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En atenció a les característiques especifiques de l’Ampolla, la seva situació, història, activitats i, 
sobre tot, paisatge, el mètode seguit en la redacció del POUM ha tingut l’objectiu central de 
posar en relleu el paisatge i les condicions ambientals. El paisatge és un important recurs per al 
desenvolupament del municipi. És la base de l’activitat turística que s’intenta promocionar amb 
el POUM. 

Per aquest motiu, en la redacció del pla s’ha prioritzat la lectura de les condicions ambientals i 
de paisatge. Els estudis que s’inclouen a continuació reflecteixen puntualment aquesta atenció. 

 

Les malles d’infrastructura i la permanència del paisatge  

L’estudi de l’estructura del nucli s’ha fet descomposant la cartografia de les diverses malles 
d’infrastructura d’abast local i regional. I, sobre tot, posant en relleu les relacions entre aquestes 
infrastructures i la forma del territori natural. 

La permanència de les malles territorials segurament és una de les premisses més importants 
en la redacció dels plans. En el nostre cas, ha estat el principal punt de partida. Per això, 
l’estudi mai no s’ha subordinat a la falsa hipòtesi e l’optimització de les relacions urbanes.  

Paral·lelament, la permanència del paisatge també ha estat un segon tema important en els 
estudis informatius i en l’elaboració de propostes d’intervenció. La permanència del paisatge és 
rellevant en la cultura europea, un dels escrits de George Steiner, publicat recentment a 
Catalunya, ho explica de manera molt clara. Encara ho és més en el cas de l’Ampolla, on, el 
futur desenvolupament ha de ser compatible amb la permanència del paisatge i del medi 
ambient que el fa possible. 

 

La cartografia i el mètode narratiu 

Entre els dos temes anteriors, les infrastructures i la permanència del paisatge, s’ha fet un 
interessant estudi d’anàlisi cartogràfica. El POUM precisament fonamenta les seves opcions en 
aquest estudi.  

En els capítols 5 i 6 es detalla aquest estudi, expressant les diverses particularitats del nucli 
urbà i el territori municipal de manera detallada i descomposant els diversos temes. 

És important observar que, en el pla, es passa directament d’aquestes consideracions a les 
determinacions de planejament, sense haver de passar per artificioses síntesis. 

 

Els objectius i les alternatives 

En el capítol següent es detallen els objectius que s’han tingut en compte en la redacció del 
pla. Aquest objectius es completen detallant els criteris que s’han aplicat per a complir amb 
aquest objectius. 

Les alternatives que s’han tingut en compte en la redacció del pla s’han basat en la valoració 
diferents dels objectius. Aquestes alternatives s’expliquen en els capítols 4, 5, 6, i 7. 
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Les escales de treball 

El document s’ha elaborat tenint en compte les diverses escales de treball que exigeix el 
Reglament de la Llei d’urbanisme i aconsellen les diverses problemàtiques urbanístiques que 
afecten el nucli urbà, les àrees de creixement i la resta del sòl municipal. 

En el sòl urbà l’escala de treball ha estat 1/1.000 Aquesta escala ha permès construir un plànol 
on es detallen les alineacions de tots els carrers. Com que es tracta de sòl consolidat, les 
rasants queden fixades amb molta exactitud pel mateix plànol base. 

La resta del sòl municipal s’ha treballat a escala 1/1.000, sobre el plànol de l’ICC.  

El creixement urbà s’ha dibuixat amb exactitud amb aquest plànol, Al qual s’han introduït 
informacions de l’escala 1/1.000. 

El sòl urbanitzable s’ha construït a aquesta mateixa escala, enriquint el plànol de l’ICC, amb 
informacions del parcel·lari d’Hisenda, el fotoplànol i plànols sobre els camins i vies pecuàries. 

 

 


