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Terme municipal: VIELHA E MIJARAN  

Comarca: Val d’Aran  

Document: Modificació Puntual de Normes subsidiàries i comple mentàries de 

planejament al sector Peu de Pistes de Betren  

 

 

INFORME EN MATÈRIA D’HABITATGE 

 

Antecedents 

1. El present informe s’emet en virtut de l’art. 83.5 del DL 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i de l’article 21 de la Llei 18/2007, de 28 de 

desembre, del dret a l’habitatge, en relació als aspectes relatius a les propostes sobre sòl i 

habitatge del planejament urbanístic, tals com les reserves de sòl per a la construcció 

d’habitatges amb protecció oficial, els habitatges dotacionals, els programes de 

rehabilitació o altres aspectes relacionats amb la construcció d’habitatges protegits 

(terminis de construcció, superfícies mínimes i mitjanes, etc.). 

2. La documentació rebuda porta data d’octubre de 2009, i hi figura com a equip redactor 

l’Ajuntament de Vielha e Mijaran 

 

Fonaments de dret 

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

- Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’Urbanisme, (d’ara en endavant LU), modificat pel Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de 

mesures urgents en matèria urbanística. 

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

(d’ara en endavant RLU). 

- Decret 80/2009, de 19 de maig, pel qual s’estableix el règim jurídic dels habitatges 

destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es modifica el Reglament de la Llei 

d’urbanisme pel que fa al dret de reallotjament. 

- Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla del dret a l'habitatge 2004-

2007, prorrogat pel Decret 262/2008, de 23 de desembre, i modificat pel Decret 50/2009, 

de 24 de març. 

- 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 de l’habitatge, 

modificat pel Decret 124/2009, de 28 de juliol. 
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1 SÍNTESI DE LES PROPOSTES DEL PLA EN MATÈRIA DE SÒ L I HABITATGE  

 

El planejament vigent al municipi són les Normes subsidiàries de planejament, aprovades 

definitivament el 18 de gener de 1982.  

 

El pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran, aprovat definitivament el juliol de 2006, incorpora 

tot l’Aran en el sistema de Vielha. El Pla director urbanístic de la Val d’Aran, aprovat inicialment 

per la Comissió d’urbanisme en data 31 de juliol de 2009,  assigna una estratègia de canvi d’ús 

i reforma per al nucli de Betren. El Pla proposa com a àmbit de compleció preferent els sòls 

situats a l’oest de la Tuca, limitats per l’heliport de Vielha i els sòls urbans.  

 

L’àmbit de la modificació al sector Peu de Pistes de Betren es discontínuo i comprèn els 

següents subàmbits: 

- Subsector 1 (65.050 m2): comprèn la parcel·la municipal pròxima  a l’Hotel La Tuca 

adscrita al sòl urbà (6.380 m2), l’àmbit del PP1 definit al planejament vigent (50.490 m2), i 

terrenys en sòl no urbanitzable que s’inclouen dins l’àmbit com zones de protecció (7.730 

m2). 

 
- Subsector 2 (45.187 m2): inclou els àmbits en sòl no urbanitzable de la Closa, la Gravera i 

Ribera del Garona. 

 

Atès que el sostre residencial es concentra en el subsector 1, el present informe es centra 

primordialment en aquest subàmbit. Així mateix, tampoc es objecte d’aquest informe l’àmbit 

corresponent al domini esquiable de l’estació d’esquí “La Tuca”. 

 

Segons la documentació tramesa, el planejament vigent preveia un sostre residencial de 

33.805 m2st i 138 habitatges (subsector 1). La modificació planteja un increment del sostre 

residencial, fins assolir els 39.802 m2st residencials, i del nombre d’habitatges, que sumaria 

572 noves unitats. Els habitatges lliures (450 hab i 27.855 m2st) es concentrarien en l’àmbit del 

vigent pla parcial i els habitatges amb protecció oficial (122 hab i 11.947 m2st) es distribuirien 

entre aquest i els terrenys pròxims a l’hotel.  

 

Pel que fa les normes, s’introdueix un nou epígraf 7. Es delimita un nou pla parcial que conté 

dos subàbmits, un residencial corresponent al subsector 1, i un altre corresponent al subsector 

2 on es preveuen usos hotelers i  d’equipament educatius i esportius. L’apartat 6 del nou 
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epígraf determina un sostre mínim amb destinació a l’habitatge amb protecció de règim general 

de 7.961 m2st i un sostre mínim amb destinació a l’habitatge amb protecció de preu concertat 

de 3.980 m2st. Per tant el pla preveu una reserva amb destinació a l’habitatge amb protecció 

del sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova 

implantació. Caldrà incloure els habitatges amb protecció oficial de règim especial. Es recorda 

que la reserva mínima del 20% que fixa l’article 57.3 de la LU engloba tant habitatges amb 

protecció oficial de règim general com de regim especial. 

 

La memòria social es insuficient. S’hi afirma que Vielha no té una mancança especial 

d’habitatge amb protecció  ja que les promocions amb aquest tipus d’habitatge han tingut una 

comercialització dificultosa. No es descriuen quines serien aquestes promocions.  

 

També analitza possibles localitzacions, quantifica les reserves amb destinació a l’habitatge 

amb protecció, i determina els terminis de la seva execució. Cal corregir els terminis per a la 

construcció dels habitatges amb protecció. Aquests terminis no poden ser superiors a 2 anys 

per a l'inici de les obres, a comptar des de que la parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 anys 

per a llur finalització, a comptar des de la data d'atorgament de la llicència d'obres (article 57.7 

de la LU, i 83.2.e del RLU). 

 

D’acord amb l’article 20 de la LDH, i  l’article 69 apartats 3, 4 i 5 del RLU, la memòria social, 

com a instrument de justificació raonada de les decisions adoptades en el planejament que 

repercuteix en l’habitatge, ha de formular les necessitats d’habitatge social del municipi, així 

com justificar les mesures urbanístiques que es prenen en el marc del pla per resoldre les 

necessita detectades. Per tant, i donat que la modificació preveu la creació de 572 nous 

habitatges, en coherència a la finalitat, contingut i abast de la modificació, caldrà completar la 

memòria social.  

 

Com a mínim, i donat que la grandària mitjana dels habitatges amb protecció (98 m2st) és molt 

superior a la dels habitatges lliures (62 m2st), la memòria social haurà de justificar, en funció 

de la demanda, les grandàries plantejades, tant dels lliures com dels protegits, sobretot en 

relació al 17% d’habitatges amb protecció destinats a famílies nombroses. 

 

Cal remarcar que els preus del metre quadrat construït a la comarca són molt elevats i que 

representen una barrera per als treballadors del sector turístic, dels serveis en general i de la 

mateixa construcció, tant dels temporers com de la resta. En aquest sentit, el pla director 

constata que la implicació de l’administració púbica es fa indispensable perquè es produeixi 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
i Habitatge 
Direcció General de Promoció de l’Habitatge 
 
 

 
Av. Josep Tarradellas, 34-36 2a. planta  4 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 5000 
Fax 93 557 0355  

  

habitatge social i aquest sigui, efectivament, destinat a la demanda que en necessita. Cal 

subratllar que segons la documentació tramesa una part important dels terrenys inclosos en el 

subsector 1 són de propietat municipal. 

 

Es recorda també  que la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge fixa en l’article 73 com objectiu de 

solidaritat urbana, que les capitals de comarca, han de disposar en el termini de 20 anys, d’un 

parc mínim d’habitatges destinats a polítiques socials del 15% respecte del total d’habitatges 

principals existents, motiu pel qual, les modificacions de planejament com la que ens ocupa 

suposen una oportunitat per implantar aquests tipus d’habitatges.  

 

Finalment, pel que fa al pla parcial que desenvolupi el subsector 1 es recorda que haurà de 

determinar la localització concreta per a la construcció dels habitatges amb protecció oficial, i 

haurà d’establir una normativa específica per a la qualificació d’aquest sòl a través d’una zona 

o d’un subíndex (article 17.1 de la LDH i 57.7 de la LU). 

 

 

 

 

2 CONCLUSIONS 

 

Atès l’exposat, cal realitzar les següents modificacions i/o esmenes, a fi de donar compliment a 

les determinacions en matèria de política de sòl i habitatge que preveu la normativa urbanística 

vigent: 

 

1. Cal corregir el redactat de la memòria i les normes en el sentit d’incorporar els habitatges 

amb protecció oficial de règim especial. 

 

2. En relació a la memòria social: 

- Cal corregir els terminis per a la construcció dels habitatges amb protecció. 

Aquests terminis no poden ser superiors a 2 anys per a l'inici de les obres, a 

comptar des de que la parcel·la tingui la condició de solar, i a 3 anys per a llur 

finalització, a comptar des de la data d'atorgament de la llicència d'obres (article 

57.7 de la LU, i 83.2.e del RLU). 
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- Haurà de justificar, en funció de la demanda, les grandàries plantejades, tant dels 

habitatges lliures com dels habitatges amb protecció oficial, sobretot en relació al 

17% d’habitatges amb protecció destinats a famílies nombroses. 

 

 

Barcelona, 22 de desembre de 2009 

 

Vist-i-plau, 

     
L’arquitecta, 

Eugènia Vidal Casanovas 

 

L’arquitecta cap del Servei de Planificació de l’Habitatge i 

Sòl Residencial Associat a l’Habitatge Protegit (e.f.), 

Mercè Costa Martorell 

 




