, a més, han mantingut una tendència creixent 

del pes de la segona residència dins el període 1991-2001. Convé remarcar que mentre a les 

comarques més alpines i turístiques s’ha generat una segona residència de nova construcció, 

per a persones de fora de l’àmbit, a la franja prepirinenca és més usual l’habitatge vacant, la casa 

de tota la vida de la família, que els qui en van marxar o els hereus han restaurat i mantenen 

dempeus, si bé no hi viuen”. 

 

Tipologia de la segona residència: 
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“En el cas del Pirineu, la tipologia d’aquesta segona residència s’ha produït, majoritàriament, en 

blocs d’habitatges de poques plantes a la Val d’Aran i a l’Alta Ribagorça i –sobretot en una 

primera època– en edificis baixos d’habitatge unifamiliar aïllat a la Cerdanya, (on més tard també 

han proliferat els conjunts plurifamiliars), i a la resta de l’àmbit s’han combinat ambdues 

tipologies.  

Els promotors més o menys grans originaris de l’àrea metropolitana de Barcelona i de l’entorn 

s’emporten el gruix de la promoció immobiliària i destaquen, sobretot, a les àrees amb major 

presència de població de segona residència metropolitana, com pot ser la Cerdanya. En canvi, 

en zones com la Val d’Aran amb un turisme de neu que prové, en bona part, de fora de Catalunya, 

adquireixen un paper important les empreses promotores immobiliàries de Saragossa, Madrid o 

el País Basc.  

Indubtablement, en els àmbits territorials on la segona residència representa la part fonamental 

de l’activitat constructiva, la seva incidència econòmica i social resulta decisiva en èpoques 

d’expansió com la que s’ha produït els darrers anys. Són les zones amb major pes de la segona 

residència les que han experimentat un major ritme de creixement del parc d’habitatges durant 

el decenni 19942003. Tanmateix, la segona residència també té implicacions menys positives 

pel fet que: ƒ Es nodreix d’un capital físic, el sòl, que és un recurs escàs i no renovable i requereix 

un consum continuat d’aquest capital per a mantenir els nivells de treball i de riquesa. ƒ Només 

genera beneficis importants en el moment de la venda del sòl i de la construcció. ƒ Hipoteca el 

futur perquè disminueix el valor econòmic, social i ambiental de l’espai turístic. ƒ Genera menys 

llocs de treball que la indústria pròpiament turística (allotjaments colꞏlectius). ƒ Desestructura 

socialment el teixit social existent. ƒ Les oportunitats són únicament per als promotors, sovint 

forans. ƒ La seva utilització és molt estacional. Genera fluxos molt curts en temps però molt 

intensos, cosa que provoca la saturació de les infraestructures (trànsit, aigua, residus...), dels 

espais comuns i dels equipaments (restaurants, espais naturals, monuments...). ƒ Disminueix el 

sòl apte per a l’agricultura i la ramaderia, la indústria o altres activitats imprescindibles per a la 

diversificació de l’economia.” 

 

Al municipi de Ger trobem 581 habitatges en total, dels quals tenen consideració de principals, 

209 habitatges i secundaris, un total de 335 habitatges. S’han localitzat 35 habitatges buits dins 

el terme municipal.  
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PERFILS DE POBLACIÓ DE GER 
 

L’evolució de la població. Amb les dades extretes del Banc d’estadístiques de municipis i 

comarques de L’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), se’n pot extreure les següents 

observacions: 

- El municipi de Ger va augmentar linealment la seva població al llarg dels anys 1998 fins 

el 2012, on es va passar de 330 habitants als 481. Aquesta xifra va anar minvant fins el 

2017, on la xifra va baixar fins els 423 habitants. L’any 2018 va créixer lleugerament i 

sembla ser que aquesta tendència es manté aquest 2019. 

 

 

 

 

 

A la taula següent, es mostren els fluxos migratoris del municipi 
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En aquesta taula es posa de manifest l’important creixement de ka població sustentat bàsicament 

sobre el saldo migratori, per un creixement natural negatiu. El saldo migratori es rellevant en 

aquest municipi fins l’any 2011, amb valors superiors a 50 nouvinguts per cada mil habitants. A 

partir del 2013, el saldo migratori total negatiu es recupera de forma considerable fins a 

l’actualitat.  

 

Pel que fa a l’estructura de la població de Ger per edat i sexes: 

 

La considerable variació de la piràmide de població del conjunt del territori català, reflecteix com 
s’han incrementat considerablement les franges d’edat intermitges, sobretot de les persones en 
edat de treballar però també de les més jove, fins i tot amb un significatiu increment de la població 
masculina en els grups d’edat de 35 a 44 anys. Aquestes dades, de l’any 2018, mostren un clar 
creixement respecte els dels darrers anys, molt marcats per la crisi econòmica, des de l’any 2008 
fins el 2017. La distribució de la població segons el sexe mostra un considerable equilibri, tot i 
que cal remarcar que el nombre de dones es superior a les franges de curta edat (fins els 19 
anys) i en la franja d’edats més avançades (de 85 a 99 anys). En canvi, les xifres mostren que el 
nombre d’homes és superior al de dones a les franges intermitges.  

Pel que fa a l’índex d’envelliment, que mesura la relació entre la població d’edat avançada amb 
la població més jove 8 (població de 65 anys i més per 100 habitants de menys de 15 anys), tenim 
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120, per sobre de la mitjana de la Cerdanya, que es situa en 100,5. Aquestes dades ens mostren 
que, per cada persona amb edat per accedir al mercat laboral, n’hi ha 1,5 que es troba en edat 
de jubilació, seguint el patró d’envelliment generalitzat a Catalunya.  

Pel que fa a la projecció de la població de la comarca de la Cerdanya, i tenint en compte un 
horitzó temporal de 13 anys, agafant la base de 2013 i un escenari mitjà, l’IDESCAT preveu un 
decreixement molt sostingut, mantenint-se sempre proper als 18.000 habitants.  
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6. PARC D’HABITATGES 
 

Tipologies edificatòries d’habitatge al municipi de Ger 
 

El municipi de Ger, de la mateixa manera que els 12 municipi incloses en el POUPM, conserva 
en el seu nucli tradicional, una presencia d’habitatge unifamiliar tradicional ceretà entre mitgeres 
més o menys associat al nombre d’habitants i a l’estat del propi nucli.  

Les noves edificacions inserides en aquest nucli morfològicament densificat, manté un sostre que 
permet el canvi d’unifamiliar a plurifamiliar amb un o més habitatges per planta, mantenint només 
uns mínims de respecte ambiental per al seu entorn immediat. Les edificacions plurifamiliar a Ger 
son més comuns que en d’altres municipis menys densos.  

Com a habitatges unifamiliars aïllats és característica l’edificació tradicional ceretana, que es 
troba constituïda per l’edificació, l’era o espai comunitari i la tanca de la unitat.  

 

En el següent quadre, es mostren els tipus i mdes d’habitatges a la Cerdanya l’any 2011 

Principals 7.665 2.944.944
Secundaris 11.353 470.081
Buits 2.168 448.356
Total 21.186 3.863.381

Habitatges familiars principals. Per règim de tinença. 2011

De propietat 4.509 2.188.657
De lloguer 2.287 582.701
Altra forma 869 173.586
Total 7.665 2.944.944

Habitatges familiars principals. Per superfície útil. 2011

Fins a 60 m2 : 538.966
De 61 a 90 m2 3.534 1.476.187
De 91 a 120 m2 1.728 560.379
De 121 i més m2 1.313 369.412
Total 7.665 2.944.944

Llars. Per grandària de la llar. 2011

Una persona 2.388 686.810
Dues persones 1.991 933.679
Tres persones 1.555 631.635
Quatre persones i més 1.731 692.821
Total 7.665 2.944.944

Llars. Per tipus de nucli. 2011

Una persona 2.388 686.810
Dues persones o més sense nucli 325 100.637
Parella sense fills 1.443 725.737
Parella amb fills 2.562 1.059.975
Pare o mare amb fills 677 308.995
Dos nuclis o més 269 62.789
Total 7.665 2.944.944
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El Pla Parcial PPU-GER3 que es desenvolupa, pretén fugir del plantejament erroni que s’ha 
aplicat al llarg dels darrers anys a la Cerdanya, en el que s’ha admès la construcció de grans 
conjunts d’habitatges en filera formant desproporcionats fronts de façana que poc tenen a veure 
amb l’escala dels nuclis ceretans ni molt menys amb l’antiga ordenació Ceretana que ha 
estructurat els diferents municipis cerdans. Així, es planteja un sector format per un seguit de 
parcelꞏles o unitats formades majoritàriament per dos, tres o quatre habitatges com a màxim, 
cadascuna amb la seva era que abraça els diferents habitatges que l’envolten. La disposició dels 
habitatges i dels vials secundaris d’accés a les diferents parcelꞏles pretenen formar un conjunt 
orgànic que fuig de marcades alineacions ortogonals més pròpies de ciutat que de petits nuclis 
urbans. 

 

Evolució del parc d’habitatges a Ger 
 

L’any 1981 hi havia un parc d’habitatges de 233. Aquest va augmentar a 340 l’any 1991 i aquest 
va créixer considerablement fins l’any 2008 fins a 431 habitatges. Actualment hi consten 581 
habitatges. 

 

 

Tot i això, no consten noves construccions els anys 2017, ni de protecció oficial ni de règim lliure. 

D’acord amb les xifres obtingudes de l’IDESCAT, el parc d’habitatges destinats a segones 
residències o vacants ha crescut, des del 1981, un 191%. Actualment, aquests habitatges 
representen un 64,03% del total del municipi (335+37 habitatges sobre un total de 581 
habitatges).  

 

Habitatges de protecció oficial  a Ger 
 

Per fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat, establert per la Constitució i per l’Estatut, i 
establir els criteris per assegurar la coherència de les actuacions públiques i provades de 
promoció i rehabilitació d’habitatges amb les polítiques públiques de desenvolupament econòmic, 
social i urbanístic, la legislació vigent ha apostat per la creació d’un parc específic d’habitatges 
assequibles que permeti atendre les necessitats de la població que necessita allotjament.  

L’article 57 del TRLU estableix que els Plans Parcials han de reservar per a la construcció 
d’habitatges de protecció pública, amb caràcter general, com a mínim, el sòl corresponent al 30% 
del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació, del qual un 20% s’ha de 
destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general i de règim especial i un 10% a 
habitatges amb protecció oficial de preu concertat.  

“3. Els plans d'ordenació urbanística municipal i llurs modificacions i revisions han de reservar 
per a la construcció d'habitatges de protecció pública sòl suficient per al compliment dels objectius 
definits en la memòria social i, com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es 
qualifiqui per a l'ús residencial de nova implantació, destinats a la venda, al lloguer o a altres 
formes de cessió d'ús. Resten exempts d'aquesta obligació mínima els plans d'ordenació 
urbanística municipal següents, llevat que el planejament territorial o director urbanístic.” 

Pel que fa als plans parcials, l’article 65.g) estableix que: 
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“g) Preveuen la localització concreta dels terrenys on s'ha de materialitzar, si escau, la reserva 
per a la construcció d'habitatges de protecció pública, d'acord amb aquesta Llei i el planejament 
general, i estableixen els terminis obligatoris en els quals l'administració actuant i les persones 
propietàries adjudicatàries de sòl destinat a habitatge de protecció pública han d'iniciar i acabar 
l'edificació dels dits habitatges.” 

A l’àmbit de Ger hi consten 10 habitatges amb protecció oficial al nucli de Gréixer, així com els 8 
habitatges que es van preveure a l’àmbit de La Cabaneta.  

Cal fer esment que, al llarg de l’any 2010 i 2011, al nucli de Ger es va realitzar una enquesta 
participativa per consultar a la seva població quines són les seves necessitats d’habitatge, com 
a punt bàsic per a fer política d’habitatge.  

A Puigcerdà, l’any 2009 es va obrir la primera Oficina Local d’Habitatge de la comarca, com a 
resultat de la creixent preocupació de la població de la comarca en matèria d’accés a l’habitatge. 
Aquesta Oficina, després de 10 anys en funcionament, gestiona 40 habitatges socials a tota la 
comarca i gestiona tots els ajuts al lloguer que ofereix l’Agència de l’Habitatge. Tot i això, no 
consta cap habitatge de mediació/cessió al municipi de Ger.  

Al municipi de Ger, El POUPM de la Cerdanya preveia un creixement d’habitatges, del 2011 fins 
els 2021, de 123 habitatges en un escenari mitjà i de 163 habitatges en un escenari alt. Es preveu 
un nombre de llars amb necessitats d’habitatge social entre 40 i 57.  

El POUPM del 2011 preveu per a Ger un potencial de 1.703 nous habitatges en règim lliure, i 
100 habitatges amb algun règim de protecció oficial. D’aquests, es contemplen 202 habitatges 
lliures i 92 habitatges amb protecció oficial en nous sectors de pla parcial o polígons d’actuació 
urbanística.  

Amb aquest potencial, el POUPM estima que el 80% de les noves llars podrien arribar a accedir 
a habitatge de protecció pública. 

 

Habitatges previstos en el PPU‐GER‐3 
 

El Pla Parcial desenvolupa les previsions del Planejament General sense esgotar el sostre 

previst, passant d’una edificabilitat bruta de 0,40m2st/m2s als 0,25m2st/m2s fixats al Pla Parcial.  

La proposta manté el nombre d’habitatges del planejament general (83 unitats) però, lluny 

d’esgotar el sostre i alçades previstes pel POUPM, es proposen unitats de 120m2st de mitjana 

de planta baixa i planta primera de poca alçada, garantint així construccions realment adaptades 

al seu medi. Així, es preveu un sostre total de 10.168m2 enlloc dels 16.500m2 del POUPM. La 

tipologia prevista és la de unihabitatge amb tipologia ceretana. Cada habitatge s’entén com una 

entitat individual, amb característiques pròpies que la diferencien de la resta, de manera que 

s’evita la simple addició d’un model d’habitatge entre mitgeres.   

 

S'ha tingut cura amb la longitud de les edificacions prenent com a referència la de les edificacions 

més pròximes per a que aquest creixement s’integri amb el teixit urbà preexistent. 

Es preveu que el 50% dels futurs habitatges es destinin a primera residència, el que representa 

uns 42 habitatges sobre el total de 83. 
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Amb la ordenació proposada, es pretén millorar la qualitat de vida dels habitants actuals 

mitjançant nous equipaments i espais lliures, i establir una bona relació amb la resta del nucli 

urbà, a través d'itineraris accessibles i una bona conjunció urbana. 

Amb un model sostenible, funcionalment integrat i ambientalment eficient, la proposta 

d'ordenació compleix amb el POUPM vigent. 

 

Habitatge amb protecció oficial: 

Segons consta a la fitxa del POUPM, i d’acord amb la Llei d'Urbanisme, (Decret Legislatiu 

1/2010), es fa una reserva per habitatge de protecció pública de règim general i/o especial 

equivalent al 20% del sostre destinat a habitatge de nova implantació, i d’un 10% en règim 

general. Així, partint d’un sostre residencial màxim de 16.500m2 de sostre, els quadres del 

planejament general presenten 3.300m2 amb protecció oficial en règim general i 1.650m2 amb 

protecció oficial en règim concertat, el que representa 22 habitatges en el primer cas i 11 en el 

segon.  

Ara bé, en la proposta de Pla Parcial, els sostre residencial màxim disminueix fins els 

10.168m2st, pel que es reserven per a habitatge amb protecció oficial en règim general 2.112 

m2st equivalents a 22 habitatges. A aquesta quantitat s’afegeixen 1.056 m2st que es correspon 

a la reserva addicional del 10% del sostre per a habitatge a preu concertat, equivalents als 11 

habitatges.  

Cal mencionar que el sostre absolut reservat a habitatges de protecció es relativament inferior a 

l’establert a la fitxa del POUPM, atès que el sostre lliure passa de 11.550m2st previstos al 

POUPM a 7.000m2st del Pla Parcial. Cal dir, però, que els percentatges de sostre previstos pel 

Pla Parcial son superiors als del Planejament General (20,77% de sostre residencial amb 

protecció de règim general i 10,39% amb protecció de preu taxat o concertat).  

 

 

Així doncs, la disminució de sostre absolut no comporta, en cap cas, un incompliment, atès que 

es mantenen els estàndards urbanístics establerts a l’article 57 del TRLU i als percentatges 

contemplats a les fitxes del POUPM per a aquest sector.  
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Com a reflexió, el POUPM preveu habitatges amb protecció oficial molt grans; es supera en 

escreix les mides màximes contemplades per l’Agència de l’Habitatge. Així, tenim que: 4.950m2st 

protegit / 33 habitatges = 150m2 de sostre construït per habitatge, el que representa uns 125m2 

– 130m2 de superfície útil. Ara bé, amb les dades fixades al Pla Parcial, es redueix la superfície 

de sostre contemplada per a cada habitatge, de manera que tindríem: 3.168m2st / 33 habitatges 

= 96m2 de sostre construït per habitatge, o 83m2 útils. Aquesta superfície es considera ideal per 

a habitatges de mida estàndard -que és el que es pressuposa per habitatges socials- amb 3 

dormitoris i dos banys. 

Pel que fa a la localització, cal entendre-la ajustada als criteris de cohesió social contemplats en 

la normativa urbanística (article 57 del TRLU i art. 66.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme i 

concordants).  

La reserva d’habitatges de protecció oficial s’ubica al sud-est del sector a tocar del vial anomenat 

“B” i del carrer “5”. 

 

Ubicació dels habitatges amb protecció oficial 

 

Es preveu que els terrenys ocupats per als 33 habitatges amb protecció oficial es cediran a 

l’Ajuntament de Ger en concepte al 10% d’aprofitament mig del sector. La urbanització d’aquests 

terrenys, tal i com consta al Pla d’Etapes del Pla Parcial, es realitzaran en una primera fase, amb 
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un inici previst al llarg del primer any després de l’aprovació definitiva del projecte de 

reparcelꞏlació. Tal i com estableix l’article 57.7 del TRLU i l’article 68.2.h del RLU no podrà ser 

superior a dos anys per a l’inici de les obres d’edificació, a comptar des de que la parcelꞏla tingui 

la condició de solar, i a 3 anys per a la seva finalització, a comptar des de la data d’atorgament 

de la llicència d’obres.  

Ger, Juny de 2019 

L’arquitecte         Els promotors 
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