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1. JUSTIFICACIÓ I ANTECEDENTS 

En el present capítol es realitzarà una justificació de la necessitat de redacció del document 

(Estudi d'Impacte Ambiental), segons el marc legal d'Avaluació Ambiental, tant a nivell 

estatal com autonòmic. D'altra banda, es realitza una descripció dels antecedents del 

projecte, així com de l'estat actual de les energies renovables, tant a nivell internacional 

com a nivell nacional, passant pels tractats mundials i les Conferències de les Parts 

(Conference of the Parts CoP ) de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi 

Climàtic i pel State of the Art pel que fa a l'adaptació d'Espanya al nou model energètic. 

 ANTECEDENTS I OBJETE DEL DOCUMENT 

 JUSTIFICACIÓ DE L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL  

Segons la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, la Llei 9/2018, de 5 de 

desembre per la qual es modifica la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, 

la Llei 21 / 2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, 

de Muntanyes i la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regulal règim de comerç de 

drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, el present projecte del parc Eòlic "Anoia i 

Segarra III" i les seves infraestructures d'evacuació s'emmarcaria en: 

"[...] ANNEX I (Avaluació d'Impacte Ambiental ORDINÀRIA) 

Projectes sotmesos a l'avaluació ambiental ordinària regulada en el títol II, capítol II, 

secció 1a Grup 3. Indústria energètica. 

i) Instal·lacions per a la utilització de la força de vent per a la producció d'energia (parcs 

eòlics) que tinguin 50 o més aerogeneradors, o que tinguin més de 30 MW o que es 

trobin a menys de 2 km d'un altre parc eòlic en funcionament, en construcció, amb 

autorització administrativa o amb declaració d'impacte ambiental. [...]" 

S'han consultat les dades ambientals de la Generalitat de Catalunya (genecat.cat) per 

comprovar els parcs eòlics en servei a l'àrea d'implantació i propers al PE Anoia i Segarra 

III, donant com a resultat la identificació del parc eòlic Pujalt a una distància d´1,07 km 

des de l´aerogenerador Cal-04 del PE Anoia i Segarra III fins a l´aerogenerador Pujalt01 

del PE Pujalt. 
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 ANTECEDENTS I OBJETE 

El promotor de les instal·lacions objecte d'aquest document és la societat 

"Desenvolupaments Eòlics Anoia i Segarra III, SLO", amb CIF: B-88.624.135. 

En data 12 d'agost de 2020, l'empresa Desenvolupaments Eòlics Anoia i Segarra III, SLU., 

Va presentar a través de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) la documentació per a que 

sol·licitin la consulta sobre la Viabilitat de l'Emplaçament i la sol·licitud de pronunciament 

sobre l'amplitud i nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental del projecte "Parc Eòlic 

Anoia i Segarra III". 

Per això, el present projecte de "Anoia i Segarra III" de 35,7 MW de potència, es troba 

en els supòsits de l'annex I de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. 

Pel que, el procediment a seguir en el cas del present projecte és el d'Avaluació d'Impacte 

Ambiental Ordinària, justificant la redacció d'aquest Estudi d'Impacte Ambiental. 
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La Ponència d'energies renovables, en la Taula realitzada en data de 2 de novembre de 

2020, va aprovar l'Acord sobre la Viabilitat d'Emplaçament segons Referència Ref.exp.FUE-

2.020-01.650.173-OTAACC2020005. 

El parc eòlic presentat a la ponència consta de 8 aerogeneradors amb potència unitària de 6,2 

MW, amb una potència total del parc de 49,6 MW. La xarxa subterrània de mitja tensió (30 kV) 

recull l'energia fins a la subestació projectada "SET Calonge" (30/220 kV). Aquesta nova subestació 

recull l'energia produïda pels parcs eòlics projectats d'Anoia i Segarra II i III. La subestació "SET 

Calonge" evacua l'energia mitjançant una línia aèria a simple circuit de 220 kV fins a la subestació 

existent "SET Rubió 200 kV" pertanyent a Red Eléctrica de España. 

En data de 27 de gener de 2021, Red Eléctrica de España, complementa la comunicació de 

referència DDS.DAR.21_0186, en la qual, a data 9 de març de 2021, l'empresa Desarrollos Eólicos 

Anoia y Segarra III, SLU. rep l'informe de viabilitat d'accés de 35,7 MW per al Parc Eòlic Anoia i 

Segarra III. 

A conseqüència d'aquesta limitació en la connexió a Red Eléctrica de España per l'evacuació 

d'energia, s'adaptal Parc Eòlic Anoia i Segarra III a una potència total de 35,7 MW i 6 

aerogeneradors els quals s'han escollit entre les 8 posicions inicials previstes seguint un criteri de 

menor impacte mediambiental i millors característiques tècniques i altres. 
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 METODOLOGÍA SEGUIDA A L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

El present document té com a objecte la identificació, anàlisi i valoració dels impactes 

mediambientals associats a la construcció, explotació i desmantellament del parc eòlic 

"Anoia i Segarra III" i les seves infraestructures d'evacuació. A més, es pretén 

compatibilitzar el desenvolupament econòmic i social amb la conservació de l'entorn 

natural dins el marc del "Desenvolupament Sostenible". 

En primer lloc, s'ha realitzat un inventari ambiental de la zona de repercussió del 

projecte, estudiant l'estat del lloc i les seves condicions ambientals abans de la realització 

de les obres, així com els usos de terra, presència d'activitats productives preexistents i 

qualsevol altre paràmetre relacionat amb l'execució del projecte que s'analitza en el 

present estudi. 

En segon lloc, s'han analitzat totes les actuacions necessàries per a la realització del 

projecte amb la finalitat d'identificar, avaluar, mitigar, corregir o compensar els impactes 

al medi. 

Així doncs, s'han analitzat cadascuna de les accions, associades al projecte, susceptibles 

de provocar modificacions en els factors ambientals des d'una visió triple: 

- Per les entrades o matèries primeres que utilitza. 

- Per l'espai que ocupa. 

- Pels emissions que emet. 

 
Cal destacar que per analitzar i avaluar les afeccions mediambientals de la construcció i 

explotació del parc eòlic en projecte cal considerar dos conceptes bàsics: 

- Factor mediambiental: "Qualsevol element o aspecte de l'entorn 

susceptible d'interaccionar amb les accions associades al projecte a executar, 

el canvi de qualitat genera un impacte mediambiental" (Aguiló, et al., 1991). 

- Impacte mediambiental: "Alteració que introdueix una activitat humana a 

“l’entorn "; aquest últim concepte identifica la part de l'entorn que interacciona 

amb ella "(Gómez Orea, 1999) 
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 MARC ACTUAL DE LES ENERGIES RENOVABLES 

L'ús d'energies renovables, sens dubte, contribueix a preservar el medi ambient i 

assegurar el desenvolupament sostenible, la innovació i el progrés tecnològic, impulsant 

estils de vida les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) puguin ser recuperades 

per la natura. 

Al desembre de l'any 2019, es va celebrar la Conferència de les Nacions Unides sobre el 

Canvi Climàtic de Xile-Madrid, i, tot i que la CoP25 no va aconseguir resoldre els 

problemes més crucials que van se plantejats en aquesta, es van aconseguir en matèria 

de medi ambient els següents resultats positius: 

- Es va reafirmar el paper del multilateralisme per conduir els grans desafiaments que 

enfronta la humanitat. 

- La Unió Europea ha fet un pas decisiu cap al lideratge de l'agenda climàtica mundial 

al declarar la urgència climàtica pel Parlament Europeu i al presentar el Green New 

Deal, Un pla d'acció verd per reduir les emissions a zero el 2050. 

- La inclusió d'una agenda d'actuació oceànica és clau per enfrontar la crisi 

climàtica, tal com assenyala l'Informe especial de l'IPCC sobre l'oceà i la criosfera 

en un clima canviant. Aquesta incorporació té com a antecedents la 

IniciativaBecause the Ocean que es ve impulsant des del seu llançament en la CoP21 

a París 2015. Allà vint-i-tres països van signar la primera Declaració que proposava 

la realització de l'informe especial per part de l'IPCC al voltant de la situació dels 

oceans. Avui dia, la Iniciativa compta amb trenta-nou països adscrits que promouen 

la inclusió dels oceans a l'agenda climàtica. 

- Transició justa. No només es va reafirmar el mandat de l'Acord de París que 

incorpora la necessitat de "tenir en compte els imperatius d'una reconversió o 

transició justa de la força laboral i la creació de treball decent i de llocs de treball de 

qualitat", sinó que a més aquest concepte ha estat incorporat a molts dels acords 

específics, com aral pla d'acció de gènere o el pla de treball de mesures de respostes 

per fer front al canvi climàtic. 

Els avenços aconseguits en la Cimera Climàtica de 2018 a Katowice (CoP24) van posar 

de manifest la capacitat de la comunitat internacional per arribar a pactes i aliances. 

Entre els èxits més destacats es troben: 

- L'acord per a l'establiment d'una part important del Llibre de Regles, el marc tècnic 

per posar en marxa l'Acord de París. S'ha fixat, així mateix, 

que durant 2019 es treballarà en els mecanismes de cooperació, l'instrument creat 

per ajudar els països a complir els objectius climàtics a través de la transferència 

d'emissions. 
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- L'acord sobre les normes per a la realització de la diagnosi global que es realitzarà 

en 2023. 

- El llançament del procés per a l'aprovació d'un nou objectiu de finançament climàtic 

global en 2025. 

- L'aprovació de mesures per millorar la informació i les actuacions d'adaptació al 

canvi climàtic. 

- La creació d'un Comitè de Compliment de l'Acord de París. 

 

D'altra banda, l'informe del CoP21 (París 2015), va entendre que el canvi climàtic és un 

problema comú de la humanitat, de manera que els països, en adoptar mesures per fer 

front al canvi climàtic, haurien de respectar, promoure i prendre en consideració les 

seves respectives obligacions pel que fa als drets humans, el dret a la salut, les 

comunitats locals i el dret al desenvolupament. 

Diversos autors i entre ells Valderrama et al. (2011), reconeixen que la major part de la 

comunitat científica i un nombre creixent de grups socials, empresarials i polítics dels 

més diversos països han acceptat les evidències que el canvi climàtic és originat per les 

activitats humanes, arribant a la conclusió que aquest constitueix un dels majors reptes 

ambientals que es pogués interposar en el camí cap al desenvolupament sostenible 

(Institut de Recursos Mundials -World Resources Institute-, WRI, 2008). També, és 

àmpliament acceptat que la causa d'aquest fenomen es trobaria en les altes 

concentracions atmosfèriques de GEH, les quals serien responsables de l'augment de la 

temperatura global de la planeta (Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic. IPCC, 

2007). 

Els combustibles fòssils són la font principal de les emissions de gasos d'efecte hivernacle 

de la humanitat. La crema de carbó, petroli i gasos naturals allibera milers de milions de 

tones de carboni cada any, així com grans quantitats de metà i òxid nitrós. Quan es talen 

arbres i no es ressembren, l'efecte d'absorció que exerceixen els arbres no es produeix, 

per tant, s'allibera més diòxid de carboni. Les emissions generades per l'activitat humana 

a tot el món han anat en augment, tenen el seu origen en el subministrament d'energia 

i en la 

indústria. També han crescut, encara que a un ritme inferior, les emissions provinents 

d'edificis residencials i oficines, de la construcció, d'activitats de desforestació i de 

l'agricultura (IPCC, 2014). 
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El canvi climàtic a més de constituir un greu problema ambiental també és un problema 

de desenvolupament, amb profunds impactes potencials en la societat, l'economia i els 

ecosistemes. Per Doménech (2007 op. Cit.), El canvi climàtic és una realitat que es va 

produint molt més ràpid del que s'esperava, per tant, requereix el compliment d'objectius 

i obligacions de forma rigorosa. Les administracions, les empreses, els serveis, les 

organitzacions i comunitats i individualment cada ciutadà ha de prendre consciència que 

la seva activitat genera un impacte, crea una petjada ecològica a causa del consum de 

recursos, que s'ha de moderar i si pot ser, evitar. 

 

Molts autors han contribuït a descriure les causes i conseqüències climàtiques de 

l'escalfament global antropogènic (Doménech, Zorita I., Robert F. Adler, Richard Allan, 

David Archer, Roger Barry, Patrik Brockmann, Anny Cazenave, Garry Clarke, Ramón 

d'Elía, Helen Fricker, K. Hanawa, Brian J. Hoskins, Ramesh Kripalani, Elisa Manzini, JA 

Morengo Orsini, Mario Molina, Graciela Raga, Kevin E. Trenberth. 2007), considerant els 

seus efectes l’amenaça més gran a escala global per al medi ambient és el canvi climàtic, 

que suposa una alteració de l'equilibri planetari, originada per les activitats de l'home. 

 

Diverses investigacions adverteixen que l'estil de vida a les llars és una font important 

d'emissions (Majid et al. 2014), que cal reprendre models de vida les emissions puguin 

ser recuperades per la natura. Les emissions de l'ús del sòl rural es deuen a fonts 

diferents com la fermentació entèrica del bestiar domèstic, gestió de fems, fertilitzants 

orgànics, fertilitzants amb nitrogen, animals salvatges, cremes d'erms, etc. I, en general 

les emissions de gasos d'efecte hivernacle urbà són impulsades per les característiques 

socioeconòmiques, climàtiques i formes de vida urbana específiques (Baiocchi et al, 

2015). La conversió de cultius i l'augment de zones urbanes ha provocat una constant 

pèrdua del valor de fixació de CO2 pel que han augmentat les emissions a l'atmosfera 

(Statuto et al, 2013). 

Els informes de la CoP21 (Paris 2015) i CoP24 (Katowice 2018), convenen a mantenir i 

promoure la cooperació regional i internacional per tal de mobilitzar una acció més 

vigorosa i ambiciosa per fer front al clima, per totes les parts i pels interessats que no 

són parts, inclosos la societat civil, el sector privat, les institucions financeres, les ciutats, 

etc. 

 

Doncs, efectivament el canvi climàtic representa una amenaça urgent i amb efectes 

potencialment irreversibles, de manera que es requereix una resposta internacional 

efectiva i apropiada amb vista a accelerar la reducció d'emissions mundials de gasos 
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d'efecte hivernacle. 

 

Entre els dies 7 i 18 de novembre del 2016, es va celebrar la Cimera de Marràqueix 

(CoP22), organitzada per la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi 

Climàtic. En aquesta Cimera es va aprovar, entre més de 200 països, un calendari per 

aplicar els principis aconseguits en l'Acord de París 2015 (CoP21). 

 

Entre els esmentats, Espanya va ser un dels països implicats en ratificar el seu compromís 

de reduir les emissions de carboni per a l'any 2020 per la qual cosa, es va reprendre la 

idea d'impulsar una Llei de Canvi Climàtic. D'altra banda, no es va establir una data 

exacta per l'abandó del carbó com a recurs energètic a Espanya, però si es va incidir en 

el fet que per al 2020 es complirà amb els objectius de reducció del carboni. 

 

Cal destacar que Espanya ha anat demandant cada vegada més energia per al seu 

desenvolupament, sent la majoria d'ella generada a partir de combustibles fòssils 

contaminants, els quals contribueixen a l'efecte hivernacle i del canvi climàtic. No obstant 

això, en els últims anys, les energies renovables estan cada vegada més presents en les 

matrius de generació i una prova d'això és que la contribució de les energies renovables, 

les quals han augmentat la seva quota en l'estructura de la generació elèctrica peninsular 

assolint un nou màxim històric amb un 45,5% enfront del 38,9% en el 2019, a 

conseqüència, sobretot, de la major producció hidràulica i solar fotovoltaica. Com a 

contrapartida, les energies no renovables van reduir la seva participació en un 54,5% 

(61,1% al 2019), 

 

La següent imatge, extreta de la font esmentada, mostra l'evolució de la generació 

elèctrica renovable i no renovable peninsular (%) per a l'interval entre 2011 i 2020. 
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Gràfic 1. Evolució de la generació elèctrica renovable i no renovable peninsular (%) 

 

Avui dia és impossible viure sense energia: és requerida per a il·luminació de 

vies i habitatges, la calefacció i refrigeració, la preparació d'aliments, en la 

comunicació i el transport i, en general, en les diverses activitats humanes. 

Igual que a la satisfacció d'aquestes demandes, es fa també imperiós avançar 

cap a l'assoliment d'un món menys contaminat en compliment de les metes de 

l'anomenat desenvolupament sostenible, que ens permetrà deixar-los a les 

noves generacions les millors condicions ambientals perquè la vida continuï 

sense dificultats i sense perill per a la mateixa supervivència dels éssers vius i 

el seu propi hàbitat. 

El projecte de "l’Anoia i Segarra III", sens dubte, suposa una important 

contribució a fi d'aconseguir el desenvolupament sostenible generant un estalvi 

anual de 14.809 t equivalents de CO2, i entès com el desenvolupament que té 

lloc avui, però que no va a perjudicar el desenvolupament potencial de futur; 

és el desenvolupament que utilitza recursos avui, però que no impedirà la 

utilització d'aquests recursos a futures generacions, o el desenvolupament que 

cobreix les necessitats actuals. L'objectiu fonamental de tots els esforços sobre 

el canvi climàtic és estabilitzar les concentracions de gasos d'efecte hivernacle 

a l'atmosfera a un nivell que limiti els efectes de la interferència humana amb 

el sistema climàtic. 
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 ENERGÍA RENOVABLE A ESPAÑA VS DEMANDA 

A partir de les dades publicades per Red Eléctrica d’Espanya (REE), en el seu 

Informe sobre "El Sistemalèctric Espanyol 2020", cal destacar que la demanda 

d'energialèctrica a Espanya va presentar en aquest any un descens del 5,5% 

respecte a l'any previ, sent aconseguint un total de 249,991 GWh demandats, 

d'aquesta maneral segon descens consecutiu de la demanda que es produeix 

des de l'any 2014. L'esmentat descens és superior en 0,4 punts percentuals a 

l'energia produïda durant la crisi de l'any 2009. 

La situació que anàvem experimentant, d'augment progressiu en la demanda, 

suposa un problema energètic a l'una que econòmic, però no cal deixar de 

banda que a Espanya es compta amb nombroses fonts d'energia renovable que 

fan possible una visió molt positiva pel que fa a l'estat actual. Aquestes fonts 

d'energia han anat estudiant-se des de fa dècades i el seu aprofitament ha 

augmentat gràcies als avenços tecnològics, de manera que la potèncialèctrica 

instal·lada a partir de l'ús de recursos sostenibles 2020 va arribar als 59,860 

GW, incorporat gairebé 4.800 MW de potència instal·lada renovable. El 54% 

total de la potència instal·lada correspon a instal·lacions d'energia renovable, 

que han superat per segon any consecutiu des que existeixen registres 

estadístics a les tecnologies no renovables. 

En el següent gràfic es pot veure en quina mesura es va estructurar la 

generació d'energialèctrica peninsular els anys de 2019 i 2020. 

Gràfic 2. Estructura de la generació elèctrica peninsular en 2019 i 2020 (%). 

 

Font: Informe del Sistema elèctric Espanyol 2020 (REE) 
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S'observa que l'energia eòlica ostenta la primera posició de font renovable amb 

una participació actual del 22,5%. Per darrere es troben les produccions 

renovables d'energia hidràulica (amb un 12,8% de participació un 2,8% més 

que l'any 2019), solar fotovoltaica (6,2%), altres renovables (1,9%), i solar 

tèrmica (1,9%). 

 

A continuació, es pot observar un gràfic en què es representa l'evolució de la 

potència eòlica instal·lada des del 2005 fins al 2020. Aquestes dades han estat 

recollides per l'Associació Empresarial Eòlica (AEE) i publicats a l'Anuari Eòlic 

2021. 

Gràfica 3. Evolució anual i acumulada de la potència eòlica instal·lada a Espanya 

 

Font: Anuari Eòlic 2021 (AEE). 
 

El sector eòlic representa la principal font renovable a Espanya, amb una 

potència instal·lada de 27.485 MW, capacitat que s'ha vist incrementada durant 

aquest any en un 7,0% respecte a l'any 2019. La generació eòlica representa 

el 24,8% de la potència nacional instal·lada situant-se per primera vegada com 

la tecnologia amb major participació en el repartiment energètic nacional. 

En la següent gràfica, presa de l'informe últim de Red Eléctrica d’Espanya (REE) 

"Les energies renovables en el sistemalèctric espanyol, Informe 2020". Es 

mostra l’evolució del percentatge de participació de la generació eòlica en la 

generació total del sistema elèctric nacional. 
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Gràfic 4. Potència eòlica instal·lada en el sistemalèctric nacional.

 

Font: Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) fins 2014. Dades d'Illes Balears 

i Illes Canàries disponibles des del 2006 

 

D'altra banda, si atenem a la potència instal·lada en el territori nacional, el 

primer lloc l'ocupa la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó, amb gairebé un 

23% del total nacional. En segona posició se situa Aragó amb un 15,6% sobre 

el total, aconseguint l’increment més gran de potència amb un 33% respecte a 

l'any anterior. Per darrere el segueixen, Castella la Manxa i Galícia amb valors 

entorn al 14% del total nacional instal·lat. Aquestes quatre comunitats 

concentren més del 66% de la potència eòlica total instal·lada a casa nostra. 

 

A la següent imatge, presa de "Les energies renovables en el sistema elèctric 

espanyol, Informe 2020" elaborat per Red Eléctrica d’Espanya, es pot veure la 

potència instal·lada de cadascuna de les comunitats autònomes a 2018.12.31 

(MW). 
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Figura 1. Potència eòlica instal·lada a 2020.12.31 a Espanya per CC.AA. 

Fuente: Las energías renovables en el sistema eléctrico español – 2020 (REE) 

Tal com es pot veure, el sector de les energies renovables es va imposant a 

Espanya, ocupant l'energia eòlica una quota d'important consideració, segons 

"Les Energies Renovables en el Sistemalèctric Espanyol, Informe 2020". 

Pel que fa al marc europeu, Espanya es manté com el segon país del rànquing 

de major capacitat eòlica instal·lada a Europa per darrere d'Alemanya (amb 

més de 60 GW instal·lats), seguida en tercer lloc per França. Pel que fa a la 

contribució d'aquesta font fa al total de la generació, el líder segueix sent 

Dinamarca amb prop del 60% de la producció procedent de vent, Espanya se 

situa en el setè lloc. 
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2. INTRODUCCIÓ 

L'Avaluació d'Impacte Ambiental (EIA) constitueix una tècnica generalitzada en 

tots els països industrialitzats, recomanada de manera especial pels organismes 

internacionals i singularment pel Programa de les Nacions Unides per al Medi 

Ambient (PNUMA) i l'Organització per a la Cooperació i Desenvolupament 

econòmic (OCDE) per determinar l'afecció mediambiental associada a 

l'execució de determinades infraestructures i projectes. 

Aquesta tècnica singular, que introdueix la variable ambiental en la presa de 

decisions dels projectes amb incidència important en el medi ambient, s'ha 

revelat com l'eina més eficaç per evitar o mitigar les afeccions de determinats 

projectes sobre la natura. 

En aquest sistema s'introdueix un aspecte molt important com és l'elecció 

d'alternatives en funció del seu major o menor incidència mediambiental, 

integrant-la igualment amb una altra sèrie de condicionants (tècniques, 

econòmiques, socials, etc ...) permetent, per tant, que l'elecció final es realitzi 

des d'una perspectiva global i integradora. 

 BREU DESCRIPCIÓ DELS CAPÍTOLS 

El present Estudi d'Impacte Ambiental del Projecte (EIA d'ara endavant), està compost 

per una sèrie de capítols estructurats de la següent manera: 

El primer capítol "Justificació i Antecedents"  , on s'exposa la justificació de 

l'elaboració d'aquest estudi d'impacte ambiental, així com un esbós del panorama del 

parc de la utilització i aprofitament de les energies renovables i concretament l'eòlica a 

Espanya, analitzat sota diverses òptiques (econòmica, social, mediambiental, etc.). 

Seguidament, el capítol "Introducció". Aquest capítol comença fent al•lusió a les 

recomanacions de prestigiosos organismes internacionals i singularment pel Programa 

de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) i l'Organització per a la Cooperació 

i Desenvolupament Econòmic (OCDE), els quals reconeixen i recomanen a l'Avaluació 

d’Impacte Ambiental (EIA) com una tècnica de generalitzada aplicació en tots els països 

industrialitzats. 

El tercer capítol, "Legislació aplicable", indica la normativa tinguda en compte per a 

l'elaboració d'aquest EIA, sent aquesta de caràcter europeu, nacional i autonòmic. 
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El quart capítol correspon a "Localització del projecte". S'hi indica El lloc 

d'ubicació del parc eòlic, tenint en compte la localització de l'àrea d'influència. 

 

El cinquè capítol, "Justificació de l'alternativa proposada", detalla 

tècnicament les raons per les quals s'ha decidit dotar el parc eòlic de les 

característiques que s'indiquen en el seu projecte d'execució, realitzant una 

comparació ambiental de totes les alternatives estudiades, i plantejant una 

justificació de la selecció d'acord amb la vigent Llei 9/2018, de 5 de desembre. 

 

El sisè capítol, "Descripció del Projecte", explica amb un alt nivell de detall 

totes les qüestions relatives a les característiques constructives del parc eòlic: 

el seu muntatge, infraestructures, funcionament, maquinàries, tecnologies, 

manteniment, costos, etc. Un cop descrit el projecte, s'identifiquen les accions 

que seran necessàries per a la construcció del parc eòlic "Anoia i Segarra III" i 

les seves infraestructures d'evacuació. 

 

En el setè capítol, "Inventari Ambiental i Descripció Dels Processos 

Ambientals", es detallen una sèrie de conceptes clau per al desenvolupament 

de l'Estudi: factors mediambientals com poden ser l'atmosfera, geologia, 

socioeconomia, etc. 

 

En el vuitè capítol, tenim "Anàlisi d’Efectes sinèrgics i Acumulatius", on 

es realitza un estudi i identificació de les infraestructures dins de l'àrea d'estudi, 

amb la finalitat d'analitzar possibles efectes sinèrgics i/o acumulatius que 

aquestes puguin tenir respecte al projecte. 

 

El novè capítol, "Identificació Impactes Ambientals i Metodologia de 

valoració", on es realitza la identificació de tots els impactes rellevants 

produïts durant les tres fases del projecte; Construcció, Explotació i 

Desmantellament, així com l'explicació de la metodologia utilitzada per a la 

valoració d'aquests impactes. 

 

El capítol desè, "Mesures preventives, correctores i compensatòries", és 

una de les parts fonamentals d'aquest EIA. El contingut principal d'aquest 

capítol és l'aplicació de la metodologia descrita en el capítol anterior per a 

cadascuna dels impactes generats i identificats en base a les fases on es 

generen, així com un seguit de mesures proposades amb la finalitat de reduir, 

evitar, corregir i/o compensar aquests impactes, i la seva valoració un cop 

aplicades aquestes mesures. 
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Avançant en el document arribem al capítol tretze, "Mesures preventives i 

correctores", on es desenvolupal concepte de cadascuna de les mesures 

proposades en el capítol anterior per cadascuna de les fases del projecte, 

juntament amb el cronograma i la valoració econòmica de seva la execució. 

 

En el capítol onze, "programa de vigilància ambiental (PVA)"; es 

desenvolupen una sèrie de mesures que tractaran de prevenir o mitigar els 

impactes potencials negatius derivats de l'execució del projecte del parc eòlic 

"Anoia i Segarra III" i les seves infraestructures d'evacuació. 

 

Aquestes mesures tenen per objecte impedir, reduir o compensar, en la mesura 

possible, els efectes negatius que l'activitat projectada pogués introduir sobre 

el medi ambient. Per a l'elaboració del PVA, s'han utilitzat les dades provinents 

de la identificació i valoració d'impactes que van ser reconeguts en l'entorn. 

 

En el capítol dotze, "Vulnerabilitat del projecte" on es realitza una anàlisi 

de la vulnerabilitat del projecte pel que fa a catàstrofes i accidents greus, 

d'acord amb la Llei 9/2018, de 5 de desembre per la qual es modifica la Llei 21 

/ 2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental. 

 

En el capítol tretze "Avaluació Ambiental de Repercussions en Espais 

de la Xarxa Natura 2000" descriu els espais de la Xarxa Natura a l'àrea 

d'implantació i avalua la repercussió del projecte sobre aquestes. 

 

En el capítol cartorze, "Resum no tècnic" on descriuen els aspectes de l'EIA, 

d'acord amb la Llei 9/2018, de 5 de desembre per la qual es modifica la Llei 

21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental. 

 

Finalment, el capítol quinze, denominat com "Bibliografia", uneix tota la 

bibliografia, referències i fonts que han estat utilitzades per al desenvolupament 

de l'Estudi d'Impacte Ambiental. 
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3. LEGISLACIÓ APLICABLE 

El present projecte del parc eòlic  i la seva línia d'evacuació es desenvolupa 

d'acord amb el que disposen les legislacions sobre avaluació d'impacte ambiental 

i protecció de la natura, seguint les directrius marcades per la següent legislació. 

 LEGISLACIÓ EUROPEA 

A continuació, s'enumeren les normes de caràcter europeu que s'han tingut en 

compte per a la redacció d'aquest EIA, agrupant-se en funció dels aspectes 

analitzats i seguint un ordre d'aparició estrictament alfabètic i per dates. 

 AIGÜES CONTINENTALS 

- Directiva 44/2006, de 6 de setembre de 2006, relativa a la Qualitat 

de les Aigües Continentals que requereixen protecció o millora per ser 

aptes per a la Vida dels Peixos. 

- Directiva 2000/60 / CE de Parlament Europeu i de Consell de 23 

d'octubre de 2000, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació 

en l'àmbit de la política d'aigües. 

 ATMOSFERA 

- Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell , de 21 

de maig de 2008, relativa a la qualitat de l´aire ambient i una atmosfera 

més neta a Europa. 

- Directiva 88/2005, de 14 de desembre de 2005, per la qual es 

modifica la Directiva 2000/14 / CE relativa a l'aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre emissions sonores en l'entorn 

degudes a les màquines d'ús a l'aire lliure. 

- Directiva 2002/49 / CE, del Parlament i del Consell de 25 de juny de 

2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 

- Directiva 2000/14 / CE, de 8 de maig, relativa a l'aproximació de les 

legislacions dels Estats Membres sobre emissions sonores en l'entorn 

degudes a les màquines d'ús a l'aire lliure. 

- Directiva 96/1 / CEE, del Parlament Europeu i de Consell de 22 de 

gener de 1996, per la qual es modifica la Directiva 88/77 / CEE relativa 

a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre les mesures 
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que s'han d'adoptar contra l'emissió de gasos i partícules contaminants 

procedents de motors dièsel. 

 INSTRUMENTS PREVENTIUS 

- Directiva 2011/92 / UE del Parlament Europeu i de Consell, de 13 

de desembre de 2011, relativa a l'avaluació de les repercussions de 

determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient. 

- Directiva 2001/42 / CE de Parlament Europeu i de Consell, de 27 

de juny de 2001, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans 

i programes en el medi ambient. 

- Directiva 97/11 / CE, de 3 de març, per la qual es modifica la Directiva 

85/337 / CEE, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats 

projectes públics i privats sobre el medi ambient. 

 MEDI NATURAL 

- Directiva 2009/147 / CE, Del Parlament Europeu i de Consell, de 30 de 

novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres. 

- Directiva 2009/31 / CE, del Parlament Europeu i de Consell de 23 

d'abril de 2009, relativa a l'emmagatzematge geològic de diòxid de 

carboni i per la qual es modifiquen la Directiva 85/337 / CEE de Consell, 

les directives 2000/60 / CE, 2001/80 / CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 

2008/1/CE i el reglament (CE) no 1013/2006 de Parlament Europeu i de 

Consell. 

- Decisió de la Comissió, de 19 de juliol de 2006, per la qual s'adopta, 

de conformitat amb la Directiva 92/43 / CEE de Consell, la llista de llocs 

d'importància comunitària de la regió biogeogràfica mediterrània. 

- Directiva 2006/21 / CE de Parlament Europeu i de Consell de 15 

de març de 2006, sobre la gestió dels residus d'indústries extractives i 

per la qual es modifica la directiva 2004/35 / CE. 

- Directiva 2004/35 / CE, del Parlament Europeu i de Consell de 21 

d'abril de 2004, sobre responsabilitat mediambiental en relació amb la 

prevenció i reparació de danys mediambientals. 

- Reglament 805/2002 / CE, de 15 d'abril, pel qual es modifical 

Reglament 2158/92 / CEE, relatiu a la protecció dels boscos comunitaris 

contrals incendis. 

- Decisió de Consell de 21 de desembre de 1998, relativa a l'aprovació, 

en nom de la comunitat, de la modificació dels annexos II i III del conveni 
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de Berna relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural 

d’Europa, adoptada durante la decimoséptima reunión del comité 

permanente del convenio (98/746/CE). 

- Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifical Reial 

Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per 

contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats 

naturals i de la fauna i vegetació silvestres. 

- Reglament 2158/92 / CEE, de 23 de juliol, relatiu a la protecció dels 

boscos comunitaris contrals incendis. 

- Directiva 92/43 / CEE de Consell, de 21 de maig de 1992, relativa 

a la conservació dels hàbitats naturals i de la vegetació i de la fauna 

silvestre. 

- Decisió de Consell 82/461 / CEE, de 24 de juny de 1982, relativa a 

la celebració del Conveni sobre conservació de les espècies migratòries de 

la fauna silvestre realitzada a Bonn. 

- Decisió de Consell 82/72 / CEE, de 3 de desembre de 1981, per la 

qual s’aprova el Conveni de Berna relatiu a la conservació de la vida 

silvestre i del medi natural a Europa. 

- Recomanació 75/66 / CEE, de la Comissió, de 20 de desembre de 

1974, als Estats membres relativa a la protecció de les aus i dels seus 

espais vitals. 

 RESIDUS 

- Directiva 2011/97 / UE del Consell de 5 de desembre de 2011, que 

modifica la Directiva 1999/31 / CE pel que fa als criteris específics per a 

l'emmagatzematge de mercuri metàl·lic considerat residu. 

- Directiva 1/2008, de 15 de gener de 2008, relativa a la prevenció i 

als controls integrats de la contaminació. 

- Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula 

l'eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocador. 

- Decisió 2001/573 / CE del Consell, de 23 de juliol de 2001, per la 

qual es modifica la Decisió 2000/532 / CE de la Comissió pel que fa a la 

llista de residus. 

- Decisió 2001/118 / CE de la Comissió de 16 de gener de 2001, per 

la qual es modifica la Decisió 2000/532 / CE pel que fa a la llista de residus. 

- Decisió 532/2000, de 3 de maig de 2000, substitueix la Decisió 

1994/3 / CE que estableix llista de residus de conformitat amb lletra a) de 

l'art.1 de la Directiva 75/442 / CEE sobre Residus i la Decisió 94/904 / CE 
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que estableix la llista de residus perillosos en virtut de l'art.1.4 de la Dva.91 

/ 689 / CEE. 

- Directiva 94/62 / CE, del Parlament Europeu i de Consell, relativa 

als envasos i residus d'envasos. 

 LEGISLACIÓ ESTATAL 

 AIGÜES 

- Reial Decret 817/2015, d’11 de setembre, pel qual s'estableixen els 

criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les 

normes de qualitat ambiental. 

- Reial decret llei 4/2007, de 13 d'abril, pel qual es modifical text refós 

de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de 

juliol. 

- Llei 11/2005, de 22 de juny, per la qual es modifica la Llei 10/2001, de 

5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional. 

- Reial decret llei 2/2004, de 18 de juny, pel qual es modifica la Llei 

10/2001, de 5 de juliol del Pla Hidrològic Nacional. 

- Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, pel qual es modifical Reial 

Decret 849/1986, de 11 d'abril, pel qual s’aprova el Reglament del domini 

públic hidràulic. 

- Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei d'Aigües. 

- Reial Decret 849/86 d’11 d'abril, pel qual s’aprova el Reglament del 

Domini Públic Hidràulic, que desenvolupals títols preliminar I, IV, V, VI, i 

VII, de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües. 

 ATMOSFERA 

- Llei 16/2017, d'1 d'agost, Del canvi climàtic 

- Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la 

contaminació. 

- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de 

l'atmosfera. 
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- Reial Decret 711/2006, de 9 de juny, pel qual es modifiquen 

determinats reials decrets relatius a la inspecció tècnica de vehicles (ITV) 

i a l'homologació de vehicles, les seves parts i peces, i es modifica, així 

mateix, el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 

2822/1998, de 23 de desembre. 

 ENERGIA 

- Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de 

producció d'energialèctrica a partir de fonts d'energia renovables, 

cogeneració i residus. 

- Reial Decret Llei 9/2013, de 12 de juliol, pel qual s'adopten mesures 

urgents per garantir l'estabilitat financera del sistemalèctric. 

- Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel que s'aproven el 

Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies 

elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries 

ITC-LAT 01 a 09. 

 VEGETACIÓ I FAUNA 

- Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament de la 

Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg 

espanyol d'espècies amenaçades. 

- Reial Decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen 

mesures per a la Protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució 

en línies elèctriques d'alta tensió. 

- Reial Decret 1421/2006, d'1 de desembre, pel qual es modifical Reial 

Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per 

contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats 

naturals i de la vegetació i fauna silvestres. 

- Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen 

mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació 

dels hàbitats naturals i de la fauna i vegetació silvestres (BOE núm 310 de 

28.12.95 i BOE núm 129, de 28.05.96). Modificat pel Reial Decret 

1193/1998 (BOE núm 151, de 25.06.98). 

- Instrument de ratificació, de 18 de març de 1982, del Conveni de 2 

de febrer de 1971 sobre zones humides d'importància internacional 
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RAMSAR, especialment com a hàbitat d'aus aquàtiques. 

 INCENDIS 

- Reial Decret 893/2013, de 15 de novembre, pel qual s'aprova la 

Directriu bàsica de planificació de protecció civil d'emergència per incendis 

forestals. 

- Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de 

tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d'influència de les línies 

aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals i la 

seguretat de les instal·lacions (DOGC 2236, 29.07.96). 

- Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s'estableixen les mesures de 

prevenció d'incendis forestals. 

 INSTRUMENTS PREVENTIUS 

- Llei 9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013, 

de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, la Llei 21/2015, de 20 de juliol, 

per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes i la 

Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regulal règim de comerç de drets 

d'emissió de gasos d'efecte hivernacle. 

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental. 

- Llei 6/2010, de 24 de març, de modificació del text refós de la Llei 

d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 1/2008, d’11 de gener. 

- Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el 

Reglament per a l'execució de Reial decret legislatiu 1302/1986, de 28 de 

juny, d'avaluació d'impacte ambiental. 

- Avantprojecte de “Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética”, el “Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 

2021-2030”, i la “Estrategia de Transición Justa. 

 MEDI NATURAL 

- Llei 30/2014, de 3 de desembre, del parcs Nacionals. 

- Llei 42/2007 de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. 
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 MUNTANYES D’UTILITAT PÚBLICA 

- Llei 9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013, 

de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, la Llei 21/2015, de 20 de juliol, 

per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes i la 

Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regulal règim de comerç de drets 

d'emissió de gasos d'efecte hivernacle. 

- Llei 10/2006, de 28 d'abril, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 

21 de novembre, de Montes. 

- Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes. 

- Decret 485/1962, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de 

Montes. 

 PATRIMONI 

- Reial Decret 162/2002, de 8 de febrer, pel qual es modifica l'article 

58 de Reial Decret 111/1986, de 10 de gener, de desplegament parcial de 

la Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol. 

- Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries. 

- Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. 

 RESIDUS 

- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

- Reial Decret 1304/2009, de 31 de juliol, pel qual es modifical Reial 

Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de 

residus mitjançant el dipòsit en abocador. 

- Reial Decret 105/2008, d´1 de febrer, pel qual es regula la producció 

i gestió dels residus de contaminació i demolició. 

- Ordre MAM / 3624/2006, de 17 de novembre, per la qual es 

modifiquen l'Annex 1 del Reglament  per al desenvolupament i execució 

de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos, aprovat pel 

Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril i l'Ordre de 12 juny de 2001, per la 

qual s'estableixen les condicions per a la no aplicació als envasos de vidre 

dels nivells de concentració de metalls pesats establerts en l'article 13 de 

la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos. 
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- Ordre MAM / 304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 

operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de 

residus. 

- Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula 

l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador. 

- Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril, pel qual s’aprova el Reglament 

per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, 

d'envasos i residus d'envasos. 

- Reial Decret 952/97, de 20 de juny, pel qual es modifical Reglament 

d'execució de la Llei 20/86, bàsica de residus tòxics i perillosos aprovat 

mitjançant Reial Decret 833/1988. 

- Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos. 

- Ordre de 13 d'octubre de 1989, per la qual es determinen els mètodes 

de caracterització dels residus tòxics i perillosos. 

- Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

per a l'execució de la Llei 20/1986 bàsica de residus tòxics i perillosos. 

 SOROLLS 

- Reial Decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 

37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, pel que fa a zonificació acústica, 

objectius de qualitat i emissions acústiques. 

- Reial Decret 524/2006, de 28 d'abril, pel qual es modifical Reial Decret 

212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en l'entorn 

degudes a determinades màquines d'ús a l'aire lliure. 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, de soroll. 

- Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions 

sonores en l'entorn degudes a determinades màquines d'ús a l'aire lliure. 
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 LEGISLACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA 

 AIGÜES 

- DECRET 1/2017, de 3 de gener, pel qual s’aprova el Pla de gestió de districte 

de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021. 

- Acord GOV/82/2006, de 22 d'agost, pel qual s'aprova el Pla especial 

d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) (DOGC núm.4708, 

30.08.06). 

- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 

de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. 

- Decret 328/1998, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció 

i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de 

Catalunya (DOGC núm. 1074, 28.11.88). 

 ATMÓSFERA Y CALIDAD DEL AIRE 

- Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 

n’adapten els annexos (DOGC núm. 5506, 16.11.09). 

- Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental 

de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC núm. 4378, 

de 05.05.05) 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per 

a la protecció de medi nocturn. 

- Decret 199/1995, de 16 de maig, d’aprovació dels mapes de vulnerabilitat i 

capacitat del territori pel que fa a la contaminació atmosfèrica (DOGC núm. 2077, 

19.07.95). 

- Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitària. 

- Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric. 

- Decret 833/1975, de 6 de febrer, pel que es desenvolupa la Llei 38/1972, de 

22 de desembre, de protecció del medi atmosfèric (BOE núm. 96, 22.04.75). 

 ENERGIA 

- Resolució 687 / XII de Parlament de Catalunya, de convalidació del 



 

ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

PE “ANOIA I SEGARRA III” 

Província de Barcelona  
(Catalunya) 

 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE  Pàgina 18 de 388 

Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 

l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. 

- Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 

l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. 

- Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els 

procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics 

i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya. 

- Llei 9/1991, de 3 de maig, de l'Institut Català d'Energia. 

 INSTRUMENTS PREVENTIUS 

- Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, 

administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les 

instal·lacions que incideixen en el medi ambient. 

- Decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures urgents en matèria 

d'urbanisme, fiances i ambiental. 

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 

les activitats. 

- Llei 6/2009 (Catalunya), de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i 

programes. 

- Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental, que regula 

la responsabilitat dels operadors de prevenir, evitar i reparar els danys 

mediambientals. 

- Decret 159/1994, de 14 de juliol, que aproval desenvolupament reglamentari 

de la Llei 5/1993, d'Activitats Classificades com a molestes, insalubres, nocives i 

perilloses. 

 INCENDIS 

- Resolució AAM/185/2012, de 8 de febrer, per la qual s'estableixen mesures 

extraordinàries de prevenció d'incendis forestals. 

- Llei 9/2010, de 7 de maig, de modificació de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de 

regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de 

Catalunya. 

- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis 
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- LLEI 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 

les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats 

en terrenys forestals. 

- Decret 378/1986, de 18 de desembre, sobre establiments de plans de 

prevenció d’incendis en els espais naturals de protecció especial (DOGC núm. 803, 

13.02.87). 

 MEDI NATURAL 

- Llei 12/1985, de 13 de juny, d'Espais Naturals. 

- Llei 8/2005 de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del Paisatge. 

- Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, 

de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge i es regulen els estudis 

i informes d’impacte i integració paisatgística (DOGC núm. 4723, 21.09.2006). 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais 

d’Interès Natural (DOGC núm. 1714, 01.03.93). 

- Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre la declaració d’arbres monumentals 

(DOGC núm. 857, 29.06.87). 

 FLORA I FAUNA 

- Llei 33/2015, de 21 de setembre, per la qual es modifica la Llei 42/2007, de 

13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. BOE 227 de 

2015.09.22. 

- Acord GOV/108/2010, d’1 de juny, pel qual s’aprova la determinació de les 

zones de desenvolupament prioritari (ZDP) de parcs eòlics (DOGC núm. 5644, 

07.06.2010). 

- Resolució MAH/3627/2010, de 25 d’octubre, per la qual es delimiten les 

àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de 

les espècies d’aus amenaçades a Catalunya, i es dóna publicitat de les zones de 

protecció per a l’avifauna amb la finalitat de reduir el risc d’electrocució i col·lisió 

amb les línies elèctriques d’alta tensió (DOGC núm. 5756, 16.11.2010). 

- Acord GOV/150/2009, de 29 de setembre, pel qual s’amplien diverses zones 

de protecció especial per a les aus (ZEPA) delimitades per l’Acord GOV/115/2009, 

de 16 de juny (DOGC núm. 5475, 01.10.09). 
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- Acord GOV/138/2009, de 16 de juny, pel qual s’aproven modificacions 

puntuals de la delimitació de diversos espais de la Xarxa Natura 2000 (DOGC 

núm. 5459, 07.09.09 

- Decret 172/2008 de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada 

a Catalunya. 

- Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de 

modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de 

la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi 

natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés  d'adequació de les activitats 

d'incidència ambiental. 

- Ordre MAH/534/2005, d’1 de març, per la qual es fa públic l’acord de govern 

de 8 de febrer de 2005, pel qual es designen com a zones d’especial protecció 

per a les aus (ZEPA) alguns espais proposats a la Xarxa Natura 2000 com a llocs 

d’importància comunitària (LIC) (DOGC núm. 4337, 07.03.05). 

- Ordre de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies 

protegides a Catalunya (DOGC núm. 2377, de 23.04.97). 

- Decret 123/1987, de 12 de març, Sobre declaració de reserves naturals 

parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya 

(DOGC núm 833, 29.04.87). 

- Ordre de 5 de novembre de 1984, de la Generalitat de Catalunya, de 

protecció de plantes de la flora autòctona de Catalunya. 

 PATRIMONI 

- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 

- Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni 

arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594, 13.03.02). 

 URBANISME 

- Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 

d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei d'urbanisme. 
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 RESIDUS 

- Decreto 152/2017, de 17 de octubre, sobre la clasificación, la codificación y 

las vías de gestión de los residuos en Cataluña. 

- Decreto 89/2010, de 29 de junio, por el cual se aprueba el Programa de 

gestión de residuos de la construcción de Cataluña. 

- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei reguladora dels residus (DOGC núm. 5430, 28.07.09). 

- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig en dipòsit 

controlats (DOGC núm. 2307, 13.01.97). 

- Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el cual se aprueba el Catálogo de 

residuos de Cataluña (DOGC n.º2166,09.02.96).
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4. LOCALIZACIÓ DEL PROJECTE 

VEURE MAPA 1: Localització i emplaçament. 

 

A la següent Taula s'indiquen els municipis afectats per cada infraestructura: 

 
Taula 1. Municipis afectats per les infraestructures del PE Anoia i Segarra III 

 

Element Terme municipal Longitud (m) 
Nombre 

d'aerogeneradors 

Aerogeneradors Calonge de Segarra - 3 

Aerogeneradors 
Castellfollit de 

Ruibregós 
- 3 

Infraestructures 
del PE 

Castellfollit de 
Ruibregós 

- - 

LAAT i SET Calaf 1.790,19 - 

 

 
LAAT 

Calonge de Segarra 2.805,45 - 

Els Prats de Rei 1.921,30 - 

Pujalt 2.222,58 - 

Rubió 6.448,47 - 

Sant Martí Sesgueioles 1.881,89 - 

 

Val a dir que un petit tram de l'accés a un dels suports de la LAAT afecta lleugerament 

Al municipi de Veciana, però donada la seva baixa entitat no s'inclou la descripció 

d'aquest municipi a l'apartat de socioeconòmica. 

 

 

 

 

Els aerogeneradors del projecte del parc eòlic "Anoia i Segarra III" es troben en els 

municipis de Calonge de Segarra i Castellfollit de Riubregós, pertanyents a la 

província de Barcelona, en la comunitat autònoma de Catalunya. Les infraestructures 

d'evacuació recorren els municipis de Calaf, Calonge de Segarra, Els Prats de Rei, Pujalt, 

Rubió i Sant Martí Sesgueioles, aquests pertanyents a la província de Barcelona, en 

la comunitat autònoma de Catalunya. 

El Parc Eòlic compta amb un total de 6 aerogeneradors, amb una potència unitària de 

6,0 MW, sumant una potència total de 36 MW totals. El model seleccionat és 

Siemens-Gamesa SG170, amb una alçada de boixa de 115 m i un diàmetre de rotor 

de 85 m. 
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Els nuclis de població més propers són El Soler 0,490 km a l'est de l'aerogenerador CAL-

02, Pujalt, a 2,3 km a sud de l'aerogenerador CAS-04 i Portell, a 2,54 km a l'oest de CAS-

02. 

Figura 1. Localització del parc Eòlic "Anoia i Segarra III" i la seva línia d'evacuació. 

 

En la següent Taula, es poden veure les coordenades de la posició dels aerogeneradors 

que componen el Parc Eòlic "Anoia i Segarra III". 

 

Taula 1. Coordenades dels aerogeneradors del parc Eòlic "Anoia i Segarra III". 

 

ID PROJECTE 
UTM ETRS89 H31 

X Y 

CAL 01 PE Anoia i Segarra III 371.204,00 4.623.338,00 

CAL 02 PE Anoia i Segarra III 371.515,00 4.622.815,00 

CAL 04 PE Anoia i Segarra III 371.572,69 4.622.196,82 

CAS 02 PE Anoia i Segarra III 368.938,00 4.622.756,00 

CAS 03 PE Anoia i Segarra III 369.109,00 4.622.277,00 

CAS 04 PE Anoia i Segarra III 369.698,00 4.621.883,00 
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A la següent imatge es representen els aerogeneradors sobre ortofotografia. 

Figura 2. Aerogeneradors del PE "Anoia i Segarra III" sobre ortofotografia 

 

Taula 2. Longitud de la línia per cada municipi afectat. 

TERME MUNICIPAL LONGITUD (m) 

Calaf 1.790,19 

Calonge de Segarra 2.755,97 

Els Prats de Rei 1.932,70 

Pujalt 2.223,01 

Rubió 6.422,70 

Sant Martí Sesgueioles 1.871,93 

TOTAL 16.996 

 

 

Les infraestructures d'evacuació de SET i començament de la LAAT es troben al 

terme municipal de Colonge de Segarra, província de Barcelona, i contínua pels termes 

municipals de Pujalt, Calaf, Sant Martí Sesgueioles, Els Prats de Rei, i Rubió a la 

Comunitat d'Autònoma de Catalunya. 
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Figura 3. Línia d'evacuació del PE Anoia i Segarra III (vèrtexs i suports) 

A la següent Taula s'indiquen les coordenades dels suports de la línia aèria. 

Taula 3. Coordenades dels suports de la línia aèria 

ID UTM ETRS89 H31 
 

 ID 

X Y 
 

X Y 

Portico 369.968,46 4.621.610,74 
 

Apy. 27 376.239,83 4.617.776,14 

Apy. 01 369.939,99 4.621.599,90 
 

Apy. 28 376.486,94 4.617.542,22 

Apy. 02 370.084,00 4.621.453,00 
 

Apy. 29 376.718,49 4.617.323,03 

Apy. 03 370.502,20 4.621.570,07 
 

Apy. 30 376.911,29 4.617.140,52 

Apy. 04 370.881,00 4.621.552,00 
 

Apy. 31 377.163,00 4.616.934,00 

Apy. 05 371.145,00 4.621.464,00 
 

Apy. 32 377.346,71 4.616.733,64 

Apy. 06 371.379,27 4.621.473,86 
 

Apy. 33 377.582,05 4.616.476,97 

Apy. 07 371.644,00 4.621.485,00 
 

Apy. 34 377.847,00 4.616.188,00 

Apy. 08 371.966,00 4.621.599,00 
 

Apy. 35 378.175,00 4.616.029,00 

Apy. 09 372.214,50 4.621.442,20 
 

Apy. 36 378.484,00 4.615.774,00 

La línia elèctrica consta d'una longitud total de 17,07 km i un total de 53 suports. A la 

següent taula i imatge, es poden veure les coordenades de la posició dels suports que 

componen la Línia Aèria d'Alta Tensió. 
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ID UTM ETRS89 H31 
 

 ID 

X Y 
 

X Y 

Apy. 10 372.493,27 4.621.266,29 
 

Apy. 37 378.742,00 4.615.449,00 

Apy. 11 372.779,00 4.621.086,00 
 

Apy. 38 379.029,43 4.615.205,46 

Apy. 12 372.906,00 4.620.754,00 
 

Apy. 39 379.224,22 4.614.982,69 

Apy. 13 373.214,00 4.620.448,00 
 

Apy. 40 379.444,91 4.614.730,29 

Apy. 14 373.598,19 4.620.181,74 
 

Apy. 41 379.711,15 4.614.476,00 

Apy. 15 373.795,66 4.619.867,00 
 

Apy. 42 380.015,87 4.614.184,95 

Apy. 16 373.835,96 4.619.552,21 
 

Apy. 43 380.267,43 4.613.944,68 

Apy. 17 373.876,25 4.619.237,37 
 

Apy. 44 380.454,18 4.613.710,74 

Apy. 18 374.134,48 4.619.129,04 
 

Apy. 45 380.569,92 4.613.565,75 

Apy. 19 374.279,66 4.619.068,13 
 

Apy. 46 380.720,75 4.613.439,18 

Apy. 20 374.527,54 4.618.964,13 
 

Apy. 47 381.119,00 4.613.105,00 

Apy. 21 374.778,30 4.618.858,93 
 

Apy. 48 381.499,40 4.612.721,21 

Apy. 22 375.006,35 4.618.763,25 
 

Apy. 49 381.641,73 4.612.577,61 

Apy. 23 375.324,25 4.618.629,87 
 

Apy. 50 381.902,66 4.612.317,41 

Apy. 24 375.533,00 4.618.453,45 
 

Apy. 51 382.171,75 4.612.049,06 

Apy. 25 375.741,46 4.618.277,26 
 

Apy. 52 382.331,81 4.611.889,44 

Apy. 26 375.978,00 4.618.024,00 
 

Apy. 53 382.559,96 4.611.665,04 

 

 

A la següent imatge i Taula s'indica la posició de la torre de mesurament de vent del 

parc eòlic Anoia i Segarra III. 

Taula 4. Coordenades de la torre de mesurament del parc eòlic 

 

Id X Y 

1 368.534,488 4.622.633,93 

2 368.532,126 4.622.624,21 

3 368.522,468 4.622.626,8 

4 368.524,974 4.622.636,41 

 

  

Finalment, el parc eòlic disposa d'una torre de mesurament de vent, se situa a l'oest de 

l'aerogenerador CAS-02. 
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Figura 4. Torre de medició del parc eólic Anoia i Segarra III 

 

Taula 5. Coordenades del centroide de la SET. 

Id X I 

1 370.009,5 4.621.616,65 
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5. ESTUDI DE LES ALTERNATIVES PROPOSADES 

 ANTECEDENTS I NORMATIVA APLICABLE 

D'acord amb l'Art. 11 de Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents 

per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, cal fer una consulta 

prèvia sobre la viabilitat de l'emplaçament d'un parc eòlic projectat. 

Article 11. Consulta prèvia sobre la viabilitat de l'emplaçament d'un parc eòlic (...). 

 
11.1 Les persones interessades a implantar un parc eòlic o una planta solar fotovoltaica 

han de formular una consulta prèvia a la Ponència d'energies renovables sobre la viabilitat 

de l'emplaçament projectat per a la instal·lació. De manera optativa poden sol·licitar 

també que la Ponència es pronunciï sobre l'amplitud i el nivell de detall de l'estudi 

d'impacte ambiental del futur projecte. 

 

11.2 La consulta sobre la viabilitat de l'emplaçament i la sol·licitud de pronunciament sobre 

l'amplitud i nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental s'han d'efectuar mitjançant l'Oficina 

de Gestió Empresarial (OGE) i s'ha d'adjuntar la documentació següent: (...) 

 

c) Un estudi que justifiqui les principals alternatives considerades i que inclogui una anàlisi 

dels potencials impactes de cadascuna d'elles. 

 

En relació amb això, el 12 d'agost de 2020 el promotor del parc Eòlic fa lliurament a 

la Ponència d'energies renovables a través de l'Oficina de Gestió Empresarial de la 

següent documentació: 

• Avantprojecte del parc Eòlic Anoia i Segarra III de 35,7 MW. 

• Estudi de diagnòstic territorial i de medi afectat pel Parc Eòlic Anoia i Segarra 

III de 35,7 MW. 

• Anàlisi d'Alternatives del parc Eòlic Anoia i Segarra III de 35,7 MW. 

 
Posteriorment, la Ponència d'energies renovables, en la sessió duta a terme el 

2 de novembre de 2020 va aprovar "l’Acord sobre la viabilitat de l'emplaçament 

i pronunciament sobre l'amplitud i el nivell de detall de l'estudi d'impacte 

ambiental del projecte" Parc Eòlic Anoia i Segarra III "en els termes municipals 

de Castellfollit de Riubregós, Calonge de Segarra, Pujalt, Calaf, Sant Martí 

Sesgueioles, Els Prats de Rei i Rubió (Barcelona) "(R / N. SER-2020-01.650.173-

OTAACC20200051). 
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En aquest Acord, pel que fa a l'Anàlisi d'Alternatives lliurat, s'indical següent: 

Les alternatives proposades són: 

Alternativa 0: No realitzar el projecte. 

Alternatives estratègiques: En aquest apartat es recullen les determinacions que 

s'estableixen per a definir les zones de desenvolupament prioritari de l'energia eòlica i es 

proposa la ubicació de l' projecte al trobar en una d'aquestes que disposa del potencial 

eòlic suficient. 

Alternatives tècniques i de disseny: Entre les tècniques justifica l'adopció d'aerogeneradors 

de 6,2 MW atès que permet major producció en un espai més reduït. Pel que fa a les de 

disseny, aquestes es basen en la configuració del parc i els seus elements. Concretament 

a la distribució d'aerogeneradors en el territori; el tipus de connexió entre aerogeneradors; 

i l'accés a parc (infraestructures i vials), així com distribució d'elements auxiliars. 

Aquestes es basen en diverses ubicacions dels aerogeneradors tenint-se en compte el 

garantir un màxim aprofitament del recurs eòlic; minimitzar l'obertura de camins; 

minimitzar el moviment de terres; mantenir una distància mínima de 500 m a nuclis o 

habitatges aïllats; mantenir una distància de seguretat en infraestructures existents; i 

minimitzar l'afecció a superfícies forestals i/o interès mediambiental. Així es proposa una 

alternativa d'11 aerogeneradors de potència unitària de 3 MW o la del projecte 10 

aerogeneradors de 4,2 MW de potència unitària. 

El document ambiental analitza i avalua les diferents alternatives tenint en compte tant la 

seva viabilitat i sostenibilitat com des del punt de vista tècnic, econòmic i mediambiental. 

L'alternativa 0 es descarta perquè no produint-se cap afectació sobre el medi no s'aprofita 

un recurs natural renovable que permet reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. 

L'anàlisi comparativa de la resta d'alternatives conclou que la millor alternativa és la 

proposta, ja que suposa menys un impacte menor en el medi ambient perquè implica un 

menor nombre d'aerogeneradors i per tant una reducció de les obres que aquests 

comporten. 

D’acord amb això, es presenta a continuació un resum d'aquesta Anàlisi d'Alternatives. 
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 ALTERNATIVES A L’ACCIÓ PROPOSADA 

 ALTERNATIVA 0. NO CONSTRUCCIÓ DEL PARC EÒLIC 

L'alternativa 0 (o de no actuació), suposa la no execució del projecte, mantenint l'estat 

actual de l'àrea a nivell local. 

Aquesta alternativa implicaria la pèrdua dels recursos econòmics directes (conseqüència 

d’aquesta activitat de construcció, condicionament i explotació) i indirectes (relatius a la 

seva incidència en altres factors socioeconòmics de l'àrea, rendes generades, etc.). 

Pel que fa a les implicacions sobre les estructures administratives de l'entorn, la posada 

en servei del parc eòlic suposa un increment de les possibilitats de recaptació derivades 

de l'activitat econòmica i les seves implicacions indirectes sobre els llocs de treball i 

subcontractes que repercuteixen sobre les Entitats Municipals (ICIO, IAE, etc.). 

A escala econòmica, és de destacar que la no realització del projecte suposa la pèrdua 

d'un potencial de treball, que serà necessari per a la posada en servei del parc eòlic i el 

seu manteniment posterior. 

Aquest potencial podria estar centrat en: construcció, fabricació, subministrament i 

transport de peces a la zona i manteniment i gestió de les instal·lacions. 

D'altra banda, es perdria una oportunitat estratègica de país en la lluita contral canvi 

climàtic amb la promoció d'energies renovables, ja que es deixaria passar una oportunitat 

de posar en funcionament una instal·lació que generalectricitat utilitzant una font 

d'energia renovable com és l’energia eòlica. 

La utilització de combustibles fòssils com a font d'energia per a generar electricitat, 

suposa, tal com l'experiència ens ha demostrat, un alt cost ambiental, amb un increment 

de les emissions d'efecte hivernacle, i social. 

Tot i així, l'alternativa 0, o de no actuació, implicaria la no realització en el territori d'un 

conveni de col·laboració amb els ajuntaments per potenciar projectes molt beneficiosos, 

en el marc de la transició per a les energies renovables per a la comunitat i els termes 

municipals afectats.  

El conveni de col·laboració es basa en el següent pla d'acció: 

• Pla d'informació municipal de les energies renovables i en especial 

del projecte a implementar. 

• Implantació del projecte eòlic "Eix del conveni". 

• Pla de formació de les energies renovables. 

• Pla de desenvolupament de l'ocupabilitat en energies renovables. 
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• Autoconsum i eficiència energètica. 

• Anàlisi del potencial energètic del municipi (Eòlic, fotovoltaic, biomassa, 

etc.). 

• Promoció de les energies renovables, "Finestreta Única" en la tramitació de 

possibles projectes de suport a la ciutadania. 

• Pla de finançament del potencial energètic del municipi. 

• Pla de desenvolupament socioeconòmic local. 

Per tot això es considera que la instal·lació d'un parc eòlic, des del punt de vista 

global, té un impacte ambiental positiu, descartant l'alternativa 0 (o de no 

actuació), sense que es cregui necessari incorporar d'ara endavant. 

  ALTERNATIVES AL PARC EÒLIC 

 DADES GENERALS DE LES ALTERNATIVES 

Les 3 alternatives considerades estan localitzades a la comarca de la Segarra, a la 

província de Lleida. 

Els aerogeneradors de les alternatives considerades s'han intentat posicionar en les 

antigues zones denominades Zones de Desenvolupament Prioritària (ZDP) emparades 

pel Decret 147/2009, tot i que actualment està derogat pel Decret Llei 16/2019 de 26 

de novembre, per afavorir els impactes positius sobre el territori. 

Les 3 alternatives estan distribuïdes segons la següent figura: 
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Figura 5. Localització de les 3 alternatives del PE. 

 

S'han posicionat els aerogeneradors en turons de manera que en aquests es trobin 

velocitats més elevades que en el seu voltant (el que s'anomena "efecte turó"). Aquest 

efecte és causat perquè el vent es comprimeix a la part de la muntanya on dona l'aire i 

quan aquest arriba al cim torna a expandir-se. Es presenta a continuació una taula resum 

amb les principals característiques de cadascuna de les alternatives considerades: 

Taula 6. Característiques dels aerogeneradors de les 3 alternatives del parc Eòlic  

Característiques Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Núm Aerogeneradors 10 11 8 

Diàmetre rotor: 149,10 m 150,00 m 170,00 m 

Alçada de boixa: 125,00 m 125,00 m 115,00 m 

Potència nominal 

Aerogenerador (MWe): 
4,50 4,20 6,20 

Potència instal·lada 
(MWe): 

45,00 46,20 49,60 
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Energia anual generada per 

aerogenerador (MWh/any): 
9.968,80 10.768,30 14.767,50 

Energia anual generada 

(MWh/any): 
99.687,90 118.451,00 118.139,70 

Tal com es pot comprovar, les turbines de l'alternativa 3 tenen una potència nominal 

superior (6,20 MWe), de manera que s'aconsegueix un major AEP (Annual Energy 

Production) per aerogenerador, optimitzant d'aquesta manerals impactes directament 

relacionats amb cada posició de l'aerogenerador. 

A les 3 alternatives s'han de crear una xarxa de vials que facilitin l'accés als 

aerogeneradors per la seva instal·lació i manteniment, amb una part de camins a 

adequar i una altra de nova construcció. 

Els principals accessos al parc eòlic per a les 3 alternatives són: 

Taula 7. Accessos principals per a les Alternatives del parc Eòlic "Anoia i Segarra III". 

 

ACCÉS 
 

DESCRIPCIÓ 
 

X (m) 
 

I (m) 

 

1 
 

Camí existent que surt de la Carretera N-141.ª 
 

368.080,75 
 

4.622.642,70 

 

2 
 

Camí existent que surt de la Carretera C-25 
 

370.021,23 
 

4.621.546,01 

 

3 
 

Camí existent que surt de la Carretera V-3003 
 

370.607,93 
 

4.622.108,14 

 

4 
 

Camí existent que surt de la Carretera C-25 
 

371.485,91 
 

4.621.673,50 

 

5 
 

Camí existent que surt de la Carretera V-3003 
 

371.562,23 
 

4.622.585,92 

 

Els aerogeneradors de les 3 alternatives tindran un enllaç amb el centre col·lector de la 

Subestació Elèctrica Transformadora (SET) de nova construcció, la qual s'ha identificat 

com SET CALONGE, mitjançant línies elèctriques sepultats. 

 

Aquests circuits elèctrics transcorreran soterrats en rases principalment al llarg dels 

camins del parc eòlic o camins existents, des dels aerogeneradors fins a arribar a la 

subestació. Aniran degudament protegits i senyalitzats. 
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Les 3 alternatives evacuaran a la SET RUBIÓ 220 kV existent (localitzada al terme 

municipal de Rubió (Barcelona) a través d'una nova línia aèrialèctrica d'evacuació de 220 

kV, ja que aquesta SET és la més propera a les diferents alternatives de les que 

actualment tenen disponibilitat. 

Amb les consideracions prèviament exposades, es considera que la utilització de turbines 

de més potència nominal permetria arribar a una mateixa potència nominal del parc amb 

un nombre inferior d'aerogeneradors, la qual cosa permet reduir significativament 

l'impacte del parc Eòlic. 

 ALTERNATIVA 1 

L'alternativa 1 es va dissenyar considerant el màxim d'aerogeneradors que 

tècnicament era possible instal·lar amb la tecnologia i potències de generació del 

moment. 

 UBICACIÓ 

A la Taula següent s'indica la ubicació considerada dels aerogeneradors d'aquesta 

alternativa 1 (coordenades UTM ETRS89, fus 31): 

Taula 8. Ubicació dels aerogeneradors de l'Alternativa 1 del parc Eòlic "Anoia i Segarra III". 

NOM X I POTÈNCIA AEROGENERADORS (MW) 

CAS 1 367.695 4.623.521 4,50 

CAS 2 367.510 4.622.701 4,50 

CAS 3 368.580 4.622.967 4,50 

CAS 4 367.955 4.622.431 4,50 

CAS 5 368.981 4.622.736 4,50 

CAS 6 368.383 4.622.202 4,50 

CAS 7 369.956 4.622.907 4,50 

CAS 8 369.435 4.622.464 4,50 

CAS 9 368.815 4.621.936 4,50 

CAS 10 369.715 4.622.075 4,50 
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A la següent imatge s'indiquen les posicions de l'alternativa 1: 

Figura 6. Localització dels aerogeneradors de l'alternativa 1 del PE. 

 

 ACCESSOS 

S'haurà de crear una xarxa de vials que facilitin l'accés als aerogeneradors per 

poder instal·lar-los i per fer el seu posterior manteniment. 

El seu traçat s'ha dissenyat per adaptar-se als camins existents i al perfil natural 

del terreny. 

Les longituds aproximades de camins afectats són les següents: 

Taula 9. Longitud de camins per l'Alternativa 1 del parc Eòlic "Anoia i Segarra III". 

DESCRIPCIÓ LONGITUD 

Camins existents per adequar: 2.315,00 m 

Camins de nova construcció: 3.809,00 m 

TOTAL: 6.124,00 m 
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 LÍNIES ELÉCTRIQUES SEPULTADES 

Es dissenyen de l'ordre aproximat de 9.820,00 m de línies elèctriques sepultades. 

 

 ALTERNATIVA 2 

L'alternativa 2 correspon a una evolució de la primera proposta (l'alternativa 1). En les 

visites que es van fer en el territori per veure l'emplaçament "in situ" es va comprovar 

que hi havia posicions més eficients energèticament, el que va produir un redisseny del 

projecte. 

 UBICACIÓ 

A la Taula següent s'indica la ubicació considerada dels aerogeneradors d'aquesta 

alternativa 2 (coordenades UTM ETRS89, fus 31): 

Taula 10. Ubicació dels aerogeneradors de l'Alternativa 2 del parc Eòlic "Anoia i Segarra III". 

NOM X y 
POTÈNCIA 

AEROGENERADORS 
(MW) 

CAS 1 367.744 4.622.887 4,20 

CAS 2 368.597 4.622.958 4,20 

CAS 3 368.492 4.622.486 4,20 

CAS 4 369.409 4.622.476 4,20 

CAS 5 369.215 4.621.907 4,20 

CAS 6 369.828 4.621.871 4,20 

calç 1 371.183 4.623.342 4,20 

Cal febrer 371.660 4.622.780 4,20 

Cal març 370.615 4.622.440 4,20 

Cal abril 371.428 4.621.995 4,20 

Cal maig 370.544 4.621.285 4,20 

 
A la següent imatge s'indiquen les posicions de l'alternativa 2: 
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Figura 7. Localització dels aerogeneradors de l'alternativa 2 del PE. 

 

 ACCESSOS 

S'haurà de crear una xarxa de vials que facilitin l'accés als aerogeneradors per poder 

instal·lar-los i per fer el seu posterior manteniment. 

El seu traçat s'ha dissenyat per adaptar-se als camins existents i al perfil natural del 

terreny. 

Les longituds aproximades de camins afectats són les següents: 

Taula 11. Longitud de camins per l'Alternativa 2 del parc Eòlic "Anoia i Segarra III". 

DESCRIPCIÓ LONGITUD 

Camins existents per adequar: 3.137,00 m 

Camins de nova construcció: 5.120,00 m 

TOTAL: 8.257,00 m 
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 LÍNIES ELÈCTRIQUES SEPULTADES 

Es dissenyen de l'ordre aproximat de 10.250,00 m de línies elèctriques sepultades. 

 ALTERNATIVA 3 

L'alternativa 3 correspon a una evolució natural de la segona proposta (l'alternativa 

2). 

Tal com es va fer amb l'alternativa 2, i com el recurs eòlic és escàs a la zona, per 

minimitzar l'impacte visual i paisatgístic dels aerogeneradors i augmentar la producció 

d'energia, es va redissenyar el projecte amb aerogeneradors d'última generació de 6,20 

MWe de potència unitària, reduint l'altura i augmentant el diàmetre del rotor per, 

d'aquesta manera, reduir el nombre d'aerogeneradors (8 unitats) respecte de les 

alternatives 1 i 2, amb un impacte visual, paisatgístic i ambiental menor. 

 UBICACIÓ 

En la tabla siguiente se indica la ubicación considerada de los aerogeneradores de esta 

alternativa 3 (coordenadas UTM ETRS89, huso 31): 

Taula 12. Ubicació dels aerogeneradors de l'Alternativa 3 del parc Eòlic "Anoia i Segarra III". 

NOM X y 
POTÈNCIA 

AEROGENERADORS 
(MW) 

CAS01 367.767 4.622.941 6,20 

CAS02 368.938 4.622.756 6,20 

CAS03 369.109 4.622.277 6,20 

CAS04 369.698 4.621.883 6,20 

CAL01 371.204 4.623.338 6,20 

CAL02 371.515 4.622.815 6,20 

CAL03 370.614 4.622.458 6,20 

CAL04 371.402 4.622.058 6,20 
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A la següent imatge s'indiquen les posicions de l'alternativa 3: 

Figura 8. Localització dels aerogeneradors de l'alternativa 3 del PE. 

 

 ACCESSOS 

S'haurà de crear una xarxa de vials que facilitin l'accés als aerogeneradors per poder 

instal·lar-los i per fer el seu posterior manteniment. 

El seu traçat s'ha dissenyat per adaptar-se als camins existents i al perfil natural del 

terreny. 

Les longituds aproximades de camins afectats són les següents: 

Taula 13. Longitud de camins per l'Alternativa 3 del parc Eòlic "Anoia i Segarra III". 

DESCRIPCIÓ LONGITUD 

Camins existents per adequar: 1.960,00 m 

Camins de nova construcció: 3.930,00 m 

TOTAL: 5.890,00 m 
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 LÍNIES ELÈCTRIQUES SEPULTADES 

Es dissenyen de l'ordre aproximat de 7.400,00 m de línies elèctriques sepultades. A 

continuació es mostra una taula resum de les dades de les 3 alternatives: 

Taula 14. Resum de les dades de les 3 alternatives del parc Eòlic "Anoia i Segarra III". 

 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Camins existents 

per adequar: 
2.315,00 3.137,00 1.960,00 

Camins de nova 

construcció: 
3.809,00 5.120,00 3.930,00 

Total de camins a 

adequar: 
6.124,00 8.257,00 5.890,00 

Línies elèctriques 

subterranis: 
9.820,00 10.250,00 7.400,00 

 VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

 ANÀLISI DE POTENCIALS IMPACTES 

En aquest apartat es presenta una primera anàlisi d'impactes potencials que 

tradicionalment poden ocasionar els parcs eòlics i aplicat al projecte objecte d'estudi. 

En el supòsit que ens ocupa, l'anàlisi dels impactes de la fase de construcció i de la 

fase d'operació i manteniment del parc eòlic s'ha centrat en: 

FACTORS AMBIENTALS: 

Medi fisicoquímic 

• Atmosfera: 

✓ qualitat 

✓ soroll 

✓ radiació lluminosa 

• Sòl/aigua: 

✓ Qualitat / Contaminació del sòl 

✓ Qualitat / Contaminació de les aigües 

 
• Geologia: 

✓ Geomorfologia i estabilitat 
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* Medi biòtic 

 
• Vegetació: 

✓ Cobertura vegetal i cultius 
 

• Fauna: 

✓ Aus / Quiròpters i fauna associada 
 

* Medi socioeconòmic 

 
• Socioeconòmic: 

✓ Usos del sòl i usos recreatius 

✓ Ocupació i adquisició de béns i serveis 

✓ Vies de comunicació 

✓ Paisatge 

✓ Accidents 

✓ Patrimoni cultural 

 
* MEDI en general 

 
ACCIONS DEL PROJECTE: 

 
Fase de construcció: 

 
• Obertura i/o adequació de vials 

 
• Condicionament del terreny 

 
• Construcció d'edificis auxiliars 

 
• Fonamentacions, cablejats, xarxes de nous serveis, etc. 

 
• Transport 

 
• Muntatge 

 
• Residus generats 

 Fase de funcionament: 
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• Presència del parc eòlic 

• Producció d'energia 

• Tasques de manteniment 

• Transport 

 

Desmuntatge del parc 

L'anàlisi basat en les accions anteriors i els factors del mitjà ha permès elaborar 

la següent Taula d'identificació de potencials impactes, on s'indiquen aquells 

impactes que han estat considerats positius (en verd +), i els que han estat 

considerats negatius (en groc- ). 
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Taula 15. Taula d'identificació de potencials impactes del Parc Eòlic "Anoia i Segarra III". 
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TAULA D'IDENTIFICACIÓ MEDI FISICOQUÍMIC MEDI BIÒTIC MEDI HUMÀ I SOCIOECONÒMIC G
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A continuació s'ofereix una breu descripció genèrica de cadascun dels potencials impactes 

de cada alternativa considerada, identificant en cada cas en quina fase del projecte es 

produeixen, així com el medi sobre el qual incideixen. 

 

Tal com s'ha indicat en apartats anteriors, l'alternativa seleccionada ha de ser una solució 

viable i sostenible, des del punt de vista tècnic, econòmic i mediambiental. 

 

L'avaluació de les alternatives plantejades es realitza mitjançant la seva comparació, 

valorant-les segons la Taula següent: 

MENYS FAVORABLE FAVORABLE MÉS FAVORABLE 

MEDI FISICOQUÍMIC 

ATMOSFERA 

ATMOSFERA 

QUALITAT 

Fase de construcció: 

L'execució de les obres necessàries per a la construcció del parc eòlic provocarà, de manera 

temporal, una alteració negativa de la qualitat atmosfèrica de l'àmbit d'estudi, principalment per 

un increment de partícules sòlides en suspensió (pols) i emissió de gasos de combustió amb 

efecte hivernacle (CO2 i similars) durant el moviment de terres i els treballs de la maquinària, que 

es preveu com el principal impacte des del punt de vista atmosfèric; i també, encara que en 

menor mesura, per l'alliberament de gasos emesos per l'ús de vehicles i maquinària diversa en la 

fase de construcció. 

Més concretament, les operacions que poden produir aquesta alteració atmosfèrica són: 

- Moviments de terres necessaris per condicionar els camins d'accés a la zona ia cada un dels 

aerogeneradors, així com la base dels aerogeneradors, les rases pels cablejats, i els edificis 

auxiliars. 

- El trànsit de camions i maquinària pesant per la xarxa viària local i pels accessos als 

aerogeneradors. Cal destacar la circulació de vehicles pels accessos no pavimentats, que serà 

una important font de partícules sòlides. 

- Excavacions i altres accions encaminades a realitzar els fonaments, càrregues i descàrregues de 

camions, i acopis de diversos sòls i altres materials en l'àmbit de treball. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte negatiu en aquesta fase. 
 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Una major presencia d’ 

aerogeneradors (10 Unitats.) 

implica una obra de major 

envergadura i, per lo tant, un 

impacto ambiental de major 

magnitud (majors emissions de  

Una major presencia 

d’aerogeneradors (11  

Unitats.) Implica una obra de 

més envergadura i, per tant, 

un impacte ambiental de més 

magnitud 

Una menor presencia 

d’aerogeneradors (8 Unitats.) 

implica una obra de menor 

envergadura i, por tant, un 

impacte ambiental de menor 

magnitud (menor tràfic per  
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pols, etc.). Aquesta alternativa té 

més aerogeneradors que l'A2 i l’ 

A3. 

(Majors emissions de pols, 

etc.). 

pistes no asfaltades i menors 

emissions de pols, etc.). 

Fase d'operació i manteniment: 

Tot i que les emissions de gasos d'efecte hivernacle en l'àmbit global han augmentat les últimes dècades, 

el sector eòlic ha contribuït al fet que aquest increment hagi estat menor, ja que l'operació de les turbines 

eòliques no genera produccions directes d'emissions gasoses. 

Així doncs, a escala global, el funcionament del PE contribuirà directament a la millora de la qualitat 

atmosfèrica, amb la generació d'energia a partir d'una font renovable i lliure d'emissions. 

Tal com s'ha indicat anteriorment, la generació d'energialèctrica amb una font renovable constituirà un 

impacte positiu sobre la contaminació atmosfèrica, al reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. 

Per a una mateixa potència instal·lada, i dins de les possibles implantacions en el territori, l'elecció d'un 

àmbit d'elevat recurs eòlic com el proposat, maximitza la producció i per tant augmenta aquest efecte 

positiu. 

S'ha de tenir en compte, l'increment de pols en suspensió i emissió de gasos de combustió amb efecte 

hivernacle (CO2 i similars) durant les tasques de manteniment, pel moviment i treballs de vehicles i 

maquinària (les més habituals es preveu que siguin les operacions de sega pel manteniment de la vegetació 

del parc eòlic). 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Una major presencia 

d’aerogeneradors (10 Unitats.) implica 

una obra de major envergadura i, por 

tant, un impacte ambiental de major 

magnitud (majors emissions de pols, 

etc.). Esta alternativa té més 

aerogeneradors que l’A2 y l’A3. 

  

 

Una major presencia 

d’aerogeneradors (11 

Unidades.) implica una obra de 

major envergadura i, per  tant, 

un impacte ambiental de major 

magnitud (majors emisions de 

pols, etc.). 

Una menor presencia 

d’aerogeneradors (8 Unitats.) 

implica una obra de menor 

envergadura i, per tant, un impacte 

ambiental de menor magnitud 

(menor tràfic per pistes no 

asfaltades y menors emissions de 

pols, etc.). 

Fase de desmantellament: 

Els impactes en fase de desmantellament seran similars als descrits per a la fase de construcció. 

Són generats principalment per emissions de pols i partícules. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Una major presencia 

d’aerogeneradors (10 Unitats.) implica 

una obra de major envergadura i, por 

tant, un impacte ambiental de major 

magnitud (majors emissions de pols, 

etc.). Esta alternativa té més 

Una major presencia 

d’aerogeneradors (11 

Unidades.) implica una obra de 

major envergadura i, per  tant, 

un impacte ambiental de major 

magnitud (majors emisions de 

Una menor presencia 

d’aerogeneradors (8 Unitats.) 

implica una obra de menor 

envergadura i, per tant, un impacte 

ambiental de menor magnitud 

(menor tràfic per pistes no 
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aerogeneradors que l’A2 y l’A3. pols, etc.). asfaltades y menors emissions de 

pols, etc.). 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Fase de construcció: 

Els sorolls produïts durant la fase de construcció del projecte (atribuïbles sobretot a l'ús de maquinària 

pesant durant la fase d'obres, moviments de terres, construccions, muntatge dels aerogeneradors, així com 

a la freqüentació en l'àmbit d'actuació, tant de maquinària com de 

personal), poden generar molèsties als habitants de l'entorn. 

També poden espantar a determinades espècies faunístiques actualment distribuïdes per la zona, tot i que 

és previsible que, un cop finalitzades les obres, puguin recuperar la seva distribució inicial. 

* Aerogenerador de l’Alternativa 1==> Nordex Mod. N149. 

* Aerogenerador de l’Alternativa 2==> VESTAS Mod. V150. 

* Aerogenerador de l’Alternativa 3==> SIEMENS GAMESA Mod. SG 6.0-170 HH115. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte negatiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 
Habitatges a una distància d≥500 m. 

 
Habitatges a una distància 

d≥500 m. 

 

Habitatges a una distància d≥500 

m. 

Nuclis urbans ad≥1000 m. 
Nuclis urbans ad≥1000 m. 

 
Nuclis urbans ad≥1000 m. 

Major nombre d'aerogeneradors (10 

Unitats.) Implica un major impacte 

ambiental (major emissions de soroll 

per trànsit, construcció, etc ...). 

 
Aquesta alternativa té menys 

aerogeneradors que l'A2, però més 

que l'A3. 

Major nombre de 

aerogeneradors (11 

Unitats.) Implica un major 

impacte ambiental (major 

emissions de soroll per trànsit, 

construcció, etc ...). 

Aquesta és l'alternativa amb 

més aerogeneradors de les 

tres. 

 
Menornombre 

 d’aerogeneradors 

(8 Unitats.) implica un impacte 

ambiental menor (menor 

emissions de soroll per trànsit, 

construcció, etc ...). 

 
Aquesta és l'alternativa amb 

menor impacte sonor en aquesta 

fase. 

Fase d'Operació i manteniment: 

El soroll causat a les rodalies del parc serà degut principalment a la fricció de l'aire a la rotació de les aspes 

i dels remolins que es produiran darrere d'elles (turbulències) quan es trobin en moviment, així com els 

ocasionats pels motors que permeten orientar la barqueta de l'aerogenerador cap a les direccions de vent 

dominants. 

El funcionament de la subestació del parc també generarà un soroll continuat. L'estudi 

de soroll definirà l'impacte final de l'alternativa escollida. 

També cal considerar els sorolls de les tasques de manteniment (operacions de sega, etc.), que en 

qualsevol cas, no representa un canvi significatiu respecte la situació actual. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte negatiu en aquesta fase. 
 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

 

Habitatges a una distància d≥500 m. 

 

Habitatges a una distància 

d≥500 m. 

 

Nuclis urbans ad≥1000 m. 

 

Nuclis urbans ad≥1000 m. Habitatges a una distància d≥500 

m. 
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La major presència d'aerogeneradors 

(10 Unitats.) Implica un impacte de 

soroll de fons més gran. 

 

Aquesta alternativa té menys 

aerogeneradors que l'A2, però més 

que l'A3. 

 

Cal indicar la presència d'altres PE a 

la zona que també són una font de 

soroll de fons. 

 

La major presència 

d’aerogeneradors (11 

Unitats.) Implica un impacte 

de soroll de fons més gran. 

 

Aquesta alternativa té més 

aerogeneradors i més impacte 

de soroll de fons que les A1 i 

A3. 

 

Cal indicar la presència 

d'altres PE a la zona que 

també són una font de 

soroll de fons. 

 
Nuclis urbans ad≥1000 m. 

 

El menor nombre 

d'aerogeneradors (8 Unitats.) 

Implica un impacte de soroll de 

fons menor. 

 
Cal indicar la presència d'altres PE 

a la zona que també són una font 

de soroll de fons. 

Fase de desmantellament: 

Els potencials impactes produïts en la fase de desmantellament seran similars als descrits en la fase de 

construcció, és a dir, sorolls propis de les obres. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte negatiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

Habitatges a una distància d≥500 m. 

 

Habitatges a una distància 

d≥500 m. 

 

Habitatges a una distància d≥500 

m. 

Nuclis urbans ad≥1000 m. 
Nuclis urbans ad≥1000 m. 

 

Nuclis urbans ad≥1000 m. 

Major nombre d'aerogeneradors (10 

Unitats.) Implica un major impacte 

ambiental (major emissions de soroll 

per trànsit, construcció, etc ...). 

 

Aquesta alternativa té menys 

aerogeneradors que l'A2, però més 

que l'A3. 

Major nombre de 

aerogeneradors (11 

Unitats.) Implica un major 

impacte ambiental (major 

emissions de soroll per trànsit, 

construcció, etc ...). 

Aquesta és l'alternativa amb 

més aerogeneradors de les 

tres. 

 

Menor nombre 

 d’aerogeneradors 

(8 Unitats.) implica un impacte 

ambiental menor (menor 

emissions de soroll per trànsit, 

construcció, etc ...). 

 

Aquesta és l'alternativa amb 

menor impacte sonor en aquesta 

fase. 

RÀDIO INTERFERÈNCIES / CONTAMINACIÓ LLUMINOSA: 

Fase de construcció: 

En la fase de construcció la contaminació lluminosa es produirà de manera molt ocasional en cas de requerir 

la realització d'algun treball en horari nocturn i pel pas de maquinària. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte negatiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

Habitatges a una distància de d≥500 

m. 

 

Habitatges a una distància de 

d≥500 m. 

 

Habitatges a una distància de 

d≥500 m. 

 

Nuclis urbans ad≥1000 m. 
Nuclis urbans ad≥1000 m. Nuclis urbans ad≥1000 m. 
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Més aerogeneradors (10 Unitats.) 

Implica que hi haurà més focus 

lluminosos (il·luminació de la zona de 

treball, de la zona de càrrega / 

descàrrega, de la zona d'apilament 

de material, etc ...). 

Més aerogeneradors (11 

Unitats) implica que hi haurà 

més focus lluminosos 

(il·luminació de la zona de 

treball, de la zona de càrrega 

/ descàrrega, de la zona 

d'apilament de material, etc 

...). 

Menys aerogeneradors (8 Unitats.) 

Implica que hi haurà menys focus 

lluminosos (il·luminació de la zona 

de treball, de la zona de càrrega / 

descàrrega, de la zona d'apilament 

de material, etc ...). 

Aquesta alternativa té menys focus 

lluminosos que l'A2 i menys que l'A3. 
Aquesta alternativa té més 

focus lluminosos que l'A1 i A3. 

Aquesta alternativa té menys 

aerogeneradors que l'A1 i l'A2. 

Fase d'Operació i manteniment: 

La zona del parc eòlic Anoia Segarra III es classifica com a zona E2, de protecció alta. 

El parc eòlic no romandrà il·luminat en horari nocturn. Aquest, únicament mantindrà un 

 abalisament a la part superior dels aerogeneradors en compliment de la normativa aèria d'aviació (AESA). 

Les línies elèctriques generen CEM (Depressa ectromagnètiques), però no es preveu cap impacte significatiu 

sobre la població (la línia d'evacuació serà soterrada des dels aerogeneradors fins a la SET CALONGE, dins 

el parc, i aèria des de la SET CALONGE fins a la SET RUBIÓ 220 kV) a les distàncies reglamentàries 

d'habitatges i zones de treball. 

La línia d'evacuació complirà les distàncies reglamentàries en les poblacions segons la reglamentació RLAT. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte negatiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

Habitatges a una distància de d≥500 

m. 

 

Habitatges a una distància de 

d≥500 m. 

 

Habitatges a una distància de 

d≥500 m. 

 

Nuclis urbans ad≥1000 m. 
Nuclis urbans ad≥1000 m. 

Nuclis urbans ad≥1000 m. 

 

Més aerogeneradors (10 Unitats.) 

Implica que hi haurà més focus 

lluminosos per abalisament a la part 

superior d'aquests (10 Unitats. 

Senyalització  

aerogeneradors: H> 100 m). 

Més aerogeneradors (11 

Unitats.) Implica que hi haurà 

més focus lluminosos per 

abalisament a la part superior 

d'aquests (11 Unitats.

 senyalitzaci

ó aerogeneradors: H> 100 

m). 

Menys aerogeneradors (8 Unitats.) 

Implica que hi haurà menys focus 

lluminosos per abalisament a la 

part superior d'aquests (8 Unitats. 

Senyalització aerogeneradors: H> 

100 m). 

Aquesta alternativa és més favorable 

que A2 però menys que A3. 
Estaalternativaes  

 més desfavorable que 

A1 i A3. 

Aquesta alternativa té menys 

aerogeneradors que l'A1 i l'A2. 

 

 

 

 

 

Fase de desmantellament: 

En fase de desmantellament, La contaminació lluminosa es produirà de manera molt ocasional en cas de 

requerir la realització d'algun treball en horari nocturn i pel pas de maquinària. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte negatiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 
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Habitatges a una distància de d≥500 

m. 

 

Nuclis urbans ad≥1000 m. 

 

Habitatges a una distància de 

d≥500 m. 

 

Nuclis urbans ad≥1000 m. 

 

 

 

Habitatges a una distància de 

d≥500 m. 

 

Més aerogeneradors (10 Unitats.) 

Implica que hi haurà més focus 

lluminosos (il·luminació de la zona de 

treball, de la zona de càrrega / 

descàrrega, de la zona d'apilament 

de material, etc ...). 

 

Aquesta alternativa té menys focus 

lluminosos que l'A2 i més que l'A3. 

Més aerogeneradors (11 

Unitats) implica que hi haurà 

més focus lluminosos 

(il·luminació de la zona de 

treball, de la zona de càrrega 

/ descàrrega, de la zona 

d'apilament de material, etc 

...). 

Aquesta alternativa té més 

focus lluminosos que l'A1 i A3. 

Nuclis urbans ad≥1000 m. 

 

Menys aerogeneradors (8 Unitats.) 

Implica que hi haurà menys focus 

lluminosos (il·luminació de la zona 

de treball, de la zona de càrrega / 

descàrrega, de la zona d'apilament 

de material, etc ...). 

TERRA I AIGUA 

TERRA / AIGUA 

QUALITAT / CONTAMINACIÓ DEL SÒL 

Fase de construcció: 

Per a l'obertura o adequació dels accessos, així com la correcta col·locació de la plataforma de 

l'aerogenerador i de la superfície que ocuparà la subestació, prèviament s'hauran de realitzar moviments de 

terres (obertura de rases, etc.), explanacions i, depenent del relleu, farcit de zones per aconseguir una 

superfície plana. 

La realització de les obres de construcció descrites del PE poden afectar el sòl, ja sigui per la pèrdua directa 

d'aquest o bé per l'alteració de les seves propietats estructurals. 

Les principals accions en fase de construcció en el medi edàfic són les següents: 

✓ Eliminació de la vegetació i retirada de la terra vegetal. La vegetació actua reduint el risc d'erosió 

de terra i conserva moltes de les propietats d'aquest. 

✓ Moviments de terres necessaris per condicionar els camins i el terreny. 

✓ Compactació de terra pel pas continuat de la maquinària pesant i altres vehicles implicats en la 

fase d'obres, especialment sobre les superfícies no pavimentades, que suposa una modificació de 

les propietats de terra (porositat, erosionabilitat, compactació, etc ...). 

✓ Ocupació temporal i permanent de terra, alteració de les qualitats edàfiques. 

Cal indicar que cap dels elements que forma part del projecte afecta espais d'interès geològic catalogats 

(geòtops i/o geozones). 

El projecte se situa en una àrea que presenta un relleu entre suau i moderat que fa que, la construcció de 

les plataformes, i principalment en els camins d'accés es puguin generar talussos de magnitud important. 

Per a tots els talussos es preveu la restauració d'aquests un cop acabada l'obra, d'acord amb els criteris 

definits a l'EIA. 

El disseny de les dimensions de les plataformes dels aerogeneradors es realitzarà de manera que siguin el 

més reduït possible, i tenint en compte les especificacions tècniques del fabricant. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte negatiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 
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Accessos nous i adequacions dels 

existents = 6.124,00 m aprox. 

 

Aquesta alternativa és més 

favorable que l'A2 però menys que 

l'A3. 

 

 

Accessos nous i adequacions 

dels existents = 8.257,00 

m aprox. 

 

Aquesta alternativa és la 

menys favorable. 

 

Accessos nous i adequacions dels 

existents = 5.890,00 m aprox. 

 

El parc es localitza en un mosaic del 

parcel·les de cultiu amb diversos 

accessos, minimitzant la creació de 

vies i amb adequació d'accessos nous i 

existents menor que les A1 

i A2. 

Fase d'Operació i manteniment: 

Es podrien donar petites afectacions per fenòmens erosius com xaragalls en talussos, petites esllavissades, 

etc., però que en tot cas seran locals i puntuals, de poca magnitud. 

Tot i així hi ha més risc de contaminació dels sòls, accidents i abocaments accidentals (pèrdua d'olis o líquid 

hidràulic), en aquelles alternatives que presenten un major nombre d'aerogeneradors. Aquest risc serà 

mínim si es fa un bon manteniment de les màquines i una bona gestió dels residus. Si es realitzen 

correctament les mesures preventives i correctores, l'impacte global es valora com compatible. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte negatiu en aquesta fase. 

 

 

 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa és més 

favorable 

que l'A2 però menys que l'A3. 

Aquesta és l'alternativa més 

desfavorable de les tres. 

Aquesta és l'alternativa més 

   

afectació a terra que les A1 i A2. 

Fase de desmantellament: 

Els impactes en la fase de desmantellament seran similars als descrits per a la fase de construcció. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte negatiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

 

Accessos nous i adequacions 

dels existents = 6.124,00 m 

aprox. 

 

Aquesta alternativa és més 

favorable que l'A2 però menys 

que l'A3. 

 

 

Accessos nous i adequacions 

dels existents = 8.257,00 m 

aprox. 

 

Aquesta alternativa és la 

menys favorable. 

 

Accessos nous i adequacions dels 

existents = 5.890,00 m aprox. 

 

El parc es localitza en un mosaic del 

parcel·les de cultiu amb diversos 

accessos, minimitzant la creació de 

vies i amb adequació d'accessos nous i 

existents menor que les A1 

i A2. 

QUALITAT / CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES 

Fase de construcció: 
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L'eliminació de vegetació superficial fa disminuir la infiltració d'aigua de pluja a terra, efecte que es pot 

veure potenciat per la compactació del terreny ocasionada per la maquinària pesant que s'ha d'utilitzar, el 

que comporta associat un efecte d'arrossegament de matèria superficial amb la consegüent erosió de terra. 

Aquest fet podria causar també la reducció de la qualitat de corrents d'aigua propers, per l'augment dels 

nivells de matèria sedimentable, i increments en la concentració de nutrients a casa de la mineralització, 

tant de matèria orgànica soluble com particulada. 

La construcció dels vials d'accés i canalitzacions per a cablejat pot implicar la interrupció de canals de 

drenatge, que donaria com a resultat la inundació o sequera de determinades zones, així com la pèrdua de 

qualitat de les aigües superficials com a resultat de l'erosió de terra per arrossegament de materials a l'aigua. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte negatiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

Rases a realitzar per les 

instal·lacions

 elèctriqu

es sepultades = 9.820,00 m. 

 

No hi ha rius permanents a la 

zona d'estudi, tot i que s'observa 

presència de rieres no 

permanents. 

 

Aquesta alternativa és més 

favorable que l'A2 però menys 

que l'A3 

 

Rases a realitzar per les 

instal·lacions

 elèctriqu

es sepultades = 10.250,00 m. 

 

No hi ha rius permanents a la 

zona d'estudi, tot i que 

s'observa presència de rieres 

no permanents. 

 

Aquesta alternativa és la 

menys favorable. 

 

 

Rases a realitzar per les instal·lacions 

elèctriques soterrades = 7.400,00 m. 

 

No hi ha rius permanents a la zona 

d'estudi, tot i que s'observa presència 

de rieres no permanents. 

Menor nombre d'aerogeneradors que 

A1 i A2. 

 

 

 

 

Fase d'Operació i manteniment: 

En la fase d'operació i manteniment, Ha risc de contaminació d'aigües superficials i subterrànies, accidents 

i abocaments accidentals en aquelles alternatives que presenten un major nombre d'aerogeneradors i rases. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

Rases a realitzar per les 

instal·lacions

 elèctriqu

es sepultades = 9.820,00 m. 

 

Rases a realitzar per les 

instal·lacions elèctriques 

soterrades = 10.250,00 m. 

 

 

Rases a realitzar per les instal·lacions 

elèctriques soterrades = 7.400,00 m. 

No hi ha rius permanents a la zona 

d'estudi, tot i que s'observa 

presència de rieres no permanents. 

 

Aquesta alternativa és més 

favorable que l'A2 però menys que 

l'A3 

No hi ha rius permanents a 

la zona d'estudi, tot i que 

s'observa presència de 

rieres no permanents. 

Aquesta alternativa és la 

menys favorable. 

No hi ha rius permanents a la zona 

d'estudi, tot i que s'observa presència 

de rieres no permanents. 

 

Menor nombre d'aerogeneradors que 

A1 i A2. 

Fase de desmantellament: 
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Els impactes en la fase de desmantellament seran similars als descrits per a la fase de construcció. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte negatiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

Rases a realitzar per les 

instal·lacions

 elèctriqu

es sepultades = 9.820,00 m. 

 

Rases a realitzar per les 

instal·lacions elèctriques 

soterrades = 10.250,00 m. 

 

 

Rases a realitzar per les instal·lacions 

elèctriques soterrades = 7.400,00 m. 

 

No hi ha rius permanents a la zona 

d'estudi, tot i que s'observa 

presència de rieres no permanents. 

 

Aquesta alternativa és més 

favorable que l'A2 però menys que 

l'A3 

No hi ha rius permanents a 

la zona d'estudi, tot i que 

s'observa presència de 

rieres no permanents. 

Aquesta alternativa és la 

menys favorable. 

 

No hi ha rius permanents a la zona 

d'estudi, tot i que s'observa presència 

de rieres no permanents. 

 

Menor nombre d'aerogeneradors que 

A1 i A2. 

 

GEOLOGIA 

GEOLOGIA 

GEOMORFOLOGIA I ESTABILITAT 

Fase de construcció: 

Per a l'obertura o adequació dels accessos, així com per a la correcta col·locació de la plataforma de cada 

aerogenerador i de la superfície que ocuparà la subestació, prèviament s'hauran de realitzar moviments de 

terres, explanacions i, depenent del relleu, farcit de zones per a aconseguir una superfície plana. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte negatiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

Major nombre d’aerogeneradors (10 

Unitats.), implica una major 

envergadura de l'obra i per tant, més 

accessos i plataformes (10  

Unitats.) I més afectació a la geologia 

i l'estabilitat del territori. 

Accessos nous i adequacions dels 

existents = 6.124,00 m aprox. 

 

Aquesta alternativa té un impacte 

menor que l'A2 però superior que 

l'A3. 

 

Major nombre 

d’aerogeneradors (11  

Unitats.), Implica una   

més envergadura de l’obra i 

per tant, més 

accessos i plataformes (11 

Unitats.) i més afectació a la 

geologia i la 

estabilitat del territori. 

 

Accessos nous i adequacions 

dels existents = 8.257,00 m 

aprox. 

Aquesta alternativa té un 

impacte superior a les A1 i 

A3. 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

Unitats.), implica una menor 

envergadura de l'obra i per tant, 

menys accessos i plataformes (8 

Unitats.) I menys afectació a la 

geologia i l'estabilitat del territori. 

 

Accessos nous i adequacions dels 

existents = 5.890,00 m aprox. 

 

Menor nombre d'aerogeneradors que 

A1 i A2. 

Fase d'Operació i manteniment: 

No es preveu cap potencial impacte. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

No es preveu. No es preveu. No es preveu. 
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Fase de desmantellament: 

Els impactes en la fase de desmantellament sobre la geologia i l'estabilitat seran similars als descrits per a 

la fase de construcció. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte negatiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

 

Major nombre 

 d’aerogeneradors 

(10 Unitats.), implica una major 

envergadura de l'obra i per tant, 

més accessos i plataformes (10 

Unitats.) i més afectació a la 

geologia i l'estabilitat del territori. 

 

Major nombre de 

aerogeneradors (11 

Unitats.), Implica una major 

envergadura de l'obra i per 

tant, més accessos i 

plataformes (11 unitats.) I 

més afectació a la geologia i 

l'estabilitat del territori. 

 

 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

Unitats.), Implica una menor 

envergadura de l'obra i per tant, menys 

accessos i plataformes (8 Unitats.) I 

menys afectació a la geologia i 

l'estabilitat del territori. 

Accessos nous i adequacions dels 

existents = 6.124,00 m aprox. 

 

Aquesta alternativa té un impacte 

menor que l'A2 però superior que 

l'A3. 

Accessos nous i adequacions 

dels existents = 8.257,00 m 

aprox. 

Aquesta alternativa té un 

impacte superior a les A1 i 

A3. 

Accessos nous i adequacions dels 

existents = 5.890,00 m aprox. 

 

Menor nombre d'aerogeneradors que 

A1 i A2. 
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MEDI BIÒTIC 

VEGETACIÓ 

VEGETACIÓ 

COBERTURA VEGETAL i CULTIUS 

Fase de construcció: 

Durant l'execució de les obres pot ser necessari eliminar part de la coberta vegetal. Aquesta pèrdua, però, 

es pot considerar com a temporal, ja que la coberta vegetal es generarà de nou de manera natural o amb 

una adequada restauració a les zones de treball adjacents als aerogeneradors i les conduccions de cablejat. 

Seran pèrdues semipermanents (condicionades per la vida del parc): la zona ocupada per les torres dels 

aerogeneradors i altres edificacions com transformadors, edifici de control, subestació i en molts casos els 

camins d'ús exclusiu per al personal de manteniment. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte negatiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

 

 

Un major nombre 

d’aerogeneradors (10 

Unitats.), Implica una major 

envergadura de les afectacions 

a la coberta vegetal i als 

cultius. 

 

La major part de les obres i 

afectacions en aquesta fase 

seran a camps de cultius, ja 

que la vegetació primitiva està 

reduïda en zones més 

inaccessibles (serres, tossals i 

carenes). 

 

Aquesta alternativa té un 

impacte més petit que l'A2 i 

superior que l'A3. 

 

 

 

Un major nombre 

d’aerogeneradors (11 

Unitats.), Implica una major 

envergadura de les afectacions a 

la coberta vegetal i als cultius. 

 

La major part de les obres i 

afectacions en aquesta fase 

seran a camps de cultius, ja que 

la vegetació primitiva està 

reduïda en zones més 

inaccessibles (serres, tossals i 

carenes). 

 

Aquesta alternativa és la més 

desfavorable en aquesta fase. 

 

Un menor nombre d'aerogeneradors (8 

Unitats.), Implica una major 

envergadura de les afectacions a la 

coberta vegetal i als cultius. 

 

La major part de les obres i afectacions 

en aquesta fase seran a camps de 

cultius, ja que la vegetació primitiva 

està reduïda en zones més 

inaccessibles (serres, tossals i 

carenes). 

 

Els 8 aerogeneradors i la subestació 

elèctrica transformadora (SET 

CALONGE 30 / 220KV) se situen en 

hàbitats de conreus herbacis extensius 

de secà (codi 82c) i que no estan 

classificats com a hàbitats d'interès 

comunitari. 

Menor nombre d'aerogeneradors que 

A1 i A2. 

Fase d'Operació i manteniment: 

L'impacte del funcionament del parc eòlic sobre la coberta vegetal i els cultius està molt lligada amb 

l'ocupació de terra i per tant, amb la impossibilitat de créixer vegetació. 

L'àrea ocupada pels aerogeneradors, els circuits de interconnexionat elèctric i els camins d'accés hauran 

d'estar lliures de qualsevol tipus de vegetació. 

El traçat de la línia elèctrica estarà afectat per les mesures que figuren en la normativa vigent, en referència 

a mesures de tallada periòdica i selectiva i vegetació a la zona d'influència de les línies elèctriques aèries 

per a la prevenció d'incendis forestals i seguretat de les instal·lacions. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte negatiu en aquesta fase. 

 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 
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Un major nombre 

d'aerogeneradors (10 Unitats.), 

Implica una major envergadura de 

les afectacions a la coberta vegetal 

i als cultius, ja que la superfície 

ocupada per les plataformes dels 

aerogeneradors, de les grues de 

manteniment i dels equips 

elèctrics, és superior. 

 

Aquesta alternativa té un impacte 

més petit que l'A2 i superior que 

l'A3. 

 

Un major nombre 

d’aerogeneradors (11 

Unitats.), Implica una major 

envergadura de les 

afectacions a la coberta 

vegetal i als cultius, ja que la 

superfície ocupada per les 

plataformes dels 

aerogeneradors, de les 

grues de manteniment i dels 

equips elèctrics, és superior. 

Aquesta alternativa és la 

més desfavorable en 

aquesta fase. 

 

 

 

Un menor nombre d'aerogeneradors (8 

Unitats.), Implica una menor 

envergadura de les afectacions a la 

coberta vegetal i als cultius, ja que la 

superfície ocupada per les plataformes 

dels aerogeneradors, de les grues de 

manteniment i dels equips elèctrics, és 

inferior. 

 

Menor nombre d'aerogeneradors que 

A1 i A2. 

Fase de desmantellament: 

Els impactes en la fase de desmantellament sobre la coberta vegetal i els cultius seran positius, atès que es 

procedirà a la restauració de l'entorn afectat. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte negatiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

 

 

 

Un major nombre 

d'aerogeneradors (10 Unitats.), 

Implica una major envergadura de 

les afectacions a la coberta vegetal 

i als cultius. 

 

La major part de les obres i 

afectacions en aquesta fase seran 

a camps de cultius, ja que la 

vegetació primitiva està reduïda en 

zones més inaccessibles (serres, 

tossals i carenes). 

 

Aquesta alternativa té un impacte 

més petit que l'A2 i superior que 

l'A3. 

 

 

 

Un major nombre 

d’aerogeneradors (11 

Unitats.), Implica una major 

envergadura de les 

afectacions a la coberta 

vegetal i als cultius. 

 

La major part de les obres i 

afectacions en aquesta fase 

seran a camps de cultius, ja 

que la vegetació primitiva 

està reduïda en zones més 

inaccessibles (serres, tossals 

i carenes). 

 

Aquesta alternativa és la 

més desfavorable en 

aquesta fase. 

 

Un menor nombre d'aerogeneradors (8 

Unitats.), Implica una major 

envergadura de les afectacions a la 

coberta vegetal i als cultius. 

 

La major part de les obres i afectacions 

en aquesta fase seran a camps de 

cultius, ja que la vegetació primitiva 

està reduïda en zones més 

inaccessibles (serres, tossals i 

carenes). 

 

Els 8 aerogeneradors i la subestació 

elèctrica transformadora (SET 

CALONGE 30 / 220KV) se situen en 

hàbitats de conreus herbacis extensius 

de secà (codi 82c) i que no estan 

classificats com a hàbitats d'interès 

comunitari. 

Menor nombre d'aerogeneradors que 

A1 i A2. 
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FAUNA 

FAUNA 

AUS / QUIRÒPTERS I FAUNA ASSOCIADA 

Fase de construcció: 

Un dels efectes de la construcció d'un parc eòlic sobre la fauna terrestre associada estan relacionats amb 

les vies de transport i la freqüentació a la zona. 

Dins d'aquest grup podem distingir 5 categories per efectes ecològics primaris: 

1) Pèrdua d'hàbitat, La construcció i adequació de vials, l'obertura de rases pel pas del cablejat, i les 

obres per a la instal·lació dels aerogeneradors comporten una pèrdua d'hàbitat tant de la zona on pròpiament 

es construeix la via, com de l'alteració i de l'efecte barrera de l'entorn més immediat, reduint la disponibilitat 

de la zona. 

2) Pertorbacions, La construcció o adequació dels accessos al parc eòlic, el pas de maquinària, personal, 

la construcció de les línies soterrades d’interconnexionat, l'ús de maquinària pesant, etc., generen sorolls, 

gasos, il·luminació, etc., que afecten la zona més propera. 

Alguns autors consideren que les pertorbacions provocades pel soroll, la il·luminació, les vibracions o els 

moviments tenen, probablement una importància marginal per la fauna i molts animals s'habituen 

ràpidament a les pertorbacions constants, sempre que no els suposi un perill immediat. Algunes espècies 

de fauna silvestre han après a tolerar les condicions urbanes i a utilitzar àrees que poden semblar poc 

adequades (Rossell, Álvarez, Cahill, Campeny, Rodríguez i Seiler, 2002). 

Aquestes pertorbacions es produiran principalment durant la fase de construcció i proves del parc 

eòlic. 

3) Mortalitat, Les lleres de comunicació porten associada una mortalitat ocasionada per la col·lisió de la 

fauna amb els vehicles. 

És un dels efectes més destacables i afecta un ampli nombre d'espècies, des d'aus i ratpenats a grans 

mamífers. 

Són especialment sensibles als atropellaments les poblacions d'amfibis (granotes, gripaus, salamandres, 

etc.) o rèptils que intenten creuar la calçada. 

4) Efecte barrera, La barrera física suposa un problema per la mobilitat i dispersió per espècies de 

desplaçament terrestre sobretot de mida petita o molt lligades a determinats hàbitats. 

La construcció i adequació de nous vials, i el pas continuat de maquinària poden causar fenòmens 

d'aïllament. 

5) Efecte de dispersió, la pèrdua d'hàbitat natural en l'entorn més immediat a les infraestructures de 

transport pot implicar la creació de nous hàbitats que podran ocupar noves espècies, generalment 

generalistes. 

S'afavoreix el manteniment d'espècies invasores que aprofiten els marges de les carreteres per dispersar-

se. 

S'ha de tenir en consideració la possible presència d'espècies que puguin tenir les seves àrees de reproducció 

en zones pròximes. 

D'aquesta manera, es pot produir una dispersió temporal durant la fase d'obres per espècies més sensibles 

a les pertorbacions provocades per les obres (pols, sorolls, etc.), però que recuperen ràpidament el territori 

perdut un cop finalitzades les obres. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

Major nombre d’aerogeneradors 

(10 Unitats.), implica un major 

"efecte barrera", una major 

dispersió i una major 

 

Major nombre 

d’aerogeneradors (11 

Unitats.), Implica un major 

"efecte barrera", una major 

dispersió i una 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

Unitats.), Implica un menor "efecte 

barrera", una menor dispersió i una 

menor mortalitat. 
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mortalitat. 

 

Més envergadura d'obra implica 

major trànsit de vehicles industrials

 (Camions, 

maquinària, etc ...) i sorolls, el que 

provoca menys afectacions sobre 

la fauna de la zona. 

 

*  Esparver cendrós (Circus 

pygargus): La zona d'estudi es 

troba a 29,00 km d'un nucli amb 

alta probabilitat d'aparició, a 10,00 

km d'un nucli amb probabilitat 

mitjana d'aparició. En un radi de 

5,00 km, la probabilitat d'aparició 

és nul·la. 

 

 

 

* Avutarda menor comú (Tetrax 

tetrax): La zona d'estudi, que 

inclou l'àrea d'influència dels 

aerogeneradors i la línia 

d'evacuació es troba 

aproximadament a 20,00 km d'un 

nucli amb probabilitat alta/mitjana 

d'aparició. Dins de la zona d'estudi 

la probabilitat d'aparició és baixa. 

 

 

 

*  Àguila cuabarrada (Hieraaetus 

fasciatus): La zona d'estudi (PE i 

línia d'evacuació) es troba a 40,00 

km d'un nucli amb probabilitat 

mitjana d'aparició, a 20,00 km d'un 

nucli amb probabilitat baixa 

d'aparició. En un radi de 15,00 km, 

la probabilitat d'aparició és nul·la. 

 

 

*  Ratpenat de ferradura gros 

major mortalitat. 

 

Més envergadura d'obra 

implica major trànsit de 

vehículosindustriales  

(Camions, maquinària, etc 

...) i sorolls, el qual provoca 

menys afectacions sobre la 

fauna de la zona. 

 

*  Esparver cendrós (Circus 

pygargus): La zona d'estudi 

es troba a 32,00 km d'un 

nucli amb alta probabilitat 

d'aparició, a 14,00 km d'un 

nucli amb probabilitat 

mitjana d'aparició. En un 

radi de 6,00 km, la 

probabilitat d'aparició és 

nul·la. 

 

 

 

*  Avutarda menor comú 

(Tetrax tetrax): La zona 

d'estudi, que inclou l'àrea 

d'influència dels 

aerogeneradors i la línia 

d'evacuació es troba 

aproximadament a 20,00 km 

d'un nucli amb probabilitat 

alta/mitjana de aparició. Dins 

de la zona d'estudi la 

probabilitat d'aparició és 

baixa. 

 

 

 

*  Àguila cuabarrada 

(Hieraaetus fasciatus): La 

zona d'estudi (PE i línia 

d'evacuació) es troba a 

42,00 km d'un nucli amb 

probabilitat mitjana 

d'aparició, a 21,00 km d'un 

nucli amb 

Menor envergadura d'obra implica 

menor trànsit de vehicles industrials 

(camions, maquinària, etc ...) i sorolls, 

el que provoca menys afectacions 

sobre la fauna de la zona. 

 

* Esparver cendrós (Circus pygargus): 

La zona d'estudi es troba a 34,00 km 

d'un nucli amb alta probabilitat 

d'aparició, a 16,00 km d'un nucli amb 

probabilitat mitjana d'aparició. En un 

radi de 7,00 km, la probabilitat 

d'aparició és nul·la. 

 

 

 

*  Avutarda menor comú (Tetrax 

tetrax): La zona d'estudi, que inclou 

l'àrea d'influència dels aerogeneradors 

i la línia de evacuació es troba 

aproximadament en 25,00 km d'un 

nucli amb probabilitat alta / mitjana de 

aparició. Dins de la zona d'estudi la 

probabilitat d'aparició és baixa. 

 

 

 

*  Àguila cuabarrada (Hieraaetus 

fasciatus): La zona d'estudi (PE i línia 

d'evacuació) es troba a 46,00 km d'un 

nucli amb probabilitat mitjana 

d'aparició, a 23,00 km d'un nucli amb 

probabilitat baixa d'aparició. En un radi 

de 20,00 km, la probabilitat d'aparició 

és nul·la. 

 

 

 

*  Ratpenat de ferradura gros 

(Rhinolophus ferrumequinum): La 

zona d'estudi, que inclou l'àrea 

d'influència dels aerogeneradors i la 

línia d'evacuació es troba 

aproximadament en 10,00 km d'un 
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(Rhinolophus ferrumequinum): La 

zona d'estudi, que inclou l'àrea 

d'influència dels aerogeneradors i 

la línia d'evacuació es troba 

aproximadament a 12,00 km d'una 

àrea on s'ha detectat. 

 

 

 

*  Ratpenat de dits llargs 

cavernícola (Miniopterus  

schreibersii): La zona d'estudi, que 

inclou l'àrea d'influència dels 

aerogeneradors i la línia 

d'evacuació, es troba 

aproximadament a 30,00 km d'una 

àrea on s'ha detectat. 

 

 

 

*  Arpella pàl·lida (Circus 

cyaneus): La zona d'estudi, que 

inclou l'àrea d'influència dels 

aerogeneradors i la línia 

d'evacuació, es troba 

aproximadament a 20,00 km d'un 

nucli amb probabilitat alta 

d'aparició. Dins de la zona d'estudi 

la probabilitat d'aparició és baixa, 

Tot i que en un radi de 7,00 km 

augmenta a mitjana. 

 

 

 

Àguila daurada (Aquila 

chrysaetos): La zona d'estudi del 

PE i la línia d'evacuació, es troba a 

50,00 km d'un nucli amb 

probabilitat alta/mitjana d'aparició 

i a 12,00 km d'un nucli amb 

probabilitat baixa d'aparició. A pocs 

metres de l'aerogenerador CAS1 i 

CAS2 s'observa la probabilitat 

(molt 

baixa) d'aparició de l'àguila 

probabilitat baixa d'aparició. 

En un radi de 15,00 km, la 

probabilitat d'aparició és 

nul·la. 

 

 

 

*  Ratpenat de ferradura 

gros (Rhinolophus  

ferrumequinum): La zona 

d'estudi, que inclou l'àrea 

d'influència dels 

aerogeneradors i la línia 

d'evacuació es troba 

aproximadament a 11,00 km 

d'una àrea on s'ha detectat. 

 

 

 

*  Ratpenat de  

 dits  llargs  cavernícola 

(Miniopterus schreibersii):

  La zona d'estudi, que 

inclou l'àrea d'influència dels 

aerogeneradors i la línia 

d'evacuació, es troba 

aproximadament a 32,00 km 

d'una àrea on s'ha detectat. 

 

 

 

* Arpella pàl·lida (Circus 

cyaneus): La zona d'estudi, 

que inclou l'àrea 

deinfluenciadels 

aerogeneradors i la línia 

d’evacuació,  es troba 

aproximadament a 21,00 km 

del nucli amb probabilitat 

alta d’aparició. Dins de la 

zona d'estudi la probabilitat 

d'aparició és baixa, 

àrea on s'ha detectat. 

 

 

 

*  Ratpenat de dits llargs cavernícola 

(Miniopterus schreibersii): La zona 

d'estudi, que inclou l'àrea d'influència 

dels aerogeneradors i la línia 

d'evacuació, es troba aproximadament 

a 36,00 km d'una àrea on s'ha 

detectat. 

 

 

 

*  Arpella pàl·lida (Circus cyaneus): 

La zona d'estudi, que inclou l'àrea 

d'influència dels aerogeneradors i la 

línia d'evacuació, es troba 

aproximadament a 25,00 km d'un nucli 

amb probabilitat alta d'aparició. Dins 

de la zona d'estudi la probabilitat 

d'aparició és baixa, Tot i que en un radi 

de 11,00 km augmenta a mitjana. 

 

 

 

Àguila daurada (Aquila chrysaetos): La 

zona d'estudi del PE i la línia 

d'evacuació, es troba a 57,00 km d'un 

nucli amb probabilitat alta/mitjana 

d'aparició i a 18,00 km d'un nucli amb 

probabilitat baixa d'aparició. A pocs 

metres de l’aerogenerador CAS1 

s'observa la probabilitat (molt baixa) 

d'aparició de l'àguila daurada. 

 

 

 

Es considera que aquesta alternativa 

és la que té, globalment, menys 

impacte de les tres en aquesta fase. 
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daurada. tot i que en un radi  

 de 8,00 km augmenta a 

 mitjana. 

Àguila daurada (Aquila 

chrysaetos): la zona d'estudi 

del PE i la línia 

deevacuación, es troba en 

50,00 km de un nucli amb 

probabilitat alta/mitjana 

d'aparició ja 13,00 km d'un 

nucli amb probabilitat baixa 

d’aparició. A pocs metres del 

aerogenerador CAS1 

s’observa la probabilitat 

(Molt baixa) d'aparició de 

l'àguila daurada. 

 

Es considera que Globalment 

aquesta alternativa és la que 

té més impacte negatiu de les 

tres. 

Es considera que globalment 

aquesta alternativa té menys 

impacte negatiu que l'A2 però més 

que l'A3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase d'Operació i manteniment: 

Aus i quiròpters: 

Els efectes d'un parc eòlic sobre la fauna, i més concretament sobre les aus i els quiròpters es poden agrupar 

en 5 grans categories: 

1) Col·lisions. Les col·lisions amb el pal de l'aerogenerador o més pròpiament amb el gir de les pales 

representen un perill potencial per a les aus, els quiròpters i els invertebrats voladors. 

El nivell de risc de col·lisió està relacionat amb les condicions climàtiques, especialment d'aquelles que 

restringeixen la visibilitat i les turbulències de l'aire. També es relacional risc de col·lisió amb els hàbits de 

vol de les espècies presents a l'àrea. 

Les conseqüències de les col·lisions poden ser la mort o lesions. 

2) Molèsties i desplaçaments, La presència dels aerogeneradors, el soroll, l'electromagnetisme, les 

vibracions, la il·luminació, el tràfic de persones i vehicles entre d'altres produeixen molèsties sobre la fauna 

que en alguns casos es pot veure obligada a desplaçar-se. 

3) efecte barrera. Els parcs eòlics poden tenir un efecte barrera, que serà més important si el parc es 

troba en zones importants per les rutes migratòries o quan aquests terrenys són utilitzats com a àrees 

d'alimentació i descans. 

Algunes espècies es veuen obligades a donar grans tombs per esquivar els parcs eòlics. 

Aquest efecte té a veure amb les dimensions del parc eòlic (tant si es tracta d'un gran parc eòlic com per 

l'efecte acumulatiu de diversos parcs). 

4) Destrucció de l'hàbitat. A conseqüència de l'ocupació directa per parcs eòlics, línies elèctriques, 

subestacions, etc., com per l'alteració de l'entorn com conseqüència de les obres. 

També cal considerar la fragmentació de l'hàbitat que en una primera fase pot suposar la 
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construcció i arrencada dels aerogeneradors, durant un període d'aclimatació de les aus a la nova situació, 

per la pèrdua directa o indirecta de l'hàbitat. 

5) Barotrauma. Últimament els estudis sobre la mortalitat de quiròpters han identificat el barotrauma com 

la principal causa de mortalitat. 

El barotrauma pulmonar és una lesió pulmonar deguda a l'expansió de l'aire en els pulmons que no ha pogut 

ser exhalat. Es produeix a conseqüència del sobtat canvi de pressió pel pas de les aspes dels aerogeneradors. 

Els períodes en que aquest tipus d'accidents són més importants són durant les migracions nocturnes de 

tardor. 

Cal tenir present què en aquest àmbit ja hi ha altres parcs eòlics a les rodalies, als quals s'afegirà el proposat, 

amb els efectes sinèrgics corresponents. 

L'EIA estudiarà en detall els efectes sinèrgics i acumulatius. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

Major nombre d’aerogeneradors 

(10 unitats.), implica un major 

"efecte barrera", una major 

dispersió i una major mortalitat. 

 

 

* Aguiluchocenizo (Circus 

pygargus): La zona d'estudi es troba 

en 29,00 km d'un nucli amb alta 

probabilitat de aparició, a 10,00 km 

d'un nucli amb probabilitat mitjana de 

aparició. En un radi de 5,00 km, la 

probabilitat d'aparició es nul·la. 

 

 

* Avutarda menor comú (Tetrax 

tetrax): La zona d'estudi, que inclou 

l'àrea d'influència dels 

aerogeneradors i la línia de evacuació 

es troba aproximadament en 20,00 

km de un nucli amb probabilitat 

alta/mitjana d'aparició. dins de la 

zona d’estudi la probabilitat d'aparició 

és baixa. 

* Àguila cuabarrada (Hieraaetus 

fasciatus): La zona d'estudi (PE 

 Linea d’evacuació) es  

   

roba en 40,00 km d'un nucli amb 

probabilitat mitjana d'aparició, a 

20,00 km d'un nucli amb 

probabilitat baixa d'aparició. En un 

radi de 15,00 km, la probabilitat 

d'aparició és nul·la. 

 

Major nombre de 

aerogeneradors (11 

unitats.), implica un major 

"efecte barrera", una major 

dispersió i una major 

mortalitat. 

* Esparver cendrós (Circus 

pygargus): La zona d’estudi 

es troba en 32,00 km d'un 

nucli amb alta probabilidad

  d’aparició, 

a 14,00 km d'un núcleocon 

probabilitat mitjana d'aparició. 

En un radi de 6,00km, la 

probabilitat d'aparició es 

nul·la. 

* Avutarda menor comú 

(Tetrax tetrax): La zona de 

estudi, que inclou l'àrea 

deinfluenciade els 

aerogeneradors i la línia 

d'evacuació es troba 

aproximadament a 20,00 km 

de nnúcli amb probabilitat 

alta/mitjana d’aparició.  

Dins de la zona d'estudi la 

probabilitat d'aparició és baixa. 

 

 

*  Àguila cuabarrada 

(Hieraaetus fasciatus): La 

zona d'estudi (PE i línia 

d'evacuació) es troba a 

42,00 km d'un nucli amb 

probabilitat mitjana 

d'aparició, a 21,00 km d'un 

nucli amb probabilitat baixa 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

unitats.), Implica un menor "efecte 

barrera", una menor dispersió i una 

menor mortalitat. 

 

Parc en forma de "raïm" amb menys 

"efecte parc". 

 

* Esparver cendrós (Circus pygargus): 

La zona d'estudi es troba a 31,00 km 

d'un nucli amb alta probabilitat 

d'aparició, a 13,00 km d'un nucli amb 

probabilitat mitjana d'aparició. En un 

radi de 5,00 km, la probabilitat 

d'aparició és nul·la. 

 

 

 

*  Avutarda menor comú (Tetrax 

tetrax): La zona d'estudi, que inclou 

l'àrea d'influència dels aerogeneradors 

i la línia de evacuació es troba 

aproximadament en 21,00 km d'un 

nucli amb probabilitat alta/mitjana de 

aparició. Dins de la zona d'estudi la 

probabilitat d'aparició és baixa. 

 

 

 

*  Àguila cuabarrada (Hieraaetus 

fasciatus): La zona d'estudi (PE i línia 

d'evacuació) es troba en 
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*  Ratpenat de ferradura gros 

(Rhinolophus ferrumequinum): La 

zona d'estudi, que inclou l'àrea 

d'influència dels aerogeneradors i 

la línia d'evacuació es troba 

aproximadament a 12,00 km d'una 

àrea on s'ha detectat. 

 

 

 

*  Ratpenat de dits llargs 

cavernícola (Miniopterus  

schreibersii): La zona d'estudi, que 

inclou l'àrea d'influència dels 

aerogeneradors i la línia 

d'evacuació, es troba 

aproximadament a 30,00 km d'una 

àrea on s'ha detectat. 

 

 

 

*  Arpella pàl·lida (Circus 

cyaneus): La zona d'estudi, que 

inclou l'àrea d'influència dels 

aerogeneradors i la línia 

d'evacuació, es troba 

aproximadament a 20,00 km d'un 

nucli amb probabilitat alta 

d'aparició. Dins de la zona d'estudi 

la probabilitat d'aparició és baixa, 

Tot i que en un radi de 7,00 km 

augmenta a mitjana. 

d'aparició. En un radi de 

15,00 km, la probabilitat 

d'aparició esnul·la. 

 

 

 

*  Ratpenat de ferradura 

gros (Rhinolophus  

ferrumequinum): La zona 

d'estudi, que inclou l'àrea 

d'influència dels 

aerogeneradors i la línia 

d'evacuació es troba 

aproximadament a 11,00 km 

d'una àrea on s'ha detectat. 

 

 

 

*  Ratpenat de  

 dits    llargs  cavernícola 

(Miniopterus schreibersii):

  La zona d'estudi, que 

inclou l'àrea d'influència dels 

aerogeneradors i la línia 

d'evacuació, es troba 

aproximadament a 32,00 km 

d'una àrea on s'ha detectat. 

 

 

 

* Arpella pàl·lida 

(CircuscyIds): La zona 

d'estudi, que inclou l'àrea 

42,00 km d'un nucli amb probabilitat 

mitjana d'aparició, a 23,00 km d'un 

nucli amb probabilitat baixa d'aparició. 

En un radi de 20,00 km, la probabilitat 

d'aparició esnul·la. 

 

 

 

*  Ratpenat de ferradura gros 

(Rhinolophus ferrumequinum): La 

zona d'estudi, que inclou l'àrea 

d'influència dels aerogeneradors i la 

línia d'evacuació es troba 

aproximadament a 10,00 km d'una 

àrea on s'ha detectat. 

 

 

 

*  Ratpenat de dits llargs cavernícola 

(Miniopterus schreibersii): La zona 

d'estudi, que inclou l'àrea d'influència 

dels aerogeneradors i la línia 

d'evacuació, es troba aproximadament 

a 36,00 km d'una àrea on s'ha 

detectat. 

 

 

 

*  Arpella pàl·lida (Circus cyaneus): 

La zona d'estudi, que inclou l'àrea 

d'influència dels aerogeneradors i la 

línia d'evacuació, es troba 

aproximadament a 21,00 km d'un nucli 

amb probabilitat alta d'aparició. Dins 

de la zona d'estudi la probabilitat 

d'aparició és baixa, Tot i que en un radi 

de 6,00 km augmenta a mitjana. 

 

 

 

Àguila daurada (Aquila chrysaetos): La 

zona d'estudi del PE i la línia 

d'evacuació, es troba a 55,00 km 
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Àguila daurada (Aquila 

chrysaetos): La zona d'estudi del 

PE i la línia d'evacuació, es troba a 

50,00 km d'un nucli amb 

probabilitat alta/mitjana d'aparició 

i a 12,00 km d'un nucli amb 

probabilitat baixa d'aparició. A pocs 

metres de l’aerogenerador CAS1 i 

CAS2 s'observa la probabilitat 

(molt baixa) d'aparició de l'àguila 

daurada. 

 

 

Es considera que globalment 

aquesta alternativa té menys 

impacte negatiu que l'A2 però més 

que l'A3. 

d’influencia dels 

aerogeneradors i la línia 

d’evacuació, es troba 

aproximadament a 21,00 km 

d’un nucli amb probabilitat 

alta d’aparició. Dins de la 

zona d'estudi la probabilitat 

d'aparició és baixa. Tot i que 

en un radi de 8,00 km 

augmenta a mitjana. 

 

 

 

Àguila daurada (Aquila 

chrysaetos): La zona 

d'estudi del PE i la línia 

d'evacuació, es troba a 

50,00 km d'un nucli amb 

probabilitat alta/mitjana 

d'aparició ia 13,00 km d'un 

nucli amb probabilitat baixa 

d'aparició. A pocs metres 

delaerogenerador CAS1 

s'observa la probabilitat 

(molt baixa) d'aparició de 

l'àguila daurada. 

 

 

Es considera que 

globalment

 aqu

esta alternativa és la que té 

més impacte negatiu de 

les tres. 

d'un nucli amb probabilitat alta/mitjana 

d'aparició i a 15,00 km d'un nucli amb 

probabilitat baixa d'aparició. Entre els 

aerogeneradors IVO4 i EST1 s'observa 

la probabilitat (molt baixa) d'aparició 

de l'àguila daurada. 

 

 

 

Es considera que aquesta alternativa 

és la que té, globalment, menys 

impacte de les tres en aquesta fase 

Fase de desmantellament: 

Els impactes en la fase de desmantellament sobre la fauna seran positius, atès que es procedirà a la 

restauració de l'entorn afectat. Les obres de desmantellament podran generar de forma temporal com els 

descrites en la fase de construcció. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte positiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

Major nombre d’aerogeneradors 

(10 Unitats.), implica major  

 

Major nombre de 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

Unitats.), Implica menor impacte 
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impacte positiu en cas de 

desmantellament perquè retorna a 

l'estat original. 

 

Es considera que globalment 

aquesta alternativa té menys 

impacte negatiu que l'A2 però més 

que l'A3. 

  

aerogeneradors (11  

Unitats.), Implica major 

impacte positiu en cas de 

desmantellament perquè 

retorna a l'estat original. 

 

Es considera que globalment 

aquesta alternativa és la que 

té més impacte positiu en 

aquesta fase de 

desmantellament. 

positiu en cas de desmantellament 

perquè retorna a l'estat original. 

 

Es considera que aquesta alternativa 

és la que té, globalment, menys 

impacte positiu de les tres en aquesta 

fase. 

 

MEDI HUMÀ I SOCIOECONÒMIC 

MEDI HUMÀ i SOCIOECONÒMIC 

USOS DEL SÒL i USOS RECREATIUS 

Fase de construcció: 

La situació dels diferents aerogeneradors i de la subestació del parc provocarà canvis dels actuals usos de 

terra en les diferents zones on s'ubiquen. No obstant això, en la majoria de les situacions, les zones de cultiu 

poden seguir utilitzant-se com a tals, i fins i tot es podria compatibilitzar amb l'ús ramader i amb activitats 

recreatives. 

D'altra banda, cal tenir present que actualment la tecnologia aplicada a aquest projecte permet amb un 

nombre menor d'aerogeneradors, de més potència unitària, ocupar menys espai per produir la mateixa 

energia que els parcs eòlics de fa 10 o 20 anys. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte negatiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

 

Major nombre d’aerogeneradors 

(10 unitats.), implica una major 

envergadura de l'obra i per tant, 

més afectacions a terra (10 

plataformes d'aerogeneradors i 

grua, més afectacions a accessos, 

etc ...). 

 

Accessos nous i adequacions dels 

existents = 6.124,00 m aprox. 

 

Aquesta alternativa és més 

favorable que l'A2 però menys que 

l'A3. 

 

Major nombre 

d’aerogeneradors (11 

unitats.), implica una major 

envergadura de l'obra i per 

tant, més afectacions a terra 

(11 plataformes 

 d’aerogeneradors i 

grua, més afectacions a 

accessos, etc ...). 

 

Accessos nous i adequacions 

dels existents = 8.257,00 

m aprox. 

Aquesta alternativa és la 

menys favorable. 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

unitats.), Implica una menor 

envergadura de l'obra i per tant, més 

afectacions a terra (8 plataformes 

d'aerogeneradors i grua, més 

afectacions a accessos, etc ...). 

 

Accessos nous i adequacions dels 

existents = 5.890,00 m aprox. 

 

El parc es localitza en un mosaic del 

parcel·les de cultiu amb diversos 

accessos, minimitzant la creació de 

vies i amb adequació d'accessos nous i 

existents menor que les A1 i A2. 

 

 

 

 

 

Fase d'Operació i manteniment: 
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Com s'ha argumentat en la fase de construcció en la majoria de situacions, les zones de 

cultiu poden seguir utilitzant-se com a tals, i fins i tot es podria compatibilitzar amb l'ús ramader i amb 

activitats recreatives com la caça o el senderisme, atès que el projecte respectarà els senders GR, les vies 

pecuàries, els turons d'utilitat pública, etc ... 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte negatiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

 

 

Major nombre d’aerogeneradors 

(10 unitats.), implica una major 

envergadura de l'obra i per tant, 

més afectacions a terra (10 

plataformes d'aerogeneradors i 

grua, més afectacions a accessos, 

etc ...). 

 

Accessos nous i adequacions dels 

existents = 6.124,00 m aprox. 

 

El GR-171 travessal parc de NE a 

SO, estan el CAS4 d = 10 m aprox. 

CAS2 a 400 m aprox. 

 

Aquesta alternativa és més 

favorable que l'A2 però menys que 

l'A3. 

 

Major nombre 

d’aerogeneradors (11 

unitats.), implica una major 

envergadura de l'obra i per 

tant, més afectacions a terra 

(11 plataformes 

d’aerogeneradors i grua, més 

afectacions a accessos, etc 

...). 

 

Accessos nous i adequacions 

dels existents = 8.257,00 

m aprox. 

 

El GR-171 travessal parc de 

NE a SO, estan el CAS4 d = 

10 m aprox. CAS2 a 350 m 

aprox. i CAS3 a 400 m 

aprox. 

Aquesta alternativa és la 

menys favorable. 

 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

unitats.), Implica una menor 

envergadura de l'obra i per tant, més 

afectacions a terra (8 plataformes 

d'aerogeneradors i grua, més 

afectacions a accessos, etc ...). 

 

Accessos nous i adequacions dels 

existents = 5.890,00 m aprox. 

 

El GR-171 travessal parc de NE a SO, 

estan el CAS1 d = 407 m aprox. 

 

El parc es localitza en un mosaic del 

parcel·les de cultiu amb diversos 

accessos, minimitzant la creació de 

vies i amb adequació d'accessos nous i 

existents menor que les A1 i A2. 

Fase de desmantellament: 

Al principi, tindrà un efecte similar al de la fase de construcció, Tot i que després tindrà un efecte positiu 

atès que es procedirà a la restauració de l'entorn afectat. 

L'alternativa 3 és la que tindrà més impacte positiu un cop acabada aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

Major nombre d’aerogeneradors 

(10 unitats.), implica una major 

envergadura de l'obra i per tant, 

més afectacions a terra (10 

plataformes d'aerogeneradors i 

grua, més afectacions a accessos, 

etc ...) i major retorn a l'estat 

original. 

 

Accessos nous i adequacions dels 

existents = 6.124,00 m 

 

Major nombre 

d’aerogeneradors (11 

unitats.), implica una major 

envergadura de l'obra i per 

tant, més afectacions a terra 

(11 plataformes  

d’aerogeneradors i grua, més 

afectacions a accessos, etc 

...) i major retorn a l'estat 

original. 

 

Accessos nous i 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

unitats.), Implica una menor 

envergadura de l'obra i per tant, més 

afectacions a terra (8 plataformes 

d'aerogeneradors i grua, més 

afectacions a accessos, etc ...) i menor 

retorn a l'estat original . 

 

Accessos nous i adequacions dels 

existents = 5.890,00 m aprox. 

 

El parc es localitza en un mosaic 
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aprox. 

 

Aquesta alternativa és més 

favorable que l'A2 però menys 

que l'A3. 

adequacions dels existents 

= 8.257,00 m aprox. 

Aquesta alternativa és la 

menys favorable. 

del parcel·les de cultiu amb diversos 

accessos, minimitzant la creació de 

vies i amb adequació d'accessos nous i 

existents menor que les A1 i A2. 

OCUPACIÓ LABORAL i ADQUISICIÓ DE BÉNS i SERVEIS 

Fase de construcció: 

Per ocupació laboral 

Els efectes més rellevants durant la fase de construcció es produeixen per un increment de l'ocupació 

generat per l'empresa constructora, empreses subministradores i empreses productores de béns de consum. 

Aquests efectes són més grans, com més gran sigui la inversió inicial i representa beneficis en la 

socioeconòmica del territori i en la població. 

És un efecte molt positiu en qualsevol de les tres alternatives d'implantació (superior com més 

aerogeneradors hi ha) i per la construcció de la LAAT. 

La construcció i instal·lació del parc eòlic pot ser duta a terme per l'empresa titular del projecte o per una 

empresa subcontractada. 

L'etapa de construcció o obra civil inclou: replanteig, fonamentació, muntatge de l'estructura i fi d'obra. 

Les obres de construcció poden generar llocs de treball i afavorir l'ocupació. 

Es considera que a les diferents alternatives es produirà una generació de llocs de treball que serà realitzat 

per persones del territori (empreses constructores, restaurants, botigues del detall, hotels i hostals, etc ...). 

L'alternativa 2 és més favorable que les alternatives 1 i 3 en aquesta fase, ja que és la que 

produirà un volum superior d'activitat (instal·ladors, obra civil, etc ...). 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

 

Menor nombre d’aerogeneradors 

(10 unitats.), implica una menor 

envergadura de la inversió sobre el 

territori, que es tradueix en una 

menor magnitud d'obra i 

d'ocupació laboral en aquesta fase. 

 

Aquesta alternativa tindrà una 

inversió menor que la A2 però 

superior a la A3. 

 

Major nombre 

d’aerogeneradors (11 

unitats.), implica una major 

envergadura de la inversió 

sobre el territori, que es 

tradueix en una major 

magnitud d'obra i d'ocupació 

laboral en aquesta fase. 

 

Major nombre de 

aerogeneradors que A1 i A3. 

 

 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

unitats.), Implica una menor 

envergadura de la inversió sobre el 

territori, que es tradueix en una menor 

magnitud d'obra i d'ocupació laboral en 

aquesta fase. 

 

Aquesta alternativa és més 

desfavorable que les A1 i A2. 

Fase d'Operació i manteniment: 

En la fase d'operació i manteniment els aerogeneradors ja produeixen energialèctrica i aquesta s'introdueix 

a la xarxa. És en aquesta fase quan l'empresa promotora recull els beneficis de la inversió efectuada, ja que 

un parc eòlic és una activitat industrial i com a tal, busca obtenir un rendiment econòmic d'una inversió 

inicial. 

Els efectes més rellevants durant la fase de funcionament es concretaran en un increment 

en els ingressos públics a conseqüència de l'aplicació de les taxes imposables sobre l’activitat. 
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A més, en termes d'ocupació, genera una ocupació estable a llarg termini i de perfil professional de qualitat, 

ja que és una fase necessària durant tota la vida útil de la instal·lació (25 anys). 

Es considera que a les diferents alternatives es produirà una generació de llocs de treball que serà realitzat 

per persones del territori (empreses constructores, restaurants, botigues del detall, hotels i hostals, etc ...). 

Tanmateix, aquesta fase és molt rellevant, ja que aquesta depèn un bon aprofitament de les instal·lacions i 

una prolongació de la seva vida útil. 

El manteniment s'acordarà per a una freqüència determinada segons les tecnologies emprades i les 

experiències en aquest tipus d'instal·lacions. 

D'aquesta manera, es contractarà un manteniment preventiu per a totes les instal·lacions, és a dir, 

aerogeneradors, subestació elèctrica, equips de connexió a la xarxa, vies d'accés i interconnexionat, 

sistemes informàtics, etc ... 

A nivell d'ocupació laboral, no es preveuen diferències significatives entre les diferents alternatives. 

Les 3 alternatives són molt favorables, ja que l'ocupació serà un impacte positiu sobre 

el territori i la població, i més, en temps de crisi econòmica com els actuals amb baixades del PIB molt importants 

pel tema de la COVID-19. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

A nivell d'ocupació, no esperen 

diferències significatives entre les 

diferents alternatives. 

A nivell d'ocupació, no 

s'esperen diferències 

significatives entre les 

diferents alternatives. 

A nivell d'ocupació, no s'esperen 

diferències significatives entre les 

diferents alternatives. 

Fase de desmantellament: 

Els impactes en la fase de desmantellament sobre l'ocupació laboral seran similars als de la fase de 

construcció. 

És un efecte molt positiu en qualsevol de les 3 alternatives d'implantació i dels 3 traçats LAAT alternatius. 

L'alternativa 2 és la més favorable que les alternatives 1 i 3 en aquesta fase, ja que és la que produirà un 

volum superior d'activitat (instal·ladors, obra civil, etc ...). 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Major nombre d’aerogeneradors 

(10 unitats.), implica una major 

envergadura de la inversió sobre el 

territori, que es tradueix en una 

major magnitud d'obra i d'ocupació 

laboral en aquesta fase. 

 

Aquesta alternativa tindrà una 

inversió menor que la A2 però 

superior a la A3. 

Major nombre 

d’aerogeneradors (11 unitats.), 

implica una major envergadura 

de la inversió sobre el territori, 

que es tradueix en una major 

magnitud d'obra i d'ocupació 

laboral en aquesta fase. 

Major nombre 

d'aerogeneradors que A1 I 

A3. 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

unitats.), Implica una menor 

envergadura de la inversió sobre el 

territori. 

 

Aquesta alternativa és més 

desfavorable que les A1 i A2. 

  

ACTIVITAT ECONÒMICA 

Fase de construcció: 
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Per adquisició de béns d'equip 

L'adquisició de béns d'equip auxiliars durant l'etapa de construcció és un vector que ha de ser considerat 

amb vista a analitzar els seus efectes sobre les empreses subministradores. S'haurà de disposar de tots 

aquells equips necessaris per a l'execució de l'obra civil, incloent en aquesta la preparació del terreny, 

fonamentacions, etc ... 

Per demanda de serveis 

Durant la fase de construcció serà necessària la contractació d'empreses i personal que es repartirà entre 

els diferents serveis que es demandaran. D'aquesta manera, es contractaran els serveis de tècnics i 

instal·ladors per a les obres de muntatge. 

D'altra banda, la presència de personal d'obra requerirà serveis terciaris (hostaleria, restauració, comerç a 

l'engreix i al detall, etc ...). 

D’aquesta manera que en el cas anterior, es veuran afectats positivament el factor anomenat 

socioeconòmica i població. 

L'alternativa 2 és més favorable que les alternatives 1 i 3 en aquesta fase, ja que és la que 

produirà un volum superior d'activitat econòmica (inversió superior). 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

 

Major nombre d’aerogeneradors 

(10 unitats.), implica una major 

envergadura de la inversió sobre el 

territori, que es tradueix en una 

major magnitud d'obra, d'ocupació 

laboral i adquisició de béns 

d'equips i de serveis, en aquesta 

fase. 

 

Aquesta alternativa tindrà una 

inversió menor que la A2 però 

superior a la A3. 

 

Major nombre 

d’aerogeneradors (11 

unitats.), implica una major 

envergadura de la inversió 

sobre el territori, que es 

tradueix en una major 

magnitud d'obra, d'ocupació 

laboral i adquisició de béns 

d'equips i de serveis, en 

aquesta fase. 

Major nombre 

d'aerogeneradors que A1 i 

A3. 

 

 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

unitats.), Implica una menor 

envergadura de la inversió sobre el 

territori, que es tradueix en una menor 

magnitud d'obra, d'ocupació laboral i 

adquisició de béns d'equips i de 

serveis, en aquesta fase. 

 

Aquesta alternativa és més 

desfavorable que les A1 i A2. 

Fase d'Operació i manteniment: 

En la fase d'operació i manteniment els aerogeneradors ja produeixen energialèctrica i aquesta s'introdueix 

a la xarxa. És en aquesta fase quan l'empresa promotora recull els beneficis de la inversió efectuada, ja que 

un parc eòlic és una activitat industrial i com a tal, busca obtenir un rendiment econòmic d'una inversió 

inicial. 

A nivell local, el funcionament del PE es tradueix en un increment en la taxa d'ocupació, i en l'adquisició de 

béns i serveis a nivell local i comarcal, però a un nivell inferior al de la fase de construcció. 

Els efectes més rellevants durant la fase d'operació i manteniment es concretaran en un increment en els 

ingressos públics a conseqüència de l'aplicació de les taxes i impostos imposables sobre l'activitat. 

En aquesta fase no s'esperen diferències significatives en demanda de béns i serveis entre les diferents 

alternatives, tot i que l'alternativa 3 és la més generadora de taxes i impostos per tenir una potència superior. 
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ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

Menor potència instal·lada (45,00 

MWe) implica una menor magnitud 

de les taxes i impostos. 

 

Aquesta alternativa és la que té 

menys potència instal·lada (45,00 

MWe) de les tres ==> 

A2= 46,20 MWe 

A3=49,60 MWe. 

 

 

Menor potència instal·lada 

implica una menor magnitud 

de les taxes i impostos. 

 

Aquesta alternativa té 

menys potència instal·lada 

(46,20 MWe) que la A3 

(49,60 MWe) però superior 

que l'A1 (45,00 MWe). 

 

 

 

Major potència instal·lada (49,60 

MWe) implica una major magnitud de 

les taxes i impostos. 

 

Aquesta alternativa és la que té una 

potència instal·lada superior, i per tant, 

més favorable en aquesta fase. 

Fase de desmantellament: 

Els impactes en la fase de desmantellament sobre l'activitat econòmica seran similars als de la fase de 

construcció. 

És un efecte positiu en qualsevol de les 3 alternatives d'implantació per la inversió de la 

obra de desmantellament tot i que deixaran de recaptar els impostos i taxes. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

 

Major nombre d’aerogeneradors 

(10 unitats.), implica una major 

envergadura de la inversió de 

desmantellament, sobre el territori, 

que es tradueix en una major 

magnitud d'obra, d'ocupació 

laboral i adquisició de béns 

d'equips i de serveis, en aquesta 

fase. 

 

Aquesta alternativa tindrà una 

inversió menor que la A2 però 

superior a la A3. 

 

Major nombre 

d’aerogeneradors (11 

unitats.), implica una major 

envergadura de l' inversió

  de 

desmantellament, sobre el 

territori, que es tradueix en 

una major magnitud d'obra, 

d'ocupació laboral i 

adquisició de béns d'equips i 

de serveis, en aquesta fase. 

 

Major nombre de 

aerogeneradors que A1 i A3. 

 

 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

unitats.), Implica una menor 

envergadura de la inversió de 

desmantellament, sobre el territori, 

que es tradueix en una menor 

magnitud d'obra, d'ocupació laboral i 

adquisició de béns d'equips i de 

serveis, en aquesta fase . 

 

Aquesta alternativa és més 

desfavorable que les A1 i A2. 

POBLACIÓ i SALUT 

Fase de construcció: 

Els riscos sobre la població en fase de construcció són principalment en les tasques de transport de materials 

i equips, que augmenten el risc d'accidents quan es produeixen en zones de lliure circulació, carreteres i 

camins. 

A la zona de muntatge, aquests riscos per a la població desapareixen, limitant-se a riscos propis pels 

treballadors. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte en aquesta fase. 
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ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

 

Major nombre d’aerogeneradors 

(10 unitats.), implica un augment 

de la probabilitat d'accident a la 

població pel fet que hi ha més 

trànsit de vehicles (camions, etc 

...) en aquesta fase. 

 

Aquesta alternativa té menys 

impacte que l'A2, però més que 

l'A3. 

 

Major nombre 

d’aerogeneradors (11 

unitats.), implica un augment 

de la probabilitat d'accident a 

la població pel fet que hi ha 

més trànsit de vehicles 

(camions, etc ...) en aquesta 

fase. 

Aquesta alternativa és la 

que té més impacte 

desfavorable. 

 

 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

unitats.), Implica menys probabilitat 

d'accident a la població pel fet que hi 

ha menys trànsit de vehicles (camions, 

etc ...) en aquesta fase. 

 

Menor nombre d'aerogeneradors que 

A1 i A2. 

Fase d'Operació i manteniment: 

Els accidents produïts pels aerogeneradors sobre humans, són molt rars. 

Existeixen a més, normes internacionals sobre la seguretat de les turbines eòliques, emeses pel IEC 

(International Electric Commitee) que s'exigeixen per a l'acceptació dels subministraments destinats al PE. 

Un dels riscos que cal considerar durant la fase d'operació i manteniment del PE és el risc d'accidents per 

atropellaments, que es pot veure incrementat per la freqüentació de vehicles a la zona. 

Quant als aerogeneradors, aquests generen un efecte conegut com a "Shadow flicker" (ombra parpellejant). 

Aquest efecte es produeix quan la llum solar passa a través de les aspes rotatòries, el que genera impacte 

visual que potencialment pot ocasionar atacs a persones epilèptiques. És molt poc probable que es doni 

aquesta situació, però es pot evitar mantenint distàncies a edificacions habitades. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

Major nombre d’aerogeneradors 

(10 unitats.), implica una possible 

afectació per al fenomen de 

"shadow flicker" més significativa. 

 

Distància mínima a habitatges 

d≥500 m. 

Aquesta alternativa té menys 

impacte que l'A2 però més que 

l'A3. 

 

Major nombre 

d’aerogeneradors (11 

unitats.), implica una possible 

afectació per al fenomen de 

"shadow flicker" més 

significativa. 

 

Distància mínima a 

habitatges d≥500 m. 

Aquesta és l'alternativa amb 

més impacte de les tres. 

 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

unitats.), Implica una possible 

afectació per al fenomen de "shadow 

flicker" menys significativa. 

 

Distància mínima a habitatges d≥500 

m. 

 

Menor nombre d'aerogeneradors que 

A1 i A2. 

Fase de desmantellament: 

Tindrà un efecte similar al de la fase de construcció. Els riscos d'accident seran superiors a les obres (com 

és l'alternativa 1) que tenen més aerogeneradors, ja que es realitzarà un major nombre de viatges de 

transport de mercaderies i equips. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte en aquesta fase. 
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ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

 

Major nombre d’aerogeneradors 

(10 unitats.), implica un augment 

de la probabilitat d'accident a la 

població pel fet que hi ha més 

trànsit de vehicles (camions, etc 

...) en aquesta fase. 

 

Aquesta alternativa té menys 

impacte que l'A2, però més que 

l'A3. 

 

Major nombre 

d’aerogeneradors (11 

unitats.), implica un augment 

de la probabilitat d'accident a 

la població pel fet que hi ha 

més trànsit de vehicles 

(camions, etc ...) en aquesta 

fase. 

Aquesta alternativa és la 

que té més impacte 

desfavorable. 

 

 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

unitats.), Implica menys probabilitat 

d'accident a la població pel fet que hi 

ha menys trànsit de vehicles (camions, 

etc ...) en aquesta fase. 

 

Menor nombre d'aerogeneradors que 

A1 i A2. 

Vies de comunicació i INFRAESTRUCTURES 

Fase de construcció: 

La fase de construcció del PE contempla l'adequació o construcció de camins. Sovint un cop finalitzada la 

fase d'obres, part d'aquests camins es restabliran tornant-los a l'amplada que presentaves abans de la fase 

de construcció. 

La fase constructiva del parc anirà enjarje a un increment del trànsit local. Els majors problemes que es 

preveuen són el transport de les pales i els pals dels aerogeneradors, no tant per la densitat de vehicles sinó 

per la seva afeccion a la fluïdesa del trànsit, especialment en infraestructures viàries de caràcter comarcal. 

La fase de major afluència serà la de desmunt inicial i fonaments de sabates, amb la presència de camions 

pel trànsit de material. 

Tot i així hi haurà dos moments de trànsit apreciable: en el moment de l'aportació dels components dels 

aerogeneradors, i en el moment del seu hissat i muntatge amb maquinària pesant (grues, etc ...). 

Finalment, el projecte s'ha de compatibilitzar amb les infraestructures existents al territori, vies de 

comunicació, xarxa de distribució elèctrica actual, xarxa de regadius actuals, etc ... 

Les infraestructures existents que es poden veure afectades per cada alternativa són les següents: 

 

* Alternativa 1==> N-141.ª, C-1412.ª, la C-25, la línia elèctrica aeri AT de 220 kV, Lato Can Jardí-la 

Pobla de Segur i Lato Castellbisbal-Pont de Suert. 

 

* Alternativa 2==> N-141.ª, la C-25, la línia elèctrica aeri AT de 220 kV, Lato Can Jardí-la Pobla de Segur 

i Lato Castellbisbal-Pont de Suert. 

 

* Alternativa 3==> N-141.ª, la C-25, la línia elèctrica aeri AT de 220 kV, Lato Can Jardí-la Pobla de Segur 

i Lato Castellbisbal-Pont de Suert. 

 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte negatiu en aquesta fase. 
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ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

 

Major nombre d’aerogeneradors 

(10 unitats.), implica una afectació 

sobre infraestructures més gran: 

talls de carreteres pel transport de 

pales, bàculs, etc ... 

 

Aquesta alternativa té menys 

afectació que l'A2 però més que 

l'A3. 

 

Major nombre 

d’aerogeneradors (11 

unitats.), implica una 

afectació sobre 

infraestructures més grans: 

talls de carreteres pel 

transport de pales, bàculs, etc 

... 

 

Aquesta alternativa és la que 

té més afectació de les tres. 

 

 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

unitats.), I afectació més reduïda sobre 

infraestructures que les alternatives 1 i 

2. 

 

Menor nombre d'aerogeneradors que 

A1 i A2. 

Fase d'Operació i manteniment: 

Durant la fase d'operació i manteniment del PE, la variació de trànsit a les carreteres de la zona és totalment 

insignificant, pel que fa al personal propi de manteniment o vigilància, i molt escassa entitat per als visitants 

a aquest. 

Així i tot, pot augmentar el risc d'una major pressió per freqüentació humana i acumulació de residus i 

escombraries a la zona del parc per part dels visitants amb una baixa educació ambiental. 

Aquest últim risc no es preveu important, atès que la zona ja disposa actualment d'una àmplia xarxa de 

camins rurals fàcilment transitables. 

No s'observen diferències significatives entre les diferents alternatives d'ubicació del PE, tot i que un major 

nombre d'aerogeneradors, i per tant, una major superfície del PE, augmenta la possibilitat d'afectar 

infraestructures existents en cas de reparació o canvi de pees o aparells. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

 

Major nombre d’aerogeneradors 

(10 unitats.), implica una major 

probabilitat de fallida de peces i 

aparells, i en conseqüència, 

d'afectació sobre infraestructures: 

talls de carreteres pel transport de 

pales, bàculs, etc ... 

Aquesta alternativa té més impacte 

que l'A2 però menys que l'A3. 

 

Major nombre 

d’aerogeneradors (11 

unitats.), implica una major 

probabilitat de fallida de 

peces i aparells, i a 

conseqüència, d'afectació 

sobre infraestructures: talls 

de carreteres pel transport de 

pales, bàculs, etc ... 

Aquesta alternativa és la 

més desfavorable de les 

tres. 

 

 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

unitats.), I afectació més reduïda sobre 

infraestructures en cas de reparació / 

manteniment: talls de carreteres pel 

transport de pales, bàculs, etc ... 

 

Menor nombre d'aerogeneradors que 

A1 i A2. 

Fase de desmantellament: 

Efectes similars als de la fase de construcció. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 
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Major nombre d’aerogeneradors 

(10 unitats.), implica una afectació 

sobre infraestructures més gran: 

talls de carreteres pel transport de 

pales, bàculs, etc ... 

 

Aquesta alternativa té menys 

afectació que l'A2 però més que 

l'A3. 

 

Major nombre 

d’aerogeneradors (11 

unitats.), implica una 

afectació sobre 

Infraestructures més grans: 

talls de carreteres pel 

transport de pales, bàculs, etc 

... 

 

Aquesta alternativa és la 

que té més afectació de les 

3. 

 

 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

unitats.), I afectació més reduïda sobre 

infraestructures que les alternatives 1 i 

2. 

 

Menor nombre d'aerogeneradors que 

A1 i A2. 

PAISATGE 

Fase de construcció: 

Les edificacions temporals d'obres, els moviments de terres, el pas de maquinària, les zones 

d'emmagatzematge de materials, terres i residus produïts durant la fase de construcció del PE, provocaran 

una alteració del paisatge. 

L'impacte paisatgístic relacionat amb els moviments de terres, i l'adequació de camins tindrà un caràcter 

temporal i finalitzarà amb el període d'obres. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

Major nombre d’aerogeneradors 

(10 unitats.), implica un impacte 

paisatgístic més gran: moviment 

de terres, adequació de camins, etc 

... però menor que l'A2. 

 

No hi ha als voltants cap geozona 

(GZ) o geòtop (GTI) inclosos a l' 

inventari d'espais d'interès geològic 

de Catalunya (IEIGC) ni cap espai 

de l'inventari de zones humides de 

Catalunya ni cap Reserva natural 

de la fauna salvatge (RNFS) ni cap 

Lloc d'importància comunitària 

(LIC), ni Zones d'especial atenció 

per a les aus (ZEPA), els quals 

constitueixen la Xarxa Natura 

2000. 

 

No hi ha cap jaciment arqueològic 

ni paleontològic catalogat, afectats 

per aquesta alternativa. 

 

Dins de la zona estricta del 

 

Major nombre 

d’aerogeneradors (11 

unitats.), implica un impacte 

paisatgístic més gran: 

moviment de terres, 

adequació de camins, etc ... 

 

No hi ha als voltants cap 

geozona (GZ) o geòtop 

(GTI) inclosos a l' Inventari 

d'espais d'interès geològic 

de Catalunya (IEIGC) ni cap 

espai de l'Inventari de zones 

humides de Catalunya ni cap 

Reserva natural de la fauna 

salvatge (RNFS) ni cap Lloc 

d'importància comunitària 

(LIC), ni Zones d'especial 

atenció per a les aus (ZEPA), 

els quals constitueixen la 

Xarxa Natura 2000. 

 

No hi ha cap jaciment 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

unitats.), Implica un impacte 

paisatgístic menor: moviment de 

terres, adequació de camins, etc ... 

 

No hi ha als voltants cap geozona (GZ) 

o geòtop (GTI) inclosos a l' Inventari 

d'espais d'interès geològic de 

Catalunya (IEIGC) ni cap espai de 

l'Inventari de zones humides de 

Catalunya ni cap Reserva natural de la 

fauna salvatge (RNFS) ni cap Lloc 

d'importància comunitària (LIC), ni 

Zones d'especial atenció per a les aus 

(ZEPA), els quals constitueixen la Xarxa 

Natura 2000. 

 

No hi ha cap jaciment arqueològic ni 

paleontològic catalogat, afectats per 

aquesta alternativa. 

 

Dins de la zona estricta del projecte hi 

ha un bé arquitectònic catalogat 

anomenat Can lo Friega en 

Calonge de Segarra) a d> 100 m  
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projecte hi ha un bé arquitectònic 

catalogat anomenat Can lo Friega 

a Calonge de Segarra) a d> 100 m 

dels aerogeneradors. 

arqueològic ni 

paleontològic catalogat, 

afectats per aquesta 

alternativa. 

dels aerogeneradors. 

 

Accessos nous i adequacions dels 

existents = 5.890,00 m aprox. 

 

Accessos nous i adequacions dels 

existents = 6.124,00 m aprox. 

 

Aerogeneradors d'altura de boxa = 

125,00 m i diàmetre pales 

Ø149,10 m. Amb major altura i 

major impacte 

paisatgístic. 

 

 

Dins de la zona estricta del 

projecte hi ha un bé 

arquitectònic catalogat 

anomenat Can lo Friega a 

Calonge de Segarra) a d> 

100 m dels aerogeneradors. 

Aerogeneradors d'altura de boxa = 

115,00 m i diàmetre pales Ø170,00 

m. Amb menor aixecada i menor 

impacte paisatgístic. 

 

Edificis a una distància d≥500 m. 

 

Menor nombre d'aerogeneradors que 

A1 i A2. 

 

Edificis a una distància d≥500 m. 

 

Aquesta alternativa té menys 

impacte que l'A2 però més que 

l'A3. 

Accessos nous i adequacions 

dels existents = 8.257,00 

m aprox. 

 

Aerogeneradors d'altura de 

boxa = 125,00 m i 

diàmetre pales Ø150 m. 

Amb major altura i major 

impacte paisatgístic. 

 

 
Edificis a una distància 

d≥500 m. 

 

 
Aquesta alternativa és la que 

té un impacte superior de 

les tres. 

 

Fase d'Operació i manteniment: 

La percepció de l'impacte ambiental que produeix un parc eòlic sobre el paisatge, és segurament un dels 

impactes més complexos de valorar. 

El paisatge es pot definir com el producte d'un exercici de percepció per part de l'observador, pel qual bona 

part dels seus components són subjectius. 

Els aerogeneradors són elements altament visibles, tant per les seves dimensions com per la localització 

d'aquests, generalment en llocs elevats i de gran visibilitat. 

Genèricament, l'impacte sobre el paisatge pot ser considerable, a causa de la mida dels components d'aquest 

tipus d'infraestructures. 

La magnitud de l'alteració està d'acord amb una sèrie de condicionants, entre els quals destaquem 

l'estructura fisiogràfica del terreny travessat i, particularment, el nombre d'observadors potencials, la 

distància d'observació, el valor intrínsec dels paisatges afectats i les condicions meteorològiques regnants 

en el moment de la visualització del parc, així com de la cromàtica de la implantació del parc respecte a 

l'entorn en què s'instal·la. 

Les distàncies a les quals es podrien donar els diferents graus d'impactes són molt variables en tant que 

depenen de múltiples factors, tal com s'ha esmentat anteriorment. 

Això no obstant, com a norma general, es pot indicar que entre 1 i 4,5 km en condicions de 
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gran visibilitat les turbines es presenten com alements intrusius; entre 2 i 8 km, depenent de les condicions 

meteorològiques, de la mida i disseny de distribució del parc, les turbines són evidents, tot i que no 

dominants o intrusives. 

El moviment de pales és generalment visible fins a distàncies de 6 km; i pot atraure la visió de l'observador 

quan el sol es reflecteix en elles. No obstant això, en situacions d'escassa visibilitat el moviment arriba a ser 

inapreciable a distàncies pròximes a 4,5 km. 

Cal tenir present que en l'entorn estudiat ja estan presents altres parcs eòlics. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

Major nombre d’aerogeneradors 

(10 unitats.), implica un impacte 

paisatgístic més gran: moviment 

de terres, adequació de camins, etc 

... però menor que l'A2. 

 

No hi ha als voltants cap geozona 

(GZ) o geòtop (GTI) inclosos a l' 

inventari d'espais d'interès geològic 

de Catalunya (IEIGC) ni cap espai 

de l'inventari de zones humides de 

Catalunya ni cap Reserva natural 

de la fauna salvatge (RNFS) ni cap 

Lloc d'importància comunitària 

(LIC), ni Zones d'especial atenció 

per a les aus (ZEPA), els quals 

constitueixen la Xarxa Natura 

2000. 

 

No hi ha cap jaciment arqueològic 

ni paleontològic catalogat, afectats 

per aquesta alternativa. 

 

Dins de la zona estricta del projecte 

hi ha un bé arquitectònic catalogat 

anomenat Can lo Friega a 

Calonge de Segarra) a d> 100 m 

dels aerogeneradors. 

 

Accessos nous i adequacions dels 

existents = 6.124,00 m aprox. 

 

Aerogeneradors d'altura de boxa = 

125,00 m i diàmetre pales 

Ø149,10 m. amb major 

alçada i major impacte 

 

Major nombre 

d’aerogeneradors (11 

unitats.), implica un impacte 

paisatgístic més gran: 

moviment de terres, 

adequació de camins, etc ... 

 

No hi ha als voltants cap 

geozona (GZ) o geòtop 

(GTI) inclosos a l' Inventari 

d'espais d'interès geològic 

de Catalunya (IEIGC) ni cap 

espai de l'Inventari de zones 

humides de Catalunya ni cap 

Reserva natural de la fauna 

salvatge (RNFS) ni cap Lloc 

d'importància comunitària 

(LIC), ni Zones d'especial 

atenció per a les aus (ZEPA), 

els quals constitueixen la 

Xarxa Natura 2000. 

 

No hi ha cap jaciment 

arqueològic ni 

paleontològic catalogat, 

afectats per aquesta 

alternativa. 

 

 

 

Dins de la zona estricta del 

projecte hi ha un bé 

arquitectònic catalogat 

anomenat Can lo Friega a 

Calonge de Segarra) ad 

> 100 m dels 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

unitats.), Implica un impacte 

paisatgístic menor: moviment de 

terres, adequació de camins, etc ... 

 

No hi ha als voltants cap geozona (GZ) 

o geòtop (GTI) inclosos a l' Inventari 

d'espais d'interès geològic de 

Catalunya (IEIGC) ni cap espai de 

l'Inventari de zones humides de 

Catalunya ni cap Reserva natural de la 

fauna salvatge (RNFS) ni cap Lloc 

d'importància comunitària (LIC), ni 

Zones d'especial atenció per a les aus 

(ZEPA), els quals constitueixen la Xarxa 

Natura 2000. 

 

No hi ha cap jaciment arqueològic ni 

paleontològic catalogat, afectats per 

aquesta alternativa. 

 

Dins de la zona estricta del projecte hi 

ha un bé arquitectònic catalogat 

anomenat Can lo Friega a Calonge de 

Segarra) a d> 100 m dels 

aerogeneradors. 

 

Accessos nous i adequacions dels 

existents = 5.890,00 m aprox. 

 

Aerogeneradors d'altura de boxa = 

115,00 m i diàmetre pales Ø170,00 

m. Amb menor aixecada i menor 

impacte paisatgístic. 

 

Edificis a una distància d≥500 m. 

 

Menor nombre d'aerogeneradors que 

A1 i A2. 
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paisatgístic. 

 

Edificis a una distància d≥500 m. 

 

Aquesta alternativa té menys 

impacte que l'A2 però més que 

l'A3. 

aerogeneradors. 

 

Accessos nous i adequacions 

dels existents = 8.257,00 

m aprox. 

 

Aerogeneradors d'altura de 

boxa = 125,00 m i 

diàmetre pales Ø150 m. 

Amb major altura i major 

impacte paisatgístic. 

 

Edificis a una distància 

d≥500 m. 

Aquesta alternativa és la 

que té un impacte superior 

de les tres. 

 

Fase de desmantellament: 

En fase de desmantellament, El desmuntatge d'aerogeneradors i infraestructures del parc eòlic tindrà un 

impacte paisatgístic notablement positiu. 

Per a les alternatives de localització, l'impacte positiu del desmantellament serà més gran com més gran fos 

l'impacte en fase d'operació i manteniment, és a dir, l'impacte positiu serà superior en l'alternativa 2 (per 

tenir més aerogeneradors) que en les alternatives 1 i 3. 

L'alternativa 2 és la que tindrà més impacte positiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

Major nombre d’aerogeneradors 

(10 unitats.), implica un impacte 

paisatgístic més gran: moviment 

de terres, adequació de camins, etc 

... però menor que l'A2. 

 

No hi ha als voltants cap geozona 

(GZ) o geòtop (GTI) inclosos a l' 

inventari d'espais d'interès geològic 

de Catalunya (IEIGC) ni cap espai 

de l'inventari de zones humides de 

Catalunya ni cap Reserva natural 

de la fauna salvatge (RNFS) ni cap 

Lloc d'importància comunitària 

(LIC), ni Zones d'especial atenció 

per a les aus (ZEPA), els quals 

constitueixen la 

 

Major nombre 

d’aerogeneradors (11 

unitats.), implica un impacte 

paisatgístic més gran: 

moviment de terres, 

adequació de camins, etc ... 

 

No hi ha als voltants cap 

geozona (GZ) o geòtop 

(GTI) inclosos a l' Inventari 

d'espais d'interès geològic 

de Catalunya (IEIGC) ni cap 

espai de l' Inventari de 

zones humides de Catalunya 

ni cap Reserva natural de la 

fauna salvatge (RNFS) ni 

cap lloc d’ importància 

comunitària 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

unitats.), Implica un impacte 

paisatgístic menor: moviment de 

terres, adequació de camins, etc ... 

 

No hi ha als voltants cap geozona (GZ) 

o geòtop (GTI) inclosos a l' Inventari 

d'espais d'interès geològic de 

Catalunya (IEIGC) ni cap espai de 

l'Inventari de zones humides de 

Catalunya ni cap Reserva natural de la 

fauna salvatge (RNFS) ni cap Lloc 

d'importància comunitària (LIC), ni 

Zones d'especial atenció per a les aus 

(ZEPA), els quals constitueixen la Xarxa 

Natura 2000. 

 

No hi ha cap jaciment arqueològic ni 

paleontològic 
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xarxa Natura 2000. 

 

No hi ha cap jaciment arqueològic 

ni paleontològic catalogat, afectats 

per aquesta alternativa. 

 

Dins de la zona estricta del projecte 

hi ha un bé arquitectònic catalogat 

anomenat Can lo Friega a 

Calonge de Segarra) a d> 100 m 

dels aerogeneradors. 

 

Accessos nous i adequacions dels 

existents = 6.124,00 m aprox. 

 

Aerogeneradors d'altura de boxa = 

125,00 m i diàmetre pales 

Ø149,10 m. Amb major altura i 

major impacte paisatgístic. 

 

Edificis a una distància d≥500 m. 

 

Aquesta alternativa té menys 

impacte que l'A2 però més que 

l'A3. 

 (LIC), ni Zones d'especial 

atenció per a les aus (ZEPA), 

els quals constitueixen la 

Xarxa Natura 2000. 

 

No hi ha cap jaciment 

arqueològic ni 

paleontològic catalogat, 

afectats per aquesta 

alternativa. 

 

 

Dins de la zona estricta del 

projecte hi ha un bé 

arquitectònic catalogat 

anomenat Can lo Friega a 

Calonge de Segarra) a d> 

100 m dels aerogeneradors. 

 

Accessos nous i adequacions 

dels existents = 8.257,00 m 

aprox. 

 

Aerogeneradors d'altura de 

boxa = 125,00 m i 

diàmetre pales Ø150 m. 

Amb major altura i major 

impacte paisatgístic. 

 

Edificis a una distància 

d≥500 m. 

Aquesta alternativa és la 

que té un impacte superior 

de les tres. 

catalogat, afectats per aquesta 

alternativa. 

 

Dins de la zona estricta del projecte hi 

ha un bé arquitectònic catalogat 

anomenat Can lo Friega a Calonge de 

Segarra) a d> 100 m dels 

aerogeneradors. 

 

Accessos nous i adequacions dels 

existents = 5.890,00 m aprox. 

 

Aerogeneradors d'altura de boxa = 

115,00 m i diàmetre pales Ø170,00 

m. Amb menor aixecada i menor 

impacte paisatgístic. 

 

Edificis a una distància d≥500 m. 

 

Menor nombre d'aerogeneradors que 

A1 i A2. 

RISC D'ACCIDENT 

Fase de construcció: 

L'afluència de maquinària pesant per la zona pot provocar accidents si no hi ha una correcta 

senyalització i, si no se segueixen unes normes bàsiques com, per exemple, limitar la velocitat per la 

zona durant el període de treball. 

D'altra banda, al treballar amb aparells elèctrics s'ha de seguir una normativa específica i unes normes de 

seguretat, a més de l'ús d'equips de protecció individual (EPI) i col·lectius per evitar les ocasions de risc 

d'accident per contacte. 

No s'observen diferències significatives entre les diferents alternatives d'ubicació del PE 

(Alternatives 2 i 3) i de la LAAT, tot i que un major nombre d'aerogeneradors 
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generarà un risc superior a un altre parc amb menys aerogeneradors (alternativa 2). 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

 

Major nombre d’aerogeneradors 

(10 unitats.), implica una obra de 

major envergadura i, per tant, més 

risc d'accidents: major nivell de 

trànsit, d'operació amb 

maquinària, etc ... 

 

Major nombre 

d’aerogeneradors (11 

unitats.), implica una obra de 

major envergadura i, per 

tant, més risc d'accidents: 

major nivell de trànsit, 

d'operació amb maquinària, 

etc ... 

 

 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

unitats.), Implica una obra de menor 

envergadura i, per tant, menor risc 

d'accidents: menor nivell de trànsit, 

d'operació amb maquinària, etc ... 

Aquesta alternativa té menys 

impacte que l'A2 però més que 

l'A3. 

 

Aquesta alternativa és la 

que té més impacte 

desfavorable en aquesta 

fase. 

Menor nombre d'aerogeneradors que 

A1 i A2. 

Fase d'Operació i manteniment: 

Tal com s'ha indicat anteriorment, els accidents produïts pels aerogeneradors sobre humans o sobre animals 

(avifauna), són molt rars. 

Existeixen, a més, normes internacionals sobre la seguretat de les turbines eòliques, emeses per la IEC 

(International Electric Commitee) que s'exigeixen per a l'acceptació dels subministraments destinats Al PE. 

Un dels riscos que cal considerar durant la fase d'operació i manteniment deL PE és el risc d'accidents per 

atropellaments, que es pot veure incrementat per la freqüentació de vehicles a la zona. 

Quant als aerogeneradors, aquests generen un efecte conegut com "Shadow flicker" (ombra parpellejant). 

Aquest efecte es produeix quan la llum solar passa a través de les aspes rotatòries, el que genera impacte 

visual que potencialment pot ocasionar atacs a persones epilèptiques. És molt poc probable que es doni 

aquesta situació, però es pot evitar mantenint distàncies a edificacions habitades. 

No s'observen diferències significatives entre les diferents alternatives d'ubicació del PE. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

--- --- --- 

Fase de desmantellament: 

Efectes similars als de la fase de construcció. 

No s'observen diferències significatives entre les diferents alternatives d'ubicació del PE 

(Alternatives 2 i 3), tot i que un major nombre d'aerogeneradors generarà un risc superior a un altre parc 

amb menys aerogeneradors (alternativa 1). 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 
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Major nombre d’aerogeneradors (10 

unitats.),implica una obra de major 

envergadura i, per tant, major risc  

d’accidents:    

major nivell de trànsit, d'operació 

amb maquinària, etc ... 

 

Aquesta alternativa té menys 

impacte que l'A2 però més que 

l'A3. 

 

Major nombre 

d’aerogeneradors (11  

unitats.), implica una obra de 

més envergadura i, per tant, 

major 

risc d'accidents: major nivell 

de trànsit, d'operació amb 

maquinària, etc ... 

Aquesta alternativa és la que 

té mes impacte desfavorable 

en aquesta fase. 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

unitats.), implica una obra de menor 

envergadura i, per tant, menor risc 

d'accidents: menor nivell de trànsit, 

d'operació amb 

maquinària, etc ... 

 

Menor nombre d'aerogeneradors que 

A1 i A2. 

PATRIMONI CULTURAL 

Fase de construcció: 

En la fase de construcció s'hauran de prendre precaucions per a la protecció del patrimoni cultural que 

pogués existir a la zona, efectuant les prospeccions prèvies pertinents i la supervisió en fase d'obra, ja que 

s'ha detectat una masia catalogada a Patrimoni (Can Lo FrIega) que està situada a Calonge de Segarra. 

L'alternativa 3 és la que tindrà més impacte positiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

 

Major nombre d’aerogeneradors 

(10 unitats.), implica una major 

superfície d'afectació per les obres 

i majors possibilitats d'afectacions 

al patrimoni cultural. 

 

Major nombre 

d’aerogeneradors (11 

unitats.), implica una major 

superfície d'afectació per les 

obres i majors possibilitats 

d'afectacions al patrimoni 

cultural. 

 

 

 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

unitats.), Implica una menor superfície 

d'afectació per les obres i majors 

possibilitats d'afectacions al patrimoni 

cultural. 

Dins de l'àmbit estricte de 

l'emplaçament del projecte es 

coneix l'existència d'un bé 

arquitectònic catalogat dins el 

terme municipal de Calonge de 

Segarra, el de la pairalia de Can lo 

Friega (Calonge de Segarra). 

 

Aquesta alternativa té menys 

impacte que l'A2 però més que 

l'A3. 

Dins de l'àmbit estricte de 

l'emplaçament del projecte 

es coneix l'existència d'un bé 

arquitectònic catalogat dins 

el terme municipal de 

Calonge de Segarra, el de la 

pairalia de Can lo Friega 

(Calonge de Segarra). 

Aquesta és l'alternativa amb 

més impacte de les tres. 

Dins de l'àmbit estricte de 

l'emplaçament del projecte es coneix 

l'existència d'un bé arquitectònic 

catalogat dins el terme municipal de 

Calonge de Segarra, el de la pairalia de 

Can lo Friega (Calonge de Segarra). 

 

Menor nombre d'aerogeneradors que 

A1 i A2. 

Fase d'Operació i manteniment: 

No es preveuen impactes sobre patrimoni cultural durant la fase de funcionament per les alternatives de 

localització del parc. 

Les 3 alternatives tindran impacte positiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Dins de l'àmbit estricte de l' Dins de l'àmbit estricte de l' Dins de l'àmbit estricte de l'emplaçament 
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emplaçament del projecte es 

coneix l'existència d'un bé 

arquitectònic catalogat dins el 

terme municipal de Calonge de 

Segarra, el de la pairalia de Can lo 

Friega (Calonge de Segarra). 

emplaçament del projecte es 

coneix l'existència d'un bé  

existència d'un bé 

arquitectònic catalogat dins 

el terme municipal de 

Calonge de Segarra, el de la 

pairalia de Can lo Friega 

(Calonge de 

Segarra). 

del projecte es coneix l'existència d'un bé 

arquitectònic catalogat dins el terme 

municipal de Calonge de Segarra, el de la 

pairalia de Can lo Friega (Calonge de 

Segarra). 

Fase de desmantellament: 

en fase de desmantellament, Impactes similars a la fase de construcció. 

L'alternativa 3 és la que tindrà, globalment, impacte positiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

 

Major nombre d’ aerogeneradors 

(10 unitats.), implica una major 

superfície d'afectació per les obres 

i majors possibilitats d'afectacions 

al patrimoni cultural. 

 

Major nombre 

d’aerogeneradors (11 

unitats.), implica una major 

superfície d'afectació per les 

obres i majors possibilitats 

d'afectacions al patrimoni 

cultural. 

 

 

 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

unitats.), Implica una menor superfície 

d'afectació per les obres i majors 

possibilitats d'afectacions al patrimoni 

cultural. 

Dins de l'àmbit estricte de 

l'emplaçament del projecte es 

coneix l'existència d'un bé 

arquitectònic catalogat dins el 

terme municipal de Calonge de 

Segarra, el de la pairalia de Can lo 

Friega (Calonge de Segarra). 

 

Aquesta alternativa té menys 

impacte que l'A2 però més que 

l'A3. 

Dins de l'àmbit estricte de 

l'emplaçament del projecte 

es coneix l'existència d'un bé 

arquitectònic catalogat dins 

el terme municipal de 

Calonge de Segarra, el de la 

pairalia de Can lo Friega 

(Calonge de Segarra). 

Aquesta és l'alternativa amb 

més impacte de les tres. 

Dins de l'àmbit estricte de 

l'emplaçament del projecte es coneix 

l'existència d'un bé arquitectònic 

catalogat dins el terme municipal de 

Calonge de Segarra, el de la pairalia de 

Can lo Friega (Calonge de Segarra). 

 

Menor nombre d'aerogeneradors que 

A1 i A2. 

CANVI CLIMÀTIC, BALANÇ ENERGÈTIC I BALANÇ ATMOSFÈRIC 

Fase de construcció: 

Aquests factors fan esment a la fase de funcionament, i responen als objectius i justificació definits pel 

projecte, i que és l'ús racional de l'energia i l'aprofitament de recursos energètics renovables. Aquests són 

un dels objectius prioritaris de la política energètica de Catalunya, Espanya i la Unió Europea. 

El projecte dóna resposta a aquests objectius de país. Atenent al fet que l'alternativa 1 presenta una petjada 

de carboni menor en la fase de Construcció, és la més idònia. 

L'alternativa 1 és la que tindrà més impacte positiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

Major impacte positiu respecte l’ 

 

Major impacte negatiu de 

 

Menor impacte positiu que l'A1 però 

A2 i l'A3, perquè la "petjada de les 3 alternatives perquè major impacte positiu que l'A2, 

carboni "és inferior en aquesta fase: "petjada de carboni" de  

  

perquè la "petjada de carboni" en fase 
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de 4-5 gCO2 / KW-h (Siemens, 

2019) per una alçada de boxa 

semblant i en la fase de 

construcció. 

4 gCO2 / KW-h * 99.687.900,00 

KW-h / any = 398,76 Tn CO2. 

construcció d'aquest PE és 

superior: de 4-5 gCO2 / KW- 

h (Siemens, 2019) per una 

alçada de boxa semblant. 

4gCO 2/ KW-h * 

118.451.000,00 KW-h / any 

= 

473,81 Tn CO2. 

de construcció és: de 4-5 gCO2 / KW-

h (Siemens, 2019) per una alçada de 

boxa semblant. 

 

4 gCO2 / KW-h * 118.139.700,00 KW- 

h / any = 472,56 Tn CO2. 

Fase d'Operació i manteniment: 

Atenent al fet que l'alternativa 2 evita majors emissions de CO2, és la més idònia. 

L'alternativa 2 és la que tindrà un impacte més positiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

  

Major impacte positiu 

respecte l'A1 i l'A3 perquè les 

emissions evitades són 

superiors: de 241 gCO2/KW-h 

pel MIX energètic, per la fase 

d’operació manteniment. 

241gCO2/KW-h * 

118.451.000,00 KW-h/any = 

28.546,70Tn CO2 / any. 

 

25 anys * 28.546,70 Tn 

CO2 / any = 713.667,50 Tn 

CO2 del parc durant 

la vida útil. 

 

Energia que rendeix una  

tona de petroli = 11.630,00 

KW-h. 

 

TOE estalviat en 1 any = 

118.451.000,00 KW-

h/any/11.630,00 KW-h/Tn = 

10.184,96 TOE. 

 

 

 

 

TOE estalviat en 25 anys = 

10.184,96 * 25 anys = 

254.624,00 TOE. 

 

 

 

Aquesta alternativa és més 

favorable que l'A1 i l'A3. 

 

 

 

 

 

Menor impacte positiu perquè les 

emissions evitades són inferiors a A2 

però superiors a les de la A1: de 

241 gCO2 / KW-h per l'MIX energètic, 

per la fase d'operació i manteniment. 

 

241 gCO2 / KW-h * 118.139.700,00 

KW-h / any = 28.471,67 Tn CO2/any. 

 

25 anys * 28.471,67 Tn CO2 / any = 

711.791,75 Tn CO2 del parc durant 

la vida útil. 

 

Energia que rendeix una tona de 

petroli = 11.630,00 KW-h. 

TOE estalviat en 1 any = 

18.139.700,00 KW-h/any/11.630,00 

KW- h/Tn = 10.158,19 TOE. 

TOE estalviat en 25 anys = 10.158,19 * 

25anys = 253.954,75 TOE. 
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Major impacte positiu respecte el 

A2 i l'A3, perquè les emissions 

evitades són superiors a l'A2 i a la 

A3: de 241 gCO2 / KW-h pel MIX 

energètic, per la fase de operació i 

manteniment. 

241 gCO2/KW-h * 99.687.900,00 

KW-h/any = 24.024,79 Tn CO2/any. 

 

25anys * 24.024,79 Tn CO2/any = 

600.619,75 Tn CO2 del parc 

durant la vida útil. 

 

 

Energia que rendeix una tona de 

petroli = 11.630,00 KW-h 

 

 

TOE estalviat en 1 any = 

99.687.900,00 KW h/any/11.630,00 

KW-h/Tn = 8.571,62 TOE. 

 

TOE estalviat en 25 anys = 8.571,62 

* 25anys = 214.290,50 TOE. 

Aquesta és l’alternativa més 

favorable en aquesta fase. 

Fase de desmantellament: 

En fase de desmantellament, Impactes similars a la fase de construcció. 

L'alternativa 2 és la que tindrà un impacte més positiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

Menor impacte positiu respecte 

l'A2 i l'A3, perquè la "petjada de 

carboni "en  fase 

desmantellament és inferior: de 

4-5 gCO2/KW-h (Siemens, 2019) 

per una alçada de boxa semblant i 

en la fase de construcció. 

 

4 gCO2/KW-h * 99.687.900,00 

KW-h / any = 398,76 Tn CO2. 

 

Major impacte positiu de les 

3 alternatives perquè la 

"petjada de carboni" en fase 

desmantellament, és 

superior: de 4-5 gCO2 /KW- 

h (Siemens, 2019) per una 

alçada de boxa semblant. 

 

4gCO2/KW-h * 

118.451.000,00 KW-h/any 

= 473,81 Tn CO2. 

 

 

Menor impacte positiu perquè la 

"petjada de carboni" en fase de 

desmantellament és de: 4-5 gCO2/KW-

h (Siemens, 2019) per una alçada de 

boxa semblant. 

 

4 gCO2/KW-h * 118.139.700,00 KW- 

h/any = 472,56 Tn CO2. 
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MEDI EN GENERAL 

 RESIDUS 

MEDI EN GENERAL 

RESIDUS 

Fase de construcció: 

Durant la fase de construcció del parc eòlic es preveu que el tipus de residus que es generin siguin els propis 

de l'activitat d'obra, i és responsabilitat del promotor la correcta gestió de tots aquests residus generats. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte negatiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

Major nombre d’aerogeneradors 

(10 unitats.), implica una major 

producció de residus de diversos 

tipus: fusta, metall, olis, productes 

tòxics, etc ... 

 

Aquesta alternativa té menys 

impacte que l'A2 però més impacte 

que l'A3. 

 

Major nombre 

d’aerogeneradors (11 

unitats.), implica una major 

producció de residus de 

diversos tipus: fusta, metall, 

olis, productes tòxics, etc ... 

 

Aquesta alternativa és la que 

té més impacte de les 

3. 

 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

unitats.), Implica una menor producció 

de residus de diversos tipus: fusta, 

metall, olis, productes tòxics, etc ... 

 

Menor nombre d'aerogeneradors que 

A1 i A2. 

Fase d'operació i manteniment: 

Durant la fase d'operació i manteniment del parc eòlic es preveu que el tipus de residus que es generin 

siguin els propis de l'activitat i del manteniment de les turbines i equips elèctrics (olis, etc ...) i és 

responsabilitat del promotor la correcta gestió de tots aquests residus generats. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte negatiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

 

Major nombre d’aerogeneradors 

(10 unitats.), implica una major 

producció de residus de diversos 

tipus: fusta, metall, olis, productes 

tòxics, etc ... 

 

Aquesta alternativa té menys 

impacte que l'A2 però més impacte 

que l'A3. 

 

Major nombre 

d’aerogeneradors (11 

unitats.), implica una major 

producció de residus de 

diversos tipus: fusta, metall, 

olis, productes tòxics, etc ... 

Aquesta alternativa és la 

que té més impacte de les 

tres. 

 

 

Menor nombre d'aerogeneradors (8 

unitats.), Implica una menor producció 

de residus de diversos tipus: fusta, 

metall, olis, productes tòxics, etc ... 

 

Menor nombre d'aerogeneradors que 

A1 i A2. 

Fase de desmantellament: 

La vida mitjana d'un parc eòlic està en gran mesura condicionada per la durada dels components dels 

aerogeneradors, estant estimada en un temps aproximat de 25 anys.  

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte negatiu en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 



ESTUDI DE LES ALTERNATIVES PROPOSTES 

 

ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

PE “ANOIA I SEGARRA III” 

Provincia de Barcelona  
(Catalunya) 

 

 

 

 
Major nombre d’aerogeneradors 

(10 unitats.), implica una major 

producció de residus de diversos 

tipus: fusta, metall, olis, productes 

tòxics, etc ... 

 
Aquesta alternativa té menys 

impacte que l'A2 però més impacte 

que l'A3. 

 
Major nombre 
d’aerogeneradors (11 
unitats.), implica una major 
producció de residus de 
diversos tipus: fusta, metall, 
olis, productes tòxics, etc ... 

 
Aquesta alternativa és la que 

té més impacte de les 

3. 

 

 
Menor nombre d'aerogeneradors (8 

unitats.), Implica una menor producció 

de residus de diversos tipus: fusta, 

metall, olis, productes tòxics, etc ... 

 
Menor nombre d'aerogeneradors que 

A1 i A2. 

 JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Segons la valoració realitzada, es pot concloure que: 

 
Alternativa 1: 

Aquesta alternativa és la que presenta més alteracions a terra del territori on es vol 

implantar, ja que els 10 aerogeneradors estan situats principalment sobre terrenys de cultiu 

de secà (blat, etc ...). 

Hi ha més afectació que a l'alternativa 3 però menys que a l'alternativa 2. 

La producció eòlica ANUAL prevista per aerogenerador és de 9.968,80 MWh/any, que fa 

que sigui considerada com l'alternativa més desfavorable a nivell productiu. 

Aquesta alternativa aporta globalment, menys perjudicis que l'alternativa 2, però més 

perjudicis que l'alternativa 3. 

 

Alternativa 2: 

En aquesta alternativa, els 11 aerogeneradors estan situats principalment, sobre terreny de 

cultiu de secà (blat, etc ...). Hi ha més afectació a terra del territori que les alternatives 1 i 

3. 

La producció eòlica ANUAL prevista per aerogenerador és de 10.768,3 MWh/any, que fa 

que sigui considerada com la segona més favorable a nivell productiu. 

Segons la valoració realitzada, es pot concloure que: 

Malgrat això, es considera que, globalment, aquesta és l'alternativa que aporta més 

perjudicis i menys avantatges. 

Alternativa 3: 
En aquesta alternativa, els 8 aerogeneradors també estan situats principalment sobre 

terrenys de cultiu de secà (blat, etc ...). 

 

Hi ha menys afectació a terra que les alternatives 1 i 2, perquè té un menor nombre 

d'aerogeneradors (8 unitats). 
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S'ha optimitzat, en aquesta alternativa, la disminució del nombre dels aerogeneradors 

compensant amb la instal·lació d'aerogeneradors d'última generació amb una potència 

unitària superior (6,20 MWe) davant els de l'alternativa 1 (4,50 MWe), i els de 

l'alternativa 2 (4,20 MWe). 

La producció eòlica ANUAL prevista per aerogenerador és de 14.767,5 MW-h/any, que fa 

que sigui considerada com la primera més favorable a nivell productiu. 

 

Aquesta és l'alternativa que aporta menys perjudicis i més avantatges en el territori, que 

fa que sigui considerada com l'alternativa més favorable mediambiental, tècnicament i 

socioeconòmicament de les tres considerades. 

 

Tal com s'ha indicat en els apartats anteriors, el dia 14 de maig de 2019 va declarar la 

situació d'emergència climàtica a Catalunya per assolir els objectius en matèria de 

mitigació del canvi climàtic establerts a la Llei 16/2017, d'1 d'agost. 

Tenint en compte els possibles efectes ambientals i socioeconòmics analitzats en el present 

document, es considera que l'emplaçament escollit per la implantació del parc eòlic 

projectat (l'alternativa 3) és compatible amb la conservació del mig i, d'altra banda, el 

projecte té un important impacte positiu de cara a combatre els efectes del canvi climàtic 

i a la generació de llocs de treball estables i de perfil professional qualificat, entre la 

població del territori, en un context econòmic de recessió a causa de la pandèmia produïda 

pel COVID-19 a tots els sectors de la societat. 

D'acord amb la informació presentada anteriorment es poden extreure les següents 

conclusions sobre cadascun dels vectors ambientals considerats en el present estudi, per 

l'alternativa 3 escollida: 

Atmosfera 

 
Els impactes negatius sobre la qualitat de l'aire només seran presents durant la fase de 

construcció del parc eòlic. És de destacar l'impacte positiu durant la fase de funcionament, 

al disposar d'un parc eòlic de 49'60MWe de potència capaç de subministrar en xarxa sense 

emetre emissions d'efecte hivernacle (GEH). 

 

El soroll generat pels parcs eòlics sol ser imperceptible a una distància variable entre 250-

500 m del parc. Els nuclis poblacionals més pròxims i els espais que pertanyen a Xarxa 

Natura 2000 es troben prou allunyats per a considerar una afectació compatible. Aquests 
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aspectes es confirmaran durant l'EIA amb estudis de detall. Durant la fase d'obres el soroll 

podria ser perceptible per les poblacions de l'entorn, a causa de l'augment de trànsit a la 

zona. 

 

No es preveuen afectacions seves per radiació lumínica, al no romandre el PE il·luminat en 

horari nocturn. Únicament en fase d'obres es podrien donar de manera ocasional episodis 

curts de contaminació lumínica associats a la realització de treballs en horari nocturn i pel 

pas de maquinària i en fase d'operació i manteniment, per l’abalisament reglamentari dels 

aerogeneradors. 

 

Sòl/Aigua 

 
L'impacte ocasionat sobre el sòl és principalment la desestructuració d'aquest a causa de 

l'estassada, al moviment superficial de terra i al pas de vehicles pesants i maquinària 

d'obra. 

 

També al condicionament de terreny per la construcció de camins i a les obres de violació 

de terreny per a les plataformes sobre les quals se situaran els aerogeneradors. No és 

previsible que aquest impacte tingui una gran magnitud atès que tracta d'una afectació a 

les capes edàfiques (estrats) molt superiors i que està dedicat actualment a les tasques 

agràries. D'altra banda, es preveu una compactació de terra en zones molt puntuals a 

causa de la construcció dels fonaments. L'ús actual i la parcel·la plana minimitzen aquestes 

afectacions.  

Cap dels aerogeneradors se situa en les proximitats de cap curs fluvial. Per la naturalesa 

del projecte, no és d'esperar efectes negatius sobre la hidrologia i la hidrogeologia de la 

zona. 

 

Geomorfologia 

 
La zona considerada per a la instal·lació del parc eòlic es troba en els turons dels termes 

municipals de Calonge de Segarra i Castellfollit de Riubregós, en un àmbit que no és 

especialment abrupte. Els terrenys on es van localitzar les plataformes dels aerogeneradors 

són predominantment plans, trobant-se pendents lleugers només en determinats punts 

pròxims on es pretén instal·lar alguns dels aerogeneradors. Es preveu un impacte moderat 

a la geomorfologia de la zona. 
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Vegetació 

 
El parc eòlic es troba entre Les poblacions de Calonge de Segarra i Castellfollit de 

Riubregós, amb mosaics de camps de conreu i alguna zona de matoll. No s'esperen 

impactes importants sobre aquesta vegetació, a l'haver escollit una alternativa que dóna 

prioritat a l'ocupació de zones agrícola i l'aprofitament de camins existents. 

 

Fauna 

 
De manera similar a la vegetació, la fauna característica dels hàbitats que envolten el parc 

eòlic podria veure afectada. Al tractar-se d'un espai amb mosaic del parcel·les agrícoles, 

transformat per l'home, no s'esperen afectacions importants. 

Pel que fa a grans rapinyaires amenaçades, a pocs metres de l'aerogenerador CAS1, 

s'observa la probabilitat (molt baixa) d'aparició de l’àguila daurada i probabilitat (baixa) 

d'aparició de l'arpella pàl·lida (Circus cyaneus). Aquest fet s'estudiarà en detall en la fase 

d'AIA, per establir les millors mesures preventives i correctores. L'alternativa escollida està 

situada en una zona amb un índex global de vulnerabilitat de l'avifauna baix i de forma 

puntual, moderat. 

Usos del sòl i usos recreatius 

 
Tot i que el sòl té un ús agrícola, la presència de la nova activitat energètica farà variar els 

actuals usos de terra en aquelles zones afectades per les instal·lacions del parc 

(plataformes dels aerogeneradors, etc ...). Les reduïdes dimensions de la instal·lació (sol 

8 aerogeneradors) minimitzarà l'impacte. 

 

Ocupació i adquisició de béns i serveis 

 
En la fase de disseny es preveu la creació de 3 llocs de treball directes (enginyers/es) i de 

10 llocs de treballs indirectes (subcontractes) durant un període de 20 mesos 

aproximadament. 

Tot i així, es considera un impacte positiu durant la fase de construcció, a causa de 

l'augment d'ocupació laboral, adquisició de béns d'equip i demanda de serveis 

 En aquesta fase, es preveu la creació de 98 llocs de treball directes (oficials de la 

construcció, peons, conductors de maquinària, grues, elèctrics, gestió, etc ...) i de 20 llocs 

de treballs indirectes (subcontractes) durant un període d'uns 18 mesos aproximadament. 
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La fase d'operació i manteniment també presenta un impacte positiu, al subministrar 

electricitat a la xarxa i als el augmentar les rendes associades a l'activitat tant per les 

entitats públiques (taxes, impostos locals, etc ...) com per als propietaris de les parcel·les 

que obtindran una renda de lloguer durant un ampli temps (25 anys). 

Durant aquesta fase, es preveu la creació de 17 llocs de treball directes (oficials de 

manteniment i operadors) i de 5 llocs de treballs indirectes (subcontractes) durant un 

període de 25 anys. 

Vies de comunicació 

 
L'accés al parc es produirà a través de les principals vies de comunicació de la zona, com 

les carreteres C-25, N-141.ª i C-1412.ª 

 

S'utilitzaran fonamentalment camins existents ja condicionats com els que s'han 

assenyalat amb anterioritat. Dels 5.890,00 m de camins necessaris, un 66% 

aproximadament dels trams fins a la base de la posició dels aerogeneradors seran nous 

(3.930,00 m en total). 

 

Paisatge 

 

A la zona predominen els camps de conreus de secà (blat, etc ...), amb una vegetació 

primitiva reduïda en zones més inaccessibles (serres, tossals i carenes), utilitzades per a 

separar les parcel·les de cultiu. Al localitzar els aerogeneradors sobre dels turons, es 

preveu una visibilitat important de tots els aerogeneradors (8 unitats amb una alçada de 

boxa de 115,00 m). 

Cal esmentar que Calonge de Segarra i Castellfollit de Riubregós són municipis amb molt 

poca població (menys de 200 habitants) i aquesta es troba molt disseminada. 

 

Patrimoni cultural 

Els elements de patrimoni històric i cultural estan disseminats pels municipis de Calonge 

de Segarra i Castellfollit de Riubregós. Dins de la zona estricta del projecte hi ha un bé 

arquitectònic catalogat anomenat Can lo Friega a Calonge de Segarra, ja d> 100 m 

dels aerogeneradors. 
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 MODIFICACIONS A L’ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 PRIMERA MODIFICACIÓ 

Un cop seleccionada l'Alternativa 3 com la més favorable mediambiental, tècnica i 

ocioeconòmicament de les tres considerades, en data de 27 de gener de 2021, Xarxa 

Elèctrica d'Espanya complementa la comunicació de referència DDS.DAR.21_0186, en la qual, 

a data 9 de març de 2021, l'empresa Desenvolupaments Eòlics Anoia i Segarra II, SLU. rep 

l'informe de viabilitat d'accés de 35,7 MW per al Parc Eòlic Anoia i Segarra III. 

 

A conseqüència d'aquesta limitació en la connexió a Red Elèctrica d'Espanya per a l'evacuació 

d'energia, s'adapta al Parc Eòlic Anoia i Segarra III a una potència total de 35,7 MW i 6 

aerogeneradors, els que s'han escollit entre les 8 posicions inicials previstes seguint un criteri 

de menor impacte mediambiental i millors característiques tècniques. A continuació, es 

mostren dues imatges amb les ubicacions inicials i finals dels aerogeneradors: 

Figura 9. Localització inicial dels aerogeneradors de l'alternativa seleccionada del PE. 
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Figura 10. Localització final dels aerogeneradors del PE. 

 

Com es pot veure en la comparativa de les dues imatges, es prescindeix dels següents 

aerogeneradors: 

 

• CAS01 

• CAL03 

 

Mantenint-la ubicació dels altres 6 aerogeneradors (excepte el CAS02 que es desplaça una 

mica cap al Sud) segons l’Alternativa 3 seleccionada inicialment. A continuació s'argumenta 

des del punt de vista ambiental per què es va produir l'elecció dels aerogeneradors CAS01 i 

CAL03 per a la sevaliminació a la primera modificació. 

 
VEGETACIÓ 

 

A continuació es mostra una imatge que presenta la ubicació dels 8 aerogeneradors de 

l’Alternativa 3 seleccionada inicialment sobre les diferents unitats de vegetació del Mapa 

Forestal d'Espanya. Com es pot veure en la imatge, l'aerogenerador CAL03 és l'únic que 

se situa sobre boscos, mentre que tots els altres ho fan sobre zones agrícoles i prats 

artificials: 
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Figura 11. Vegetació a l'entorn dels aerogeneradors del PE. 

 

MOVIMENTS DE TERRES I OBRA CIVIL 
 

 

A continuació, es mostren dues imatges amb les rases necessàries a construir per a 

l’Alternativa 3 seleccionada inicialment i per a la implantació final del parc eòlic: 

Figura 12. Rases per a la localització inicial dels aerogeneradors de l'alternativa seleccionada del PE. 
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Figura 13. Rases per a la localització definitiva dels aerogeneradors del PE. 

 

Com es pot veure en la comparativa de les dues imatges, en la implantació final es 

redueix la construcció de noves rases amb l'eliminació de les posicions dels 

aerogeneradors CAS01 i CAL03. 

 SEGONA MODIFICACIÓ 

Es reorienten les plataformes de 5 dels 6 aerogeneradors respecte a la primera 

modificació, i es produeix el desplaçament de l'aerogenerador CAL04 perquè l'antiga 

ubicació implicava uns excessius moviments de terra en els vials d'accés i afecció a la 

vegetació. A continuació, es mostra una imatge amb les ubicacions dels aerogeneradors 

en les dues modificacions dutes a terme: 
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Figura 14. Comparativa de la ubicació dels aerogeneradors en les dues modificacions. 

 

 VALORACIÓ DE LES MODIFICACIONS A L’ALTERNATIVA SELECCIONADA 

D'acord amb la informació presentada anteriorment es poden extreure les següents 

conclusions per a l’Alternativa final escollida, pel que fa a l’Alternativa 3 inicialment 

seleccionada: 

o L'alternativa final presenta una implantació de 6 aerogeneradors enfront de 

les 8 posicions inicials previstes, el que implica una obra de menor 

envergadura i, per tant, un impacte ambiental de menor magnitud que es 

eflecteix en: 

o Menors emissions a l'atmosfera, tant en la fase de construcció com en les 

d'operació i desmantellament. 

 

o Menor quantitat de soroll, tant en la fase de construcció com en les d'operació 

i desmantellament. 

o Menor impacte lluminós, tant en la fase de construcció com en les d'operació 

i desmantellament. 

o Obra civil de menor magnitud, el que genera un menor impacte sobre el sòl, 
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l'aigua, la geomorfologia i la vegetació en les fases de construcció, operació i 

desmantellament. 

o Menor "efecte barrera", menor dispersió per la pèrdua d'hàbitat natural i 

menor mortalitat per a les espècies de fauna, tant en la fase de construcció 

com en les d'operació i desmantellament. 

o Menor generació de residus, tant en la fase de construcció com en les 

d'operació i desmantellament. 

 ALTERNATIVES A LA LÍNIA D’EVACUACIÓ DEL PARC EÒLIC 

Un cop decidida la implantació final dels 6 aerogeneradors que componen el parc eòlic, es 

realitza una valoració ambiental de les alternatives estudiades per al traçat de la línia 

d'evacuació. 

Com s'ha comentat anteriorment, la línia elèctrica projectada evacuarà l'energia produïda 

al Parc eòlic projectat des de la SET Calonge fins a la subestació existent "SET Rubió 200 

kV" pertanyent a Red Elèctrica d'Espanya. 

Les infraestructures d'evacuació seran comuns per als Parcs Eòlics de "Anoia i 

Segarra II" i "Anoia i Segarra III". 

 

 ALTERNATIVA 1 

La línia elèctrica d'evacuació proposa una línia aèria de simple circuit de 220 kV amb una 

longitud de 16,996 km. Aquesta línia recorre els termes municipals de Calaf, Calonge de 

Segarra, Els Prats de Rei, Pujalt, Rubió i Sant Martí Sesgueioles (Barcelona). 

És important esmentar que el traçat d'aquesta línia evital seu pas per l'interior de la zona 

d'extracció d'Argiles de Calaf, SL 

 

A la següent imatge es pot veure el traçat de la línia d'evacuació de l'Alternativa 1. 

 

 

 

 

 

Figura 15. Ubicació del traçat de la línia d'evacuació de l'Alternativa 1. 
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 ALTERNATIVA 2 

La línia elèctrica d'evacuació proposa una línia aèria de simple circuit de 220 kV amb 

una longitud de 16,421 km. Aquesta línia recorre els termes municipals de Calaf, 

Calonge de Segarra, Els Prats de Rei, Pujalt, Rubió i Veciana (Barcelona). 

 

El traçat d'aquesta alternativa discorre al Sud del traçat de l'Alternativa 1, a Sud del 

municipi de Sant Martí Sesgueioles i de Sant Pere del Vim. 

 

A la següent imatge es pot veure el traçat de la línia d'evacuació de l'Alternativa 2. 
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Figura 16. Ubicació del traçat de la línia d'evacuació de l'Alternativa 2. 

 

 

És important esmentar que el traçat d'aquesta Alternativa 2 discorre per l'interior de 

diverses zones d'extracció, sent aquestes les següents: 

 

• FIASA MIX, SA (abans Formigons i Àrids, SA), en els municipis de Pujalt i 

Calonge de Segarra. 

• ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU, al municipi de Pujalt. 

• ÀRIDS Solestany, SA, en els municipis de Pujalt i Calonge de Segarra. 
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Figura 17. Ubicació del traçat de la línia d'evacuació de l'Alternativa 2 sobre les zones d'extracció. 

 

 ALTERNATIVA 3 

La línia elèctrica d'evacuació proposa una línia aèria de simple circuit de 220 kV amb 

una longitud de 16,967 km. Aquesta línia recorre els termes municipals de Calaf, 

Calonge de Segarra, Els Prats de Rei, Pujalt, Rubió i Sant Martí Sesgueioles 

(Barcelona). 

 

A la següent imatge es pot veure el traçat de la línia d'evacuació de l'Alternativa 3 del 

PE. 
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Figura 18. Ubicació del traçat de la línia d'evacuació de l'Alternativa 3 del PE. 

 

El traçat d'aquesta alternativa és molt similar al traçat de l'Alternativa 1, canviant el 

recorregut de l'inici, quedant així l'Alternativa 3 a nord de la carretera C-25. També es 

modifical traçat pel que fa al de l'Alternativa 1 a l'inici del seu tram mitjà, ja que el 

traçat d'aquesta Alternativa 3 discorre per l'interior de la zona d'extracció d'Argiles de 

Calaf, SL, com es mostra en la següent imatge, mentre que el traçat de l'Alternativa 1 

evita aquesta zona d'extracció: 
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Figura 19. Ubicació del traçat de la línia d'evacuació de l'Alternativa 3 sobre les zones d'extracció. 

 

Addicionalment, aquesta Alternativa 3 és l'única de les tres alternatives que sobrevola 

un jaciment arqueològic, anomenat Camp del Pujaltet de Calaf, com es mostra en la 

següent imatge: 
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Figura 20. Localització de la ruta de la línia d'evacuació de l'Alternativa 3 en els jaciments 

arqueològics. 

 

 VALORACIÓ AMBIENTAL DE LES ALTERNATIVES AL TRAÇAT DE LA 

LÍNIA D’EVACUACIÓ 

 ANÁLISI DE POTENCIALS IMPACTES 

En aquest apartat es presenta una primera anàlisi d'impactes potencials que 

tradicionalment poden ocasionar les línies elèctriques i aplicat al projecte objecte 

d'estudi. 

En el supòsit que ens ocupa, l'anàlisi dels impactes de la fase de construcció i de la 

fase d'operació i manteniment s'ha centrat en: 
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FACTORS AMBIENTALS: 

Medi fisicoquímic 
• Atmosfera: 

✓ Qualitat de l'aire 

✓ soroll 

• Sòl/aigua: 

✓ Compactació dels sòls i augment del risc d'erosió 

✓ Qualitat/Contaminació de les aigües i alteració de l'escorrentia 

superficial 

Medi biòtic 

 
• Vegetació: 

✓ Unitats de vegetació 
 

• Fauna: 

✓ Aus/Quiròpters i fauna associada 

• Hàbitats d'Interès Comunitari (HICs) 

 

Medi perceptual 

 
• Paisatge 

 
Medi socioeconòmic 
 

• Socioeconòmic: 
 

✓ Afecció a infraestructures existents 

✓ Afecció a la població 

✓ Dinamització econòmica 

✓ Afecció als usos de terra 

 
ACCIONS DEL PROJECTE: 
 
Fase de construcció: 

 

- Moviments de terres (excavacions, desbrossaments de vegetació i 

construcció de camins). 

- Instal·lacions auxiliars i centres de transformació. 
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- Trànsit de maquinària i transport de materials i equips. 

- Obra civil (fonaments). 

- Muntatge (muntatge de suports i estesa de conductors). 

- Residus generats 

Fase de funcionament: 
 

- Operacions de manteniment. 

- Funcionament de la línia d'evacuació 

- Presència de la línia d'evacuació. 

 

Desmuntatge de la línia: 
 

- Trànsit de maquinària i vehicles. 

- Desmuntatge de suports i línia. 

 
L'anàlisi basada en les accions anteriors i els factors del mitjà ha permès elaborar la 

següent taula d'identificació de potencials impactes, on s'indiquen aquells impactes 

que han estat considerats positius (en verd+), i els que han estat considerats 

negatius (en groc- ). 
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Taula 16. Taula d'identificació de potencials impactes de la línia d'evacuació del parc Eòlic "Anoia i Segarra III". 

 

ACCIONS - ACTUACIONS 
MEDI FÍSIC MEDI BIÒTIC M. PERCEPTUAL MEDI SOCIOECONÒMIC 

Atmf. Edafo. Hidro. Vegeta. Fauna HIC Paisatge Infra. Poblac. Econo. Usos 

 FASE DE CONSTRUCCIÓ 

MOVIMENT DE TERRES - - - - - -  + - + - 

TRÀNSIT DE MAQUINÀRIA I VEHICLES - - - - - -  + - + - 

OBRA CIVIL I GENERACIÓ I RESIDUS - - - - - -  + - + - 

MUNTATGE DE SUPORTS I LAT - - - - - - - + - + - 

 FASE D'EXPLOTACIÓ 

OPERACIONS DE MANTENIMENT -   - - -  - - +  

FUNCIONAMENT LAT -   - - -  - - +  

PRESÈNCIA DE LAT -   - - - - - - +  

 FASE DE DESMANTELLAMENT 

TRÀNSIT DE MAQUINÀRIA I VEHICLES - -  - -   - - + + 

DESMUNTATGE DEL SUPORTS I LAT - -  - -  + - - + + 
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A continuació s'ofereix una breu descripció genèrica de cadascun dels potencials 

impactes de cada alternativa considerada, identificant en cada cas en quina fase del 

projecte es produeixen, així com el medi sobre el qual incideixen. 

 

Tal com s'ha indicat en apartats anteriors, l'alternativa seleccionada ha de ser una 

solució viable i sostenible, des del punt de vista tècnic, econòmic i mediambiental. 

 

L'avaluació de les alternatives plantejades es realitza mitjançant la seva comparació, 

valorant-les segons la taula següent: 

MENYS FAVORABLE FAVORABLE MÉS FAVORABLE 

MEDI FISICOQUÍMIC 

ATMOSFERA 

ATMOSFERA 

QUALITAT DE L'AIRE 
Fase de construcció: 

Les accions relacionades amb l'adequació del terreny per a la construcció de la línia elèctrica porten 

associats importants accions d'obra civil. Dins d'aquestes accions destaquen els moviments de terra, 

generació de vials interns i obertura de fonaments. 

Les tasques d'excavació, terraplenat i compactació, així com les accions de càrrega i descàrrega i el 

posterior trasllat dels materials, provoca un augment de les partícules sòlides en suspensió presents a 

l'entorn del projecte. A més, el trànsit de maquinària i vehicles contribueix al seu increment, pel 

fregament amb el terreny i pels propis motors de combustió que els impulsen. 

La quantitat de partícules de pols produïdes per aquestes accions d'obra dependrà en gran mesura de 

la humitat de terra a cada instant, i pot arribar a generar columnes de pols i unes condicions de treball 

poc favorables. 

En general, les emissions gasoses de la maquinària utilitzada seran d'escassa entitat sempre que 

aquestes funcionin correctament. 

Es tracta d'un efecte lligat a les fases inicials de la construcció del projecte, ja que en etapes posteriors 

el moviment de terres és de menor magnitud, fins i tot inexistent. 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 
ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa té major 

longitud de línia que l'A2 i l'A3 

(16,996km). 

Aquesta alternativa 

presenta una longitud de 

línia de 16,421 km. 

Aquesta alternativa presenta 

una longitud de línia de 16,967 

km. 

Fase d'operació i manteniment: 

Durant l'explotació de línia s'hauran de dur a terme tasques de manteniment. Aquests treballs es 

realitzen de forma esporàdica i molt intermitents en el temps, de manera que el trànsit de vehicles 

associats a aquesta acció va ser molt baix i l'efecte serà directament proporcional a la velocitat amb la 

qual transitin aquests vehicles i a les condicions d'humitat del terreny i de l'ambient. 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 
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ALTERNATIVA 1 
(A1) 

ALTERNATIVA 2 
(A2) 

ALTERNATIVA 3 
(A3) 

Aquesta alternativa té major 

longitud de línia que l'A2 i l'A3 

(16,996 

km). 

Aquesta alternativa 

presenta una longitud de 

línia de 16,421 

km. 

Aquesta alternativa presenta 

una longitud de línia de 16,967 

km. 

Fase de desmantellament: 

A l'acabar la vida útil de la línia elèctrica es procedirà al seu desmantellament, activitat que porta 

associats certs moviments de terres. Aquests moviments de terra seran els mínims imprescindibles per 

recuperar l'estat original del terreny i en general seran de poca importància. 

Novament, el trasllat de materials i el trànsit de maquinària i vehicles provocarà amb seguretat un 

augment del material particulat present en l'aire de l'entorn, que serà proporcional a la humitat del 

terreny i a la velocitat amb que transitin. 

En aquest cas és impossible conèixer l'envergadura exacta de les accions de reconstrucció a realitzar i 

no podem estimar amb precisió certs factors clau que determinen la generació i dispersió dels 

contaminants generats durant la fase de desmantellament, com aral vent o la pluviometria. No obstant 

això, sí que podem afirmar que l'impacte en aquesta fase serà de menor magnitud que en la fase de 

construcció. 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 
(A1) 

ALTERNATIVA 2 
(A2) 

ALTERNATIVA 3 
(A3) 

Aquesta alternativa té major 

longitud de línia que l'A2 i l'A3 

(16,996 km). 

Aquesta alternativa 

presenta una longitud de 

línia de 16,421 km. 

Aquesta alternativa presenta 

una longitud de línia de 16,967 

km. 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
Fase de construcció: 

  La necessària utilització de maquinària pesant per a la construcció de la línia elèctrica provocarà un 

augment en els nivells de soroll de la zona. No obstant això, la incidència i magnitud d'aquesta pèrdua 

de qualitat de l'aire a conseqüència de l'augment dels nivells sonors, es considera un impacte de baixa 

magnitud causa de l'abast restringit de la pertorbació sonora ia la distància que s'estableix entre la 

zona de construcció de la línia elèctrica i els nuclis de població. 

Durant la fase de construcció tindrà lloc un augment de soroll, produït pel treball de la maquinària 

pesant i la circulació de vehicles i operaris. El nivell d'emissió de sorolls a 5 m de la zona d'obres amb 

maquinària en activitat (excavadores) és de 75 dB (A), segons dades consultades de mesuraments 

en obres similars, encara que en les rodalies d'algunes màquines, es poden arribar puntualment els 

100 dB (A). Aquest soroll es produirà, en diferent mesura, en els diferents treballs a realitzar en el 

projecte, ja que totes elles impliquen l'ús de maquinària i/o vehicles. 

Si considerem que els nivells mitjans de sorolls a la zona d'obres per efecte de la maquinària tenen 

un Leq de 75 dB (A), a distàncies properes als 500 m els nivells d'emissió de sorolls per atenuació 

amb la distància són inferiors a 50 dB (a), i a 1.000 metres seran inferiors a 45 dB (a). 

 

Figura 21. Nivells de pressió sonora en funció de la classificació de l'OMS. 

Molt Baix 

10 dB Treoitjada 

20 dB Vent en Árbres 

30 dB Conversa veu baixa 

Tolerable 40 dB Biblioteca 
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50 dB Aerogenerador 

60 dB Conversa 

70 dB Oficina 

 
Molest 

80 dB Trànsit en Ciutat 

90 dB Aspiradora 

 
Nociu 

100 dB Motocicleta Sorollosa 

110 dB Fàbrica - Industria 

 
 

Dolorós 

120 dB Concert de Música 

130 dB Martell Pneumátic 

140 dB Enlairament d’Avió 

150 dB Tret d’Escopeta 

 

El principal focus emissor de soroll són els vials per on circularà la maquinària i les zones de major 

concentració de treball, que són els suports. I l’augment del nivell sonor pel trànsit de maquinària i 

vehicles durant la construcció de la línia elèctrica es considera de baixa magnitud. 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 
(A3) 

Aquesta alternativa té major 

longitud de línia que l'A2 i l'A3 

(16,996 km). 

Aquesta alternativa 

presenta una longitud de 

línia de 16,421 km. 

Aquesta alternativa presenta 

una longitud de línia de 16,967 

km. 

Fase d'Operació i manteniment: 

No es preveu cap potencial impacte. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 
(A3) 

No es preveu. No es preveu. No es preveu. 

Fase de desmantellament: 

Durant la fase de desmantellament tindrà lloc un augment de soroll, similar quant a magnitud a 

l'ocasionat en la fase de construcció, però de valor inferior a causa del menor volum de trànsit, de 

manera que la magnitud serà inferior a l'aquesta fase. 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 
ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 

(A3) 

Aquesta alternativa té major 

longitud de línia que l'A2 i l'A3 

(16,996 km). 

Aquesta alternativa 

presenta una longitud de 

línia de 16,421 km. 

Aquesta alternativa presenta 

una longitud de línia de 16,967 

km. 

SÒL I AIGUA 

TERRA / AIGUA 

COMPACTACIÓ DELS SÒLS I AUGMENT DEL RISC D'EROSIÓ 
Fase de construcció: 

La compactació de terra es produirà pel desplaçament de la maquinària i el posicionament dels 

materials en el terreny de forma temporal durant la construcció del projecte. 

Aquest impacte va principalment associat al trànsit descontrolat de la maquinària pesant i a l'aplec de 

materials en zones no previstes per a aquestes finalitats i que incrementaria la compactació de sòls 

en zones on no es preveu aquest impacte. 
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D'altra banda, les característiques del terreny i la seva productivitat fan que el nivell de compactació 

es prevegi baix. 

L'augment del risc d'erosió està principalment associat a l'adequació i creació de camins d’accés millorar 

l'augment dels riscos erosius. 

Un altre factor de gran importància que condiciona l'aparició de processos erosius és el pendent, a 

major pendent més velocitat adquirirà l'aigua d'escorrentia, així com una major capacitat 

d'arrossegament i erosivitat. En aquest sentit, la línia elèctrica es projecta sobre una zona plana. 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 
(A2) 

ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa té major 
longitud de línia que l'A2 i l'A3 
(16,996 km). 

Aquesta alternativa 
presenta 

una longitud de línia de 

16,421 km. 

Aquesta alternativa presenta una 

longitud de línia de 16,967 km. 

Fase d'Operació i manteniment: 

No es preveu cap potencial impacte. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 1 
(A1) 

ALTERNATIVA 1 (A1) 

No es preveu. No es preveu. No es preveu. 

Fase de desmantellament: 

La compactació de terra es produirà pel desplaçament de la maquinària i el trasllat de materials durant 

la fase de desmantellament de la línia elèctrica. 

Aquest impacte va principalment associat al trànsit descontrolat de la maquinària pesant i els vehicles 

fora de zones no previstes per a aquestes finalitats i que incrementaria la compactació de sòls en zones 

on no es preveu aquest impacte. 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa té major 

longitud de línia que l'A2 i el 

A3 (16,996 km). 

Aquesta alternativa 

presenta una longitud de 

línia de 16,421 km. 

Aquesta alternativa presenta una 

longitud de línia de 16,967 km. 

QUALITAT / CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES I ALTERACIÓ DE LA ESCORRENTIA 

SUPERFICIAL 
Fase de construcció: 

La construcció d'aquestes infraestructures pot modificar l'escorrentia superficial. 

A continuació, es resumeix la situació que presenten les línies d'evacuació de les tres alternatives pel 

que fa a la hidrologia de l'entorn més proper. S'identifiquen els encreuaments de les línies 

d'evacuació de cada alternativa amb la convivència intercultural: 

Taula 17. Creus de les línies d'evacuació pel que fa a la hidrologia de l'entorn proper. 

  
Creus amb llits (núm) 

 

Alternativa 1 
 

11 

Alternativa 2 9 

 

Alternativa 3 
 

8 

 

Les línies d'evacuació de les 3 Alternatives presenten encreuaments amb llits, però es tracta 

de rieres i torrents de poca entitat. 
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Cap de les 3 Alternatives és significativament millor que fa a la hidrologia. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa presenta 
11 

encreuaments amb llits. 

Aquesta alternativa presenta 
setembre encreuaments 
amb llits. 

Aquesta alternativa presenta agost 
creus amb lleres. 

Fase d'Operació i manteniment: 

No es preveu cap potencial impacte. 

ALTERNATIVA 1 (A1) 
ALTERNATIVA 1 
(A1) 

ALTERNATIVA 1 (A1) 

No es preveu. No es preveu. No es preveu. 

Fase de desmantellament: 

No es preveu cap potencial impacte. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 1 (A1) 

No es preveu. No es preveu. No es preveu. 

MEDI BIÒTIC 

VEGETACIÓ 

VEGETACIÓ 

UNITATS DE VEGETACIÓ 
Fase de construcció: 

A la següent taula es reflecteix la longitud de línia (en m) que sobrevola cada unitat de vegetació: 

 

Taula 18. . Longitud de línia de les diferents alternatives pel que fa a les unitats de vegetació. 

 Cultius 
Muntanya 

desarborada 
Muntanya 
arborada 

Muntanya 
amb 

arborat 
dispers 

Artificial 

Alternativa 1 12.448,82 137,86 3.950,44 459,37  

Alternativa 2 8.808,77 575,10 6.667,52 126,50 243,42 

Alternativa 3 11.408,73 107,70 4.976,43 473,67  

 

L'Alternativa 1 és la que sobrevola més zones de cultius i menys zones de muntanyes, sent per tant la 

més favorable. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa 

sobrevola més zones de 

cultius i menys zones de 

muntanyes. és la 

més favorable. 

Aquesta alternativa 

sobrevola menys zones de 

cultius i més zones de 

muntanyes. És la més 

desfavorable. 

Aquesta alternativa té un impacte 

menor que el A2 però més gran que 

l'A1. 

Fase d'Operació i manteniment: 

Les operacions de manteniment, en principi, no tenen per què suposar una afecció sobre la coberta 

vegetal. Els impactes sobre la vegetació durant la fase d'explotació s'hauran fonamentalment a les 

tasques de manteniment que s'hagin de realitzar, que seran molt dilatades en el temps i de poca 

importància. Només en els casos en què es realitzin reparacions o substitucions que impliquin el trànsit 

de maquinària pesant i desplaçament de vehicles, seria possible l'afecció a la vegetació. Aquestes 
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accions són eventuals, dilatades en el temps i de poca freqüència d'aparició. 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 
ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa té major 
longitud de línia que l'A2 i l'A3 
(16,996 km).   

Aquesta alternativa 
presenta una longitud de 
línia de 16,421 km. 

Aquesta alternativa presenta una 
longitude de línia de 16,967 km. 

Fase de desmantellament: 

Durant la fase de desmantellament, el principal impacte sobre el component florístic ve condicionat pel 

trànsit de maquinària i vehicles que podrien provocar una degradació de la vegetació dels voltants 

immediats a la zona d'obres per un augment en les partícules que cobreixen la vegetació, donant lloc 

a una sèrie de danys indirectes similars als que es van produir en la fase de construcció. 

Com en el cas anterior, es té en compte la mínima afecció a vegetació natural. 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 
ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa té major 

longitud de línia que l'A2 i l'A3 

(16,996 km). 

Aquesta alternativa 

presenta una longitud 

de línia de16,421 km. 

Aquesta alternativa presenta una 

longitud de línia de 16,967 km. 

FAUNA 

FAUNA 

AUS / QUIRÒPTERS I FAUNA ASSOCIADA 
Fase de construcció: 

Un dels efectes de la construcció de les infraestructures d'evacuació sobre la fauna terrestre associada 

estan relacionats amb les vies de transport i la freqüentació a la zona. 

Dins d'aquest grup podem distingir 4 categories per efectes ecològics primaris: 

1) Pèrdua d'hàbitat, La instal·lació de les infraestructures comporta la pèrdua de la superfície 

destinada a la zona d'ubicació de suports, i la transformació d'hàbitat en el seu entorn. Aquesta és, 

sens dubte, una de les amenaces més importants per a la fauna. Si aquesta pèrdua succeeix en àrees 

de reproducció, pot provocar una reducció poblacional, i si afecta àrees d'hivernada, rutes migratòries, 

etc. poden provocar diferents impactes de difícil avaluació (reducció de la mida poblacional, canvis en 

rutes migratòries, etc.). 

2) pertorbacions, Aquestes molèsties poden provocar que les espècies eludeixin utilitzar tota la zona 

ocupada i els seus voltants i desplaçar-se a zones alternatives. El problema és greu quan aquestes 

àrees alternatives no tenen prou extensió o se situen a gran distància, de manera que èxit reproductiu 

i supervivència de l'espècie poden arribar a disminuir. Les principals molèsties generades sobre tots 

els grups faunístics són degudes a les actuacions durant la fase de construcció, especialment pel trànsit 

de maquinària pesant que genera soroll i pols, per l'obertura d'accessos i l'eliminació de la vegetació. 

Pel que fa a l'herpetofauna, si no s'afecta punts clau com basses, rius, llacs, etc., no s'han de veure 

afectats per la instal·lació del projecte. No obstant això, 

3) Mortalitat per atropellament, La millora de les infraestructures viàries en l'àmbit d'estudi 

augmenta la probabilitat d'atropellament de fauna terrestre pel major trànsit de vehicles. Les espècies 

de micromamífers, amfibis i rèptils presents en l'àmbit d'estudi són més vulnerables a la mortalitat per 

atropellament per ser molt menys visibles. 

4) Mortalitat per col·lisió i/o electrocució amb la línia elèctrica d'evacuació, un dels impactes 

més importants de les línies elèctriques és la mortalitat d'aus pelectrocució en el pal o col·lisió contrals 

cables. Les electrocucions, que afecten principalment a aus de mitjana - gran envergadura que utilitzen 

els suports només és freqüent en línies amb menys de 45 kV. Per la seva banda, el nombre d'espècies 

potencialment afectades per col·lisió és superior i solen afectar espècies d'hàbitats gregaris, vols 

crepusculars, reaccions de fugida dels bàndols, etc. (Ferrer, 2012). 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 
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ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa té major 

longitud de línia que l'A2 i l'A3 

(16,996 km). 

Aquesta alternative 
presenta una longitud de 
16,421 km. 

Aquesta alternativa presenta una 

longitud de línia de 16,967 km. 

Fase d'Operació i manteniment: 

Fauna: 

Els efectes d'una línia elèctrica sobre la fauna, i més concretament sobre les aus i els quiròpters es 

poden agrupar en 3 grans categories: 

1) Col·lisions, un dels impactes més importants de les línies elèctriques és la mortalitat d'aus 

pelectrocució en el pal o col·lisió contrals cables. Les electrocucions, que afecten principalment a aus 

de mitjana - gran envergadura que utilitzen els suports només és freqüent en línies amb menys de 45 

kV. Per la seva banda, el nombre d'espècies potencialment afectades per col·lisió és superior i solen 

afectar espècies d'hàbitats gregaris, vols crepusculars, reaccions de fugida dels bàndols, etc. (Ferrer, 

2012). 

2) Molèsties i desplaçaments, aquestes molèsties poden provocar que les espècies eludeixin 

utilitzar tota la zona ocupada i els seus voltants i desplaçar-se a zones alternatives. El problema és 

greu quan aquestes àrees alternatives no tenen prou extensió o se situen a gran distància, de manera 

que èxit reproductiu i supervivència de l'espècie poden arribar a disminuir. Les principals molèsties 

generades sobre tots els grups faunístics són degudes a les actuacions durant la fase de construcció, 

especialment pel trànsit de maquinària pesant que genera soroll i pols, per l'obertura d'accessos i 

l'eliminació de la vegetació. Pel que fa a l'herpetofauna, si no s'afecta a punts clau com basses, rius, 

llacs, etc., no s'han de veure afectats per la instal·lació del projecte. No obstant això, 

3) Destrucció de l'hàbitat. la instal·lació de les infraestructures comporta la pèrdua de la superfície 

destinada a la zona d'ubicació de suports, i la transformació d'hàbitat en el seu entorn. Aquesta és, 

sens dubte, una de les amenaces més importants per a la fauna. Si aquesta pèrdua succeeix en àrees 

de reproducció, pot provocar una reducció poblacional, i si afecta àrees d'hivernada, rutes migratòries, 

etc. poden provocar diferents impactes de difícil avaluació (reducció de la mida poblacional, canvis en 

rutes migratòries, etc.). 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa té major

  longitud de línia que l'A2 

i l'A3 (16,996 km). 

Aquest alternativa presenta 

una longitud de línia de 

16,421 km. 

Aquesta alternativa presenta una 

longitud de línia de 16,967 km. 

Fase de desmantellament: 

Els impactes en la fase de desmantellament sobre l'avifauna seran positius, atès que es procedirà a la 

restauració de l'entorn afectat. Les obres de desmantellament podran generar de forma temporal 

impactes com els descrits en la fase de construcció. 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 
ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 1 (A1) 

Aquesta alternativa té major 
  

longitud de línia que l'A2 i l'A3 

(16,996 km). 

Aquesta alternativa té 
major   

longitud de línia que l'A2 

i l'A3 (16,996 km). 

Aquesta alternativa té major   

longitud de línia que l'A2 i l'A3 

(16,996 km). 
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HÁBITATS D’INTERÉS COMUNITARI 

HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI 

HIC 
Fase de construcció: 

A la següent taula es reflecteix la longitud de línia (en m) que sobrevola HIC: 

Taula 19. Longitud de línia de les diferents alternatives pel que fa als HIC de l'entorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les línies d'evacuació de les tres Alternatives sobrevolen el HIC 9240 (Boscos de Quercus ilex i 

Quercus rotundifolia), Mentre que l’Alternativa 2 també sobre volal HIC 6420 (Prats humits 

mediterranis d'herbes altes del Molinion-Holoschoenion). 

L'Alternativa més favorable és la 1 ja que sobrevola una menor longitud de HICs. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa 
sobrevola   

una menor longitud d'HICs. 

És la més favorable. 

Aquesta alternativa sobrevola 
més 

longitud d'HICs. És la més 

desfavorable. 

Aquesta alternativa té un impacte 

menor que l'A2 però més gran que 

l'A1. 

Fase d'Operació i manteniment: 

Les operacions de manteniment, en principi, no tenen per què suposar una afecció sobre els Hàbitats 

d'Interès Comunitari. Els impactes sobre els HIC durant la fase d'explotació s'hauran fonamentalment 

a les tasques de manteniment que s'hagin de realitzar, que seran molt dilatades en el temps i de poca 

importància. Només en els casos en què es realitzin reparacions o substitucions que impliquin el trànsit 

de maquinària pesant i desplaçament de vehicles, seria possible l'afecció als HIC. 

Aquestes accions són eventuals, dilatades en el temps i de poca freqüència d'aparició. 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) 
ALTERNATIVA 2 
(A2) 

ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa té major 
longitud de línia que l'A2 i l'A3 
(16,996 km). 

Aquesta alternativa té 
major longitud de línia 
que l'A2 i l'A3 (16,996 
km). 

Aquesta alternativa té major 
longitud de línia que l'A2 i l'A3 
(16,996 km). 

Fase de desmantellament: 

No es preveu cap potencial impacte. 

ALTERNATIVA 1 (A1) 
ALTERNATIVA 2 
(A2) 

ALTERNATIVA 3 (A3) 

No es preveu. No es preveu. No es preveu. 

  



ESTUDI DE LES ALTERNATIVES PROPOSTES 

 

ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

PE “ANOIA I SEGARRA III” 

Provincia de Barcelona  
(Catalunya) 

 

 

 

MEDI PERCEPTUAL 

MEDI PERCEPTUAL 
PAISATGE 

Fase de construcció: 

La presència de la maquinària necessària per a la construcció de la línia elèctrica, unit a la parcial 

aparició dels suports i el cablejat a mesura que es vagin hissant, implicarà una gradual pèrdua de la 

qualitat en el paisatge al introduir elements de manera continuada que no són integrants del mig. 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa té major 

longitud de línia que l’A2 i l’A3 

(16,996 km).  

Aquesta alternativa 

presenta una longitud de 

línia de 16,421 km. 

Aquesta alternativa presenta una 

longitud de línía de 16,967 km. 

Fase d'Operació i manteniment: 

La presència de la línia elèctrica implicarà una pèrdua en la qualitat del paisatge. 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 
ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa té major 

longitud de línia que l’A2 i l’A3 

(16,996 km).  

Aquesta alternativa 

presenta una longitud de 

línia de 16,421 km. 

Aquesta alternativa presenta una 

longitud de línía de 16,967 km. 

Fase de desmantellament: 

Una dels principals avantatges de la construcció d'aquest tipus d'infraestructures, és que són en la 

seva major part reversibles i se li pot tornar al paisatge el seu estat inicial un cop desmantellades, ja 

que els suports de la línia, que són les infraestructures que provoquen la intrusió en el medi, són 

completament desmuntats i transportats fora de la zona. Per tot això, la fase de desmantellament 

produiria un impacte beneficiós en el paisatge d'aquest moment, al desaparèixer els elements antròpics 

instal·lats i recuperar el seu estat original. 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa té major 

longitud de línia que l’A2 i l’A3 

(16,996 km).  

Aquesta alternativa 

presenta una longitud de 

línia de 16,421 km. 

Aquesta alternativa presenta una 

longitud de línía de 16,967 km. 

MEDI SOCIOECONÓMIC 

MEDI SOCIOECONÒMIC 
AFECCIÓ A INFRAESTRUCTURES EXISTENTS 

Fase de construcció: 

La necessitat d'un bon estat de les vies d'accés a l'emplaçament futur de les infraestructures 

projectades per al correcte trànsit dels vehicles, generarà un impacte positiu a causa que es realitzaran 

treballs d'adequació i manteniment d'aquestes vies, ja que, tal com s'ha comentat, s'utilitzarà la xarxa 

de camins rurals existents, el que farà que la població gaudeixi d'unes infraestructures en bon estat, 

per això l'impacte resultant és BENEFICIÓS. 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 
 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa té major 

longitud de línia que l’A2 i l’A3 

(16,996 km).  

Aquesta alternativa 

presenta una longitud de 

línia de 16,421 km. 

Aquesta alternativa presenta una 

longitud de línía de 16,967 km. 

Fase d'Operació i manteniment: 

Per a la fase d'explotació, es redueix de manera considerable el trànsit de vehicles donat que les 

tasques de manteniment es fan de manera puntual i programada, i sense necessitat de realitzar o 
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desplaçar grans vehicles o maquinàries sobre la zona, més aviat, són tasques executades pel personal 

de manteniment i no comporten més impactes que el desplaçament d'aquestes persones amb el seu 

vehicle per camins adjacents a la línia elèctrica. 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 
ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa té major 

longitud de línia que l’A2 i l’A3 

(16,996 km).  

Aquesta alternativa 

presenta una longitud de 

línia de 16,421 km. 

Aquesta alternativa presenta una 

longitud de línía de 16,967 km. 

Fase de desmantellament: 

Igual que en la fase d'operació, l'increment de trànsit de maquinària i vehicles necessaris per al procés 

de desmantellament dels suports i infraestructures auxiliars de la línia elèctrica es tradueix en una 

possible molèstia a la població local que pugui residir a prop o que vulguin accedir a les parcel·les 

agrícoles de la zona. 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa té major 

longitud de línia que l’A2 i l’A3 

(16,996 km).  

Aquesta alternativa 

presenta una longitud de 

línia de 16,421 km. 

Aquesta alternativa presenta una 

longitud de línía de 16,967 km. 

AFECCIÓ A LA POBLACIÓ 

Fase de construcció: 

Es produirà una molèstia a la població per l'increment del trànsit  rodat a conseqüència de l'augment 

de vehicles relacionats amb la construcció. Això no obstant, tal com s'ha comentat en impactes 

anteriors, els camins d'accés als suports de la línia són rurals, i poc transitats. El trànsit de vehicles per 

les vies d'accés a la zona projectada no revestirà un risc excessivament greu per a la circulació de la 

resta de vehicles i persones, per tant, la probabilitat d'accidents associats a l'increment del trànsit  es 

considera baixa. 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa té major 

longitud de línia que l’A2 i l’A3 

(16,996 km).  

Aquesta alternativa 

presenta una longitud de 

línia de 16,421 km. 

Aquesta alternativa presenta una 

longitud de línía de 16,967 km. 

Fase d'Operació i manteniment: 

Tal com s'ha comentat anteriorment, les tasques de manteniment de la línia elèctrica porten associades 

un increment en la intensitat del transit rodat en les vies de comunicació de la zona, i l'increment del 

trànsit  rodat a causa de les accions de manteniment serà reduït. 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa té major 

longitud de línia que l’A2 i l’A3 

(16,996 km).  

Aquesta alternativa 

presenta una longitud de 

línia de 16,421 km. 

Aquesta alternativa presenta una 

longitud de línía de 16,967 km. 

Fase de desmantellament: 

Les accions de desmantellament de la línia elèctrica generaran certes molèsties a la població de la zona 

zona a causa de l'augment de trànsit de maquinària i vehicles requerits en aquests processos, de 

manera similar a la produïda per a la fase de construcció, però en menor magnitud, pel fet que la 

quantitat de maquinària i mà d'obra serà inferior. 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 
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ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa té major 

longitud de línia que l’A2 i l’A3 

(16,996 km).  

Aquesta alternativa 

presenta una longitud de 

línia de 16,421 km. 

Aquesta alternativa presenta una 

longitud de línía de 16,967 km. 

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA 
Fase de construcció: 

Es tracta d'un impacte BENEFICIÓS associat a la dinamització econòmica a causa de la creació de llocs 

de treball de personal de la zona per la construcció de la línia elèctrica. 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 
ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa té major 

longitud de línia que l’A2 i l’A3 

(16,996 km).  

Aquesta alternativa 

presenta una longitud de 

línia de 16,421 km. 

Aquesta alternativa presenta una 

longitud de línía de 16,967 km. 

Fase d'Operació i manteniment: 

Igual que en la fase d'obres, durant el període d'explotació de la línia elèctrica es produirà un increment 

de nombre de persones en relació amb l'afluència a la línia elèctrica i als nuclis de població propers. 

Aquest increment de la presència de gent està associat a la creació de llocs de treball de personal de 

manteniment de la línia elèctrica. 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 
ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa té major 

longitud de línia que l’A2 i l’A3 

(16,996 km).  

Aquesta alternativa 

presenta una longitud de 

línia de 16,421 km. 

Aquesta alternativa presenta una 

longitud de línía de 16,967 km. 

Fase de desmantellament: 

La fase de desmantellament i totes les accions que comporta, requereixen cert personal, el que 

suposarà un increment en la creació de llocs de treball. Es tracta d'un impacte BENEFICIÓS associat a 

la dinamització econòmica que constituirà una important aportació a l'economia dels municipis més 

propers al projecte. 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 
ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa té major 

longitud de línia que l’A2 i l’A3 

(16,996 km).  

Aquesta alternativa 

presenta una longitud de 

línia de 16,421 km. 

Aquesta alternativa presenta una 

longitud de línía de 16,967 km. 

AFECCIÓ ALS USOS DEL SÒL 
Fase de construcció: 

El tipus d'ús de sòl es veurà afectat principalment pel canvi d'un ús agrícola, a un industrial. 

Aquest canvi es deu a la instal·lació dels suports de la línia. Es tracta d'un impacte limitat a 

la zona, i únicament en les zones on no hi hagi camins existents. 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa té major 

longitud de línia que l’A2 i l’A3 

(16,996 km).  

Aquesta alternativa 

presenta una longitud de 

línia de 16,421 km. 

Aquesta alternativa presenta una 

longitud de línía de 16,967 km. 

Fase d'Operació i manteniment: 

No es preveu cap potencial impacte. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 1 (A1) 

No es preveu. No es preveu. No es preveu. 

Fase de desmantellament: 

Un cop conclosa la vida útil de la línia elèctrica, les tasques de desmantellament i restauració tornaran 
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al terreny seu ús previ a la instal·lació de la línia, produint així un impacte BENEFICIÓS, ja que el sòl 

recuperarà el seu ús. 

Les 3 Alternatives presentaran un impacte similar en aquesta fase. 

ALTERNATIVA 1 (A1) ALTERNATIVA 2 (A2) ALTERNATIVA 3 (A3) 

Aquesta alternativa té major 

longitud de línia que l’A2 i l’A3 

(16,996 km).  

Aquesta alternativa 

presenta una longitud de 

línia de 16,421 km. 

Aquesta alternativa presenta una 

longitud de línía de 16,967 km. 

 JUSTIFICACIÓ DE ‘ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Segons la valoració realitzada, es pot concloure que: 

Alternativa 1: 

 
Aquesta alternativa és la que sobrevola més zones de cultius i menys zones de 

muntanyes i una menor longitud de HICs. 

 

Aquesta és l'alternativa que aporta més avantatges i menys perjudicis. 

 
Alternativa 2: 

 
Aquesta alternativa és la que sobrevola menys zones de cultius i més zones de 

muntanyes i una major longitud de HICs. 

 

Aquesta l'alternativa que aporta més perjudicis i menys avantatges. 

 

Alternativa 3: 

 
Aquesta alternativa aporta menys avantatges que l'alternativa 1, però més que 

l'alternativa 2. 

L'Alternativa 1 és l’Alternativa que aporta menys perjudicis i més 

avantatges en el territori, que fa que sigui considerada com l'alternativa 

més favorable mediambiental de les tres considerades. 

En les següents imatges es pot veure la comparativa de les tres alternatives estudiades 

i el detall del constructiu de l'Alternativa seleccionada. 
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Figura 22. Comparativa de les línies d'evacuació de les alternatives estudiades. 

 

Figura 23. Detall del constructiu de l'Alternativa seleccionada sobre fotografia aèria. 
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6. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 INFORMACIÓ GENERAL DEL PARC 

El Parc Eòlic està format per cinc (6) aerogeneradors de 6,2 MW de potència nominal 

unitària, limitats en potència per tenir una potència total de la instal·lació de 29,9 MW. 

Els aerogeneradors tenen un rotor de 170 m de diàmetre i estan muntats sobre torres 

còniques d'acer tubular de 115 m d'alçada, no superant l'alçada màxima de 200 m. 

A l'interior de cada aerogenerador s'instal·larà un centre de transformació per elevar 

l'energia produïda a la tensió de generació de 690V a la tensió de distribució dins del 

parc de 30 kV. 

A través d'una xarxa subterrània de mitjana tensió (30 kV) es recollirà i portarà a la 

Subestació Transformadora "Calonge" 30/220 kV, des d'on i a través d'una línia elèctrica 

d'alta tensió de 220 kV, s'arribarà a la Subestació "Rubió 220 kV", punt de lliurament 

final de l'energia. S'instal·larà una línia de terra comuna per a tot el parc, formant un 

circuit de posada a terra equipat i una xarxa de comunicacions per al funcionament i 

control del parc. 

La mitjana tensió, les comunicacions i les xarxes terrestres s'executaran enterrades en 

la mateixa rasa fins a la Subestació. El Parc Eòlic es completarà amb les vies d'accés al 

parc i amb les vies d'accés interiors a cadascun dels aerogeneradors, seguint les 

especificacions tècniques del fabricant de l'aerogenerador a instal·lar. 

Al costat de cada aerogenerador serà necessari construir una zona de maniobra 

necessària per a la ubicació de grues i remolcs utilitzats en l'elevació i muntatge de 

l'aerogenerador. 

 DESCIPCIÓ DE L´AEROGENERADOR 

Un aerogenerador consisteix essencialment en una turbina eòlica, una caixa 

multiplicadora i un generador elèctric situat a la part superior d'una torre cimentada 

sobre un peu de formigó armat. La turbina té un rotor situat cap al vent. Està equipat 

amb: 

A. tres pales aerodinàmiques de to variable controlades per microprocessador. 

B. regulació electrònica de la potència de sortida per convertidors electrònics. 

C. un sistema d'orientació activa. 
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Utilitzant un multiplicador mecànic, s'acobla a un generador elèctric. Aquests 

equipaments estan situats dins d'una góndola col·locada sobre la torre metàl·lica, amb 

la disposició que es pot veure en l'esquema anterior. El góndola està construït sobre un 

marc de perfils tubulars. 

L'eix principal està recolzat per 2 rodaments muntats en carcasses de fosa, que 

absorbeixen les forces radials i axials procedents del rotor. La boixa del rotor està 

muntat, per cargols, directament a l'eix principal. 

Les pales s'instal·len cargolant-les als rodaments assegurant-se que poden pivotar 

fàcilment. Cada pala té un cilindre hidràulic que impulsa el moviment del canvi de pas 

de forma independent, mantenint el mateix angle d'atac per a les tres pales. 

ROTOR 

El rotor consta de tres pales dissenyades amb perfil aerodinàmic construïts a partir de 

resines epoxi amb fibra de vidre, i un cassat central protegit per una funda de fibra de 

vidre. La boixa es posa en marxa quan la velocitat del vent és superior a 3 m/s. El 

diàmetre del rotor serà de fins a 170 m, amb una superfície escombrada de fins a 22.698 

m². 

PALES 

Les pales dels aerogeneradors disposen d'un sistema de parallamps que recull els cops 

elèctrics i els transmet, a través d'un cable d'acer que executa la fulla longitudinalment, 

al centre. 

Les pales són de material compost, amb fibra de vidre reforçada amb epoxi, fibra de 

carboni i polièster. En la seva fabricació s'utilitza la tecnologia de prepregs ("prepeg"), 

que permet controlar de manera molt precisa el volum de fibra del material i, amb ell, 

les propietats mecàniques i aerodinàmiques de les pales. L'estructura de les pales de 

l'aerogenerador està constituïda per un cordador interior al qual les dues superfícies 

exteriors s'enganxen com petxines. El travesser és l'element estructural de la pala, 

mentre que les closques encolades tenen funció aerodinàmica, convertint l'empenta del 

vent en parell per conduir la màquina. Les pales es cargolen sobre un suport d'acer que 

pot pivotar sobre la boixa amb una activació hidràulica, utilitzant un conjunt de barres 

de connexió. 
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GENERADOR 

El generador és del tipus asíncron doblement alimentat, rotor sinuós (bobinado) i anells 

de fricció. És altament eficient i és refredat per un intercanviador d'aire-aigua. El sistema 

de control permet treballar amb velocitat variable controlant la freqüència de les 

intensitats del rotor. 

Les característiques i funcionalitats introduïdes per aquest generador són: 

✓ Comportament síncron davant de la xarxa. 

✓ Funcionament òptim per a qualsevol velocitat de vent maximitzant la producció i 

minimitzant les càrregues i el soroll gràcies al funcionament de velocitat variable. 

✓ Control de potència activa i reactiva controlant l'amplitud i la fase dels corrents 

de rotor. 

✓ Connexió i desconnexió suaus a la xarxa.  

El generador està protegit contra curtcircuits i sobrecàrregues. La temperatura és 

contínuament controlada per sondes en estadis, rodaments i punts de calaix d'anell de 

fricció. 

SISTEMA DE FRENADA 

L'aerogenerador està equipat amb dos sistemes de frenada independents (aerodinàmica 

i mecànica) activats hidràulicament i interrelacionats per aturar la turbina en totes les 

condicions de funcionament. 

El sistema de regulació del to de les pales s'utilitza per aturar la turbina, ja que quan les 

pales giren 90º sobre el seu eix longitudinal, el rotor no té superfície contra el vent i la 

rotació del rotor s'atura. 

D'altra banda, el sistema de frenada mecànica incorpora un fre de disc hidràulic fixat a 

l'eix d'alta velocitat, compost per un disc de frenada i sis calibres hidràulics (agafadors 

de fre), amb coixinets de fre sense amiant. 

El sistema distingeix dos tipus de frenada: 

1. Frenada normal (en funcionament): en la qual només s'utilitza el sistema de 

regulació del pas de les pales per realitzar la frenada "controlada" a baixa pressió 

hidràulica, realitzant el control de potència que entra a la màquina. Això 
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minimitza les càrregues de la turbina i contribueix a una llarga vida útil del 

sistema. 

2. Frenada d'emergència: en situacions crítiques, per a la bandera de les pales, 

constituint un sistema de triple redundància, podent aturar la màquina amb 

l'acció d'una sola de les pales. El rendiment del fre mecànic es planteja com un 

fre "d'estacionament" de la màquina per al seu manteniment. 

En cas de sobrepesca en el rotor que coincideixi amb una fallada del controlador, un 

dispositiu auxiliar de seguretat, independent del controlador, també pot aturar 

l'aerogenerador. 

El procés de frenada està garantit per la unitat hidràulica, que manté una reserva 

permanent d'energia emmagatzemant líquid sota pressió en acumuladors, estant sempre 

disponible independentment del subministrament elèctric. Es tracta d'una assegurança 

contra fallades del sistema. La vàlvula de control regula el flux als calibres (punys) de 

manera que romanen alliberats quan la turbina està en funcionament, i es subministren 

amb líquid de pressió quan es requereix ser frenat. La unitat de control controla i controla 

la pressió hidràulica necessària per a la frenada. 

SISTEMA D´ORIENTACIÓ 

L'aerogenerador disposa d'un sistema de guiatge elèctric actiu. L'alineació de la góndola 

contra el vent es realitza mitjançant quatre motors d'engranatges que mallen amb la 

corona d'orientació de la torre. La corona és una roda dentada a la torre. Les 

anemoveletes, situades a la coberta de la góndola, envien un senyal al controlador i el 

controlador condueix els motors d'orientació que pivoten la turbina. 

El sistema d'orientació de l'aerogenerador disposa d'un sistema anti-torsió del cablejat 

que comunica la góndola amb la torre, de manera que, arribat a un cert grau de torsió, 

el gir oposat es produeix automàticament fins a tornar a la posició inicial. Com a 

característica addicional de seguretat, el sistema de guiatge es pot utilitzar per girar, 

mitjançant l'activació manual, la góndola i el pla del rotor fora de la direcció del vent en 

cas de requerir. 

GÓNDOLA 

Tots els components elèctrics i mecànics de l'aerogenerador es troben a l'interior de la 

góndola, recolzats en el seu marc. Consta de dues parts: 
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✓ La part davantera consta de dues peces enrotllades on es fixen els claudàtors 

principals de l'eix. 

✓ El bastidor posterior consta de dues bigues unides per la part posterior i la frontal. 

Sobre ells descansa el generador elèctric, el panell de control i el transformador 

(si n'hi ha).  

L'accés a la góndola des de la torre es realitza mitjançant una obertura practicada en el 

sòl entre els elements esmentats. Tota la maquinària, una excepció dels sensors de vent, 

és protegida per una coberta tancada de fibra de vidre, que protegim els diferents 

components contra les condicions atmosfèriques ambientals, al voltant que redueixen el 

soroll dels aerogeneradors, s'evita que es a través de l'aire, incorporant suficients per a 

la ventilació per garantir una resposta immediata del multiplicador i generador. 

TORRE 

La torre és tubular cònica d'acer prefabricat de formigó i està formada per trams units 

per brides, amb una alçada total de 115 m. 

Les torres estan dissenyades amb la majoria de les connexions soldades internes 

substituïdes per suports d'imants per crear una torre de parets llises predominant. A 

l'interior de cada torre s'allotja el panell de potència i control de l'aerogenerador, així 

com les cèl·lules de mitjana tensió per a la protecció del transformador i l'entrada i/o 

sortida del cable. 

En el cas d'una torre de formigó prefabricat, estarà formada per petites peces de formigó 

dissenyades per ser transportades econòmicament i amb mitjans convencionals a 

llargues distàncies. No serà necessària cap fàbrica de formigó in situ perquè les peces 

deixen la fàbrica completament acabada, amb totes les connexions preparades per a la 

instal·lació de tots els elements interiors de la torre. 

PLATAFORMES 

Les plataformes o zones de maniobra són petites explanacions, adjacents als 

aerogeneradors, que permeten millorar l'accés per dur a terme l'excavació de la zapata, 

així com els processos de descàrrega i muntatge i l'estacionament de les grues per a la 

posterior elevació dels diferents elements que componen l'aerogenerador. S'elaboren 

segons les especificacions tècniques indicades pel fabricant dels aerogeneradors. 

Prèviament, s'ha realitzat un estudi de les plataformes del parc eòlic, en el qual s'ha 

estudiat la ubicació més adequada per a cada aerogenerador. 
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Consistiran en una zona per al posicionament de la grua, una zona per a 

l'emmagatzematge de la torre, una zona per a l'emmagatzematge del nacelle i la boixa, 

dues zones per a la recollida de les pales, una zona per al muntatge de la ploma i dues 

zones annexes per a la col·locació dels contenidors necessaris per a l'obra.  

La zona per al posicionament de la grua és una zona permanent, i la resta són zones 

temporals. La capacitat de suport del sòl a la zona de posicionament de la grua principal 

serà almenys la pressió de la grua més el coeficient de seguretat, normalment aquest 

valor és de 260 kN/m². Per a la resta d'àrees la capacitat de càrrega serà de 180 kN/m². 

En totes les plataformes es col·locaran 45 cm de zahorra distribuïts en, 25 cm de subbase 

i 20 cm de base compactada al 98% de la P.M. 

Les principals característiques de les plataformes són: 

Pendent màxim  0 % transversal 

Firme: capa subbase  25 cm zahorra natural  

Capa base    20 cm zahorra artificial 

Desbrossament  30 cm 

Talussos de desmunt  1/1 

Talussos de terraplens 3/2 

RASES 

Les canonades s'han disposat assegurant que la ruta sigui el més rectilínia possible i 

respectant els radis mínims de curvatura de cadascun dels cables a col·locar.  Així mateix, 

el seu recorregut s'ha dissenyat al llarg de les vies d'accés als aerogeneradors, tractant 

de minimitzar el nombre de travessies de les vies de servei i al seu torn la mínima 

afectació al medi ambient i als propietaris de les finques per les quals passen.  

Al Parc trobarem dos tipus de rases: 

• Rasa normal 

• Rasa per encreuaments 
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RASES NORMAL 

La rasa normal es caracteritza pel fet que els cables estan disposats directament a terra, 

en un llit de sorra minera o riu rentat o terra projectada, disposats els triplets en capa i 

separats 20cm. 

A sobre aniran una altra capa de sorra i sobre això una protecció mecànica (maons, 

ferralles, ceràmica PPC, etc.) col·locada transversalment. 

A continuació, la Rasa s'omplirà amb una capa seleccionada de terra de fins a 40 cm de 

la superfície, on es col·locarà la cinta de senyalització advertint de l'existència de cables 

elèctrics i després s'afegirà una capa de terra de l'excavació a nivell del sòl. 

Aquest farciment es realitzarà mitjançant compactacions mecàniques de tongades d'uns 

30 cm de gruix al 98 % del Proctor Normal. 

TORRE DE MEDICIÓ 

S'instal·larà una torre meteorològica de 115 m d'altura, amb funció de torre permanent 

del parc i amb capacitat autoportant, que estarà connectada al sistema de control i 

monitorització del Parc Eòlic mitjançant fibra òptica. 

 DESCRIPCIÓ DE LA SUBESTACIÓ 

Per a la connexió dels parcs eòlics "Anoia i Segarra II" i "Anoia i Segarra III" a la xarxa 

de distribució de Red Eléctrica d'Espanya (REE), seran necessàries una sèrie 

d'infraestructures elèctriques que elevin i transportin l'energia generada pels parcs fins 

al punt de lliurament de l'energia, en el nus SET RUBIÓ 220 kV de REE, punt final de 

lliurament de l'energia. 

Per a això, l'energia generada als parcs eòlics "Anoia i Segarra II" i "Anoia i Segarra III", 

es recollirà mitjançant xarxes subterrànies de mitja tensió a 30 kV i es portarà fins a la 

subestació transformadora SET "CALONGE". En aquesta SET es realitzarà la 

transformació a 220 kV i la recollida de dades per a la monitorització i control de la 

instal·lació generadora. 

La subestació ha estat dissenyada per evacuar una potència total de 65,6 MVA. 

Des de la SET "CALONGE" i mitjançant altres infraestructures elèctriques, objecte d'altres 

projectes, s'evacuarà l'energia fins al punt de lliurament de l'energia, en el nus SET 

RUBIÓ, tal com es representa en el següent esquema d'evacuació. 
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L’aparellatge a instal·lar compleix amb els següents valors mínims per a cada un dels 

nivells de tensió aplicables a la instal·lació: 

Taula 20. Dades bàsiques de disseny 

  30 kV 220 kV 

Tensió nominal (kV) 30 220 

Tensió més elevada per al 

material (kV) 
36 245 

Freqüència nominal (Hz) 50 50 

Tensió suportada tipus llamp 

(kV) 
170 1050 

Tensió d'assaig a freqüència 

industrial (kV) 
70 460 

Règim del neutre PAT a través de reactància Rígid a terra 

Intensitat de curtcircuit a 1 

seg. (KA) 
25 40 

Tensió de circuits auxiliars 125 Vcc; 420/230 Vca 125 Vcc; 420/230 Vca 

El sistema de 220 kV està compost per elements localitzats al parc exterior. 

Els elements principals que constitueixen aquest sistema són transformadors de 

potència, autovàlvules, transformadors d'intensitat, transformadors de tensió, 

seccionadors i interruptors automàtics. 

La selecció d'aquests elements es realitza d'acord amb les característiques pròpies de la 

instal·lació, per a la correcta operació tant en condicions normals com en situacions de 

funcionament anormalment extremes. 

La disposició espacial de l'aparellatge es realitzarà d'acord a la reglamentació vigent i 

altres consideracions pràctiques a fi de facilitar les operacions requerides durant el 

muntatge i manteniment. 

 DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D´EVACUACIÓ ENERGÈTICA 

Per a la connexió del Parc Eòlic "Anoia i Segarra III" a la xarxa de transmissió de Red 

Eléctrica de España, serà necessària una sèrie d'infraestructures elèctriques per elevar i 

transportar l'energia generada pel parc fins al punt de connexió en SET RUBIÓ 220 kV. 

L'energia generada pels aerogeneradors que componen el Parc Eòlic "Anoia i Segarra 

III" es transportarà a través de la xarxa de col·lectors de mitjana tensió (30kV) fins a la 

Subestació Transformadora "Calonge" 30/220 kV. 
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Des d'aquesta subestació i a través d'una Línia Aèria d'Alta Tensió a 220kV "SET RUBIÓ-

SET CALONGE", fins al Centre de Mesurament que s'ubicarà el més a prop possible de 

la subestació "SET RUBIÓ PROMOTORES"   66/220kV, i des d'allà a la seva posició SIG 

entrarà un cable aïllat soterrat de 220 kV. 

S'instal·larà una senzilla barra de meteorització d'equips GIS en la posició existent a 220 

kV entre les subestacions  "RUBIÓ PROMOTORES"   66/220 kV i la subestació "RUBIÓ" 

de REE, punt final de lliurament de l'energia. 

CARACTERÍSTIQUES DE LA LÍNIA AÈRIA 

Els suports a utilitzar en la construcció de la Línia Aèria seran del tipus Metàl·lics de 

Gelosia, de la sèrie Còndor (Imedexsa). 

Aquests suports són de perfils angulars caraglats, de cos format per trams tronco 

piramidals quadrats, amb gelosia doble alternada en els muntants i els caps prismàtics 

també de gelosia, però amb les quatre cares iguals.Els suports disposaran de dues 

cúpules per instal·lar el doble cable de guarda o amb fibra òptica per sobre dels circuits 

d'energia, amb la doble missió de protecció contra l'acció de llamp i comunicació. 

 

 

 

 

 

 

En la fase prèvia al subministrament i muntatge dels suports en obra, el fabricant haurà 

d'estudiar el desenvolupament de tots els suports projectats.  

CARACTERÍSTIQUES DE LA LÍNIA SUBTERRÀNIA 

La xarxa subterrània objecte de este projecte, presenta como característiques principals: 

Sistema ............................................................... Corrent Alterna Trifàsica 

Tensió nominal .............................................................................. 220 kV 
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Freqüència ....................................................................................... 50 Hz 

Nº de circuits ......................................................................................... 1 

Nº de cables por fase ............................................................................. 1 

Tipo de conductors .................................... XLPE 127/220 kV 1x630 mm² Al  

Nº de cables en rasa ..................................................................... 1 terna 

Disposició de cables en rasa ....................................................... Tresbolillo 

Tipo de canalització ................................................... Tubular formigonada 

Profunditat de la instal·lació ............................................................ 1,50 m 

Longitud de la línia (Rasa/Cable) ............................................... 251/300 m 

Posada a terra pantalles metàl·liques ....................................... Single Point 

CONNEXIÓ EN SET RUBIÓ 220 KV REE 

L'arribada a la subestació Rubió 220 kV REE es realitza instal·lant un equip GIS simple 

barra d'intempèrie entre la subestació Rubió Promotors existent i la subestació Rubio 

220kv REE. Aquest GIS tindrà tres posicions: 

• Posició de connexió amb Red Eléctrica, amb terminals SF6-aire. Aquesta 

posició incorporarà els transformadors de tensió i intensitat per a la 

mesura oficial principal. 

• Posició de connexió amb el transformador 220/66 kV, amb terminals 

SF6-aire, amb transformadors de tensió i intensitat per a la mesura 

comprovant. 

• Posició de línia de 220 kV per a la nova generació de 65,6 MW a 

connectar, amb terminals per cable aïllat, amb transformadors de tensió 

i intensitat per a la mesura comprovant. 

Les característiques de l’equipo GIS Tipo 8DN9 245 kV de Siemens són las següents: 

Tensió nominal ............................................................... 45 kV 
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Classe .................................................................................. 3 

Distància de fuga mínima ........................................ 25 mm./kV 

Intensitat nominal de descàrrega (8/20 s) ....................  10 kA. 

Servei ..................................................................... Intempèrie 

Tensió nominal suportada per la freqüència de la potencia: 

A terra ......................................................................... 460 kV 

A través de la distància d’aïllament ................................. 530 kV 

Tensió nominal suportada per impuls de llamp: 

A terra ....................................................................... 1050 kV 

A través de la distància d’aïllament ............................... 1200 kV 

Corrent nominal de curta duració  (1sg) ........................... 50 kA 

Corrent nominal de pic suportada .................................. 125 Ka 

Freqüència nominal ......................................................... 50 Hz 

 ABOCAMENTS I RESIDUS GENERATS 

Donades les característiques de l'obra, s'ha fet una estimació, tant en pes com en volum, 

en funció de la tipologia dels residus generats, i que s'especifica en la següent taula. 

CODI (segons ordre 

MAM/304/2002) 
NOM DEL RESIDU TONES (Tm) 

METRES 

CÚBICS 

(m3) 

17.01.01 formigó 67,80 29,48 

17.02.01 fusta 4,42 8,84 

17.02.03 Plàstic 7,18 2,76 

17.04.05 Ferro i acer 43,52 5,53 

17.05.03* 
Terra i pedres que contenen substàncies 

perilloses 
0,01 0,01 

17.05.04 
Terra i pedres diferents de les especificades 

en el codi 17.05.03* 
9.953,80 6.221,13 
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CODI (segons ordre 

MAM/304/2002) 
NOM DEL RESIDU TONES (Tm) 

METRES 

CÚBICS 

(m3) 

17.09.04 

Residus mixtos de construcció i demolició 

diferents dels especificats en els codis 

17.09.01*, 17.09.02 i 17.09.03 

0,03 0,02 

13.02.05* 
Olis minerals no clorats de motor, transmissió 

mecànica i lubrificants. 
0,03 0,03 

13.07.03* Combustibles (incloses les barreges) 0,001 0,001 

15.01.10* 
Envasos que continguin traces de substàncies 

perilloses o contaminades 
0,02 0,10 

15.02.03 

Absorbents, materials de filtració (inclosos 

filtres d'oli no especificats en una altra 

categoria), neteja de draps i roba de 

protecció diferents dels especificats en el codi 

15.02.02* 

0,02 0,02 

20.01.01 Paper i cartró 7,49 8,29 

20.03.01 Mescles de residus municipals 0,14 0,04 

El total en pes dels residus generats serà el següent: 

✓ Residus inerts: 9.953,80 T. 

✓ Altres residus: 130.66 T. 

Les quantitats de residus generats fixats a la taula anterior s'han estimat seguint les 

etapes corresponents de la construcció del Parc Eòlic "Anoia i Segarra III". A més dels 

materials classificats com a residus, cal assenyalar que durant les obres d'instal·lació del 

parc s'utilitzaran altres materials que no es poden considerar com a residus ja que seran 

reutilitzats i retornats al fabricant. És el cas de les bobines en què es transporten els 

conductors i les restes dels mateixos conductors. 

MESURES DE SEGREGACIÓ 

Sobre la base de l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de construcció i demolició 

s'han de separar en fraccions, quan, individualment per a cadascuna d'aquestes 

fraccions, la quantitat de generació esperada per al total de l'obra superi les quantitats 

següents: 
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FORMIGÓ 80,00 T 

MAONS, RAJOLES, CERÀMICA 40,00 T 

METALLS 2,00 T 

FUSTA 1,00 T 

VIDRE 1,00 T 

PLÀSTICS 0,50 T 

PAPER I CARTRÓ 0,50 T 

La generació de residus de formigó és superior a l'establerta en el Reial decret, per tant, 

aquest material es separarà individualment, segons les pràctiques habituals in situ. 

La quantitat de fusta de rebuig, plàstic, metalls i paper i cartró és inferior a les quantitats 

establertes en el Reial Decret, de manera que es disposarà d'un únic contenidor in situ 

en el qual es recullin aquests residus. 

Els contenidors es col·locaran a les zones de recollida de les andanes fins a la seva 

posterior recollida per part de l'empresa gestora de residus autoritzada per la Generalitat 

de Catalunya. Amés, caldrà disposar d'una zona on localitzar diferents bidons per 

emmagatzemar els diferents residus perillosos generats al jaciment, fins a la seva 

posterior recollida per part de l'empresa gestora de residus autoritzada per la Generalitat 

de Catalunya. 

En diferents punts de l'obra, caldrà col·locar papereres en les quals es dipositaran les 

considerades barreges de residus municipals. Els terrenys i pedres contaminats per 

substàncies perilloses seran recollits i tractats per l'empresa gestora de residus 

autoritzada per la Generalitat de Catalunya. 

 RECUSOS NATURAL I SUSTÀNCIES UTILIZADES 

En la fase de construcció, a més dels materials de la instal·lació (cablejat, ferro, formigó 

i zahorra), el projecte no preveu l'ús d'altres recursos naturals.  

D'altra banda, en la fase d'explotació no està previst l'ús de qualsevol tipus de material 

o recurs natural, el termini d'ús que durà a terme el projecte s'estima en un període de 

temps de 30 anys. 
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7. INVENTARI AMBIENTAL I DESCRIPCIÓ DELS PROCESSOS 

AMBIENTALS 

 METODOLOGIA APLICADA PER A L'ESTUDI DEL MEDI 

A continuació, es descriu la metodologia aplicada per aconseguir la caracterització 

ambiental del medi en què es troba situada l'àrea d'influència del projecte. 

- Recull d'informació bibliogràfica existent. 

Es va estudiar la informació existent procedent de fonts bibliogràfiques i documentals, 

aconseguint així una primera aproximació dels valors naturals de la zona. A més, es va 

sol·licitar informació a diversos organismes oficials. D'aquesta manera es va permetre 

dissenyar el treball de camp. Així doncs, es va recopilar la informació referent als 

següents temes: 

o atmosfera o Economia 

o climatologia o Usos de terra 

o Edafologia o planejament urbanístic 

o geomorfologia o camins ramaders 

o Hidrologia o Muntanyes d'Utilitat Pública 

o població o paisatge 

o patrimoni cultural o Espais Naturals Protegits i Catalogats 

El tractament d'aquestes temàtiques es detallarà després. 

- Presa de dades de camp. 

Per a aquest treball es van realitzar estudis dels següents aspectes mediambientals: 

o fauna o medi perceptual 

o vegetació o atmosfera 

Així doncs, es descriu la metodologia utilitzada en aquests treballs de camp: 

o Fauna. Es va realitzar un estudi de fauna a la zona d'implantació del projecte. 

o Medi Perceptual: S'han realitzat treballs de camp relacionats amb presa de 

fotografies i anàlisi de les qualitats del paisatge. 
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o Patrimoni Cultural: S'ha realitzat la sol·licitud de prospecció arqueològica, i 

els treballs de camp es realitzaran quan es rebi l'autorització. 

o Vegetació: S'ha realitzat una visita prospecció botànica per a la identificació 

de les unitats de vegetació existents a la zona. 

o atmosfera: S'han realitzat mesuraments de la qualitat acústica actual a la 

zona del projecte. 

- Treball en gabinet. 

Les dades i observacions obtingudes en els treballs de camp s'han contrastat amb 

bibliografia pròpia, així com amb qualsevol altra bibliografia relacionadalaborada per 

altres autors o proporcionada per l'Administració competent. 

A continuació, es descriu la metodologia utilitzada per al tractament de la bibliografia 

existent: 

o Atmosfera. Els factors que afecten a l'atmosfera han estat descrits a partir 

d'informació existent en diverses fonts pertanyents a organismes competents 

en cada àrea d'aplicació en aquest àmbit (com IGME, DGT, SIGA, IDEC, etc), 

usant diferents informes, cartografies, bases de dades, etc. Aquesta 

informació ha estat completada amb l'anàlisi de realització pròpia de la petjada 

de carboni. 

o Climatologia. Els factors climàtics han estat estudiats a partir de la 

informació disponible a la base d'informes detallats de l'Institut Nacional 

Meteorològic, cartografies, bases de dades i càlculs numèrics, dotant així a 

aquest EIA d'una caracterització detallada de cada un dels factors als quals es 

fa referència. 

o Geologia. Per a la descripció de l'entorn geològic s'ha realitzat una revisió de 

diferents fonts d'informació secundària, basada en informes detallats i 

diferents cartografies publicades per l'IGME. 

o Edafologia. Les característiques edafològiques van ser extretes en base a 

dades cartogràfiques detallats publicats per la FAO. 

o Geomorfologia. Igual que per a la caracterització geològica i geotècnica, la 

geomorfologia també és coneguda a partir d'una sèrie d'informes i cartografies 

publicats per l'IGME. 

o Hidrologia. Per a la descripció de la hidrologia de la zona es va recopilar 

informació de diverses fonts especialitzades en l'àmbit hidrogeològic, basant-
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se la mateixa en informes, estudis i cartografies pertanyents a l'IGME, CHE, 

IDEC, etc. 

o Hidrogeologia. De manera similar a com es van detallar les característiques 

hidrològiques, la informació hidrogeològica disponible ha estat contrastada i 

posteriorment descrita, tenint com a font d'informació a l'IGME, CHE, etc. 

o Vegetació i fauna. S'explica en els dos apartats de l'inventari ambiental la 

metodologia seguida per realitzar els treballs. 

o Paisatge: S'explica en l'apartat de medi perceptual la metodologia seguida. 

o Població. La informació referent a la població dels voltants de parc eòlic ha 

estat contrastada i recopilada a partir d'informes amb dades estadístiques 

oficials elaborats per organismes públics competents en aquest àmbit, com 

l'Institut Nacional d'Estadística (INE). 

o Economia. A l'igual que per a l'estudi de la població, les característiques 

econòmiques de la zona també han estat recopilades a partir de dades 

publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). 

o Usos de terra. En relació a terra, es realitza una descripció dels tipus de sòl, 

en funció de l'ús actual que els és d'aplicació, amb dades de l'IGME, INE, etc. 

o Planejament urbanístic. Aquesta informació va ser contrastada amb la que 

ofereix l'organisme corresponent de cada municipi (ajuntaments, diputacions). 

Aquesta informació es basa en conèixer la figura de planejament urbà que 

posseeix dit municipi, en cas de tenir-lo. 

o Camins ramaders. Informació extreia a partir de cartografia disponible i 

contrastada amb la ubicació de parc eòlic "Anoia i Segarra III" i les seves 

infraestructures d'evacuació. 

o Muntanyes d'Utilitat Pública. Informació extreia a partir de cartografia 

existent i contrastada amb la ubicació del projecte. Aquesta cartografia va ser 

proporcionada per la Secció d'Estudis i Cartografia de la Infraestructura de 

Dades Espacials de Catalunya (IDEC). 

o Espais protegits i catalogats. Informació extreia a partir de cartografia 

existent i contrastada amb la ubicació del projecte, a més de recórrer a bases 

de dades i informes com, per exemple, la Xarxa Natura 2000 (identificats al 

IDCAT). 
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 MEDI FÍSIC 

Pertanyents al medi físic del parc fotovoltaic són els factors ambientals com l'atmosfera, 

el clima, la geologia, la hidrologia, etc.  

 ATMOSFERA I QUALITAT DE L'AIRE 

S'analitza la qualitat de l'aire expressada en termes d'absència o presència de 

contaminants, confort sonor, qualitat perceptible de l'aire com a expressió polisensorial 

i olors. 

A l'tractar-se d'una zona rural, les fonts de contaminants provenen d'emissions lineals 

(trànsit interurbà) i puntuals (activitats domèstiques i altres focus de contaminació com 

granges, depuradores ...): 

- En relació amb les emissions lineals, es tenen en compte les produïdes per la 

circulació del trànsit a les carreteres més pròximes a l'àrea de projecte són les que 

s'indiquen a continuació: 

• Carretera C-1412a, Aquesta via es troba a l'Est dels aerogeneradors, a una 

distància de més de 1,5km. 

• Carretera C-25, A sud de parc eòlic ja més de 330m de l'aerogenerador CAS-

04. 

• Carretera C-1412a uneix els nuclis de població d'Els Prat de Rei i Sant Pere del 

Vim. 

• Carretera BV-1037 a sud de l'inici de la línia aèria en el municipi de Rubió 

Tenint en compte aquestes dades, la contaminació acústica i atmosfèrica de la zona 

d'estudi es considera mitjana. 

Un altre focus de contaminació d'aquesta naturalesa és el constituït pel trànsit de 

vehicles sobre la xarxa de camins rurals existent a la zona, que permeten l'accés tant al 

projecte que ens ocupa com les parcel·les de conreu, pastures i granges pròximes a la 

zona d’implantació. Quant als contaminants generats per les esmentades fonts, distingim 

dos grans grups: 

o Gasos emesos pels motors dels vehicles que transiten per les diverses 

carreteres que discorren per la zona d'estudi i per les xemeneies que donen 

sortida a les calderes dels habitatges i negocis. Aquests gasos estan 

compostos per: monòxid de carboni, hidrocarburs no cremats, òxid de 
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nitrogen, partícules sòlides, compostos de plom, òxids de sofre, compostos 

orgànics, etc. 

o Emissions de pols (contaminants sòlids) que es generen fonamentalment pel 

frec de les rodes dels vehicles amb el ferm dels camins. 

- Les emissions puntuals són mitjanes causa de l'existència d'una àmplia xarxa de 

camins rurals a la zona, que donen accés a les parcel·les de cultiu i explotacions 

agràries que hi ha a la zona d'implantació. 

Per contrastar tot el que indica, s'han analitzat les dades de qualitat de l'aire recollits per 

la Xarxa de Control de la Qualitat de l'Aire de la Comunitat Autònoma de Catalunya.  

Catalunya és dividial territori en 15 zones de calidad de l'aire. L'any 2021 és fa revisió 

de la zonificació i atenent ALS Canvis en les Emissions. A la següent imatge es poden 

diferenciar les diferents àrees de qualitat de l'aire de la Comunitat Autònoma de 

Catalunya, el projecte se situa sobre la zona anomenada Catalunya Central. 

Figura 24. Zonificació calidad de l'aire contaminació atmosfèrica Avaluació i ubicació del projecte. 
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A continuació es descriu l’àrea on s’ubicarà el parc eòlic: 

ZQA 5 Catalunya Central 

Aquesta zona inclou un total de 85 municipis, ocupant una superfície total de 2.763 km2, 

286.729 habitants, i una densitat de població de 104 hab./km2. 

✓ Condicions de dispersió.- És una plana interior que es veu afectada per la 

brisa canalitzada per la vall del Llobregat i els seus afluents. 

✓ Emissions. 

✓ Nivells mitjans d’emissions difuses provinents de les activitats domèstiques 

i del trànsit urbà. Respecte a la IMD de les vies interurbanes, existeixen 

trams amb trànsit escàs, moderat i intens. Hi ha presents focus industrials 

aïllats distribuïts en un 30% dels municipis de la zona i presència important 

de la indústria de la pell. 

✓ Nivell d’immissió.- les estacions actuals estan orientades al trànsit urbà i 

suburbà, i a la indústria. 

La informació ha sigut extreta de l’informe anual de Qualitat de l’Aire de Catalunya 2020. 

Els contaminants dels quals s'ha enregistrat algun Incompliment dels Objectius de 

calidad de l'aire (OQA) definits per la legislació actual són als Següents: 

H2S: Superació de l'Objectiu de calidad de l'aire semihorari (OQAS). S'han enregistrat 2 

superacions en un punt de Mesurament de la zona del Camp de Tarragona (ZQA 4). 

O3: Superació del llindar d'informació a la població, de la valor Objectiu per a la i 

protecció de la salut de les persones i de la valor Objectiu per a la i protecció de la 

vegetació. 

S'a superat el LLI en 8 ocasions a 6 dels 52 punts de Mesurament. Les zones de 

calidad de l'aire on s’ha superat el LLI són 5: l'Àrea de Barcelona (ZQA 1), al 

Camp de Tarragona (ZQA 4), la Catalunya Central (ZQA 5), la Plana de Vic ( ZQA 

6) i l'Alt Llobregat (ZQA 10). 

El VOPS s’ha superat a 3 dels 51 punts de Mesurament. Aixó afecta 2 zones de 

calidad de l'aire: la Plana de Vic (ZQA 6) i al Prepirineu (ZQA 13). 

El VOPV s’ha superat a 9 punts dels 28 punts de Mesurament. Aixó afecta 5 zones 

de calidad de l'aire: la Plana de Vic (ZQA 6), les Comarques de Girona (ZQA 8), 
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el Prepirineu (ZQA 13), les Terres de Ponent (ZQA 14) i les Terres de l 'Ebre (ZQA 

15). 

Amb les Mesures obtingudes durante el 2020, s'observa que el diòxid de nitrogen, les  

partícules PM10, les partícules PM2.5, el benzè, el clor, el clorur d'hidrogen, el diòxid de 

sofre, el monòxid de Carboni, el benzo (a) PIRE i als metalls pesants (Arsènic, cadmi, 

níquel i plom), mostren nivells de concentració que compleixen als Objectius de calidad 

de l'aire de la normativa, i tinença nivells que és troben per sota dels Màxims permesos. 

 CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 

Segons el Mapa amb protecció envers la contaminació lluminosalaborat per la Direcció 

General de Qualitat de l'Aire (DGQA), que preveu Diverses zones amb protecció, la zona 

d'estudi es considera amb protecció alta (E2), tal com correspon a les zones agrícoles 

dels Voltants. 

Les zones amb protecció són quatre: el grau de màxima protecció és per a les zones E1 

i el de menor protecció per a les zones E4. 

Figura 25. Contaminació lluminosa a la zona d'estudi 
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 RECURS EÒLIC 

A fi de coneixer el potencial eòlic de Catalunya, s'alaborat un mapa de recursos an 

mitjançant el model meteorològic WRF. Fent 01:00 regionalització dinàmica, s’ha Arribat 

Fins a una Resolució horitzontal de 500 m i S'HAN Obtingut valors de la dirección i la 

velocitat Mitjana d'el vent per un periode de vint anys (1996-2105) a cada punt dela 

malla final, cobrint tota la superfície de Catalunya. 

Potencial eòlic de zona d'implantació aconsegueix valors d'entre 8 i 10 m/s. La zona 

d'implantació del PE "Anoia i Segarra III" es considera  potencialment alt al recurs eòlic. 

Figura 26. Potencial eòlic de Catalunya 100m de la zona d'implantació 

 

S'ha modelitzat usant els programaris: WindPRO i WAsP. El model d'esteles usat ha estat 

PARK2 del 2018 basat en NO Jensen (Riso / EMD). S'ha considerat el valor de 0.09 per 

a la constant de decaïment, com a valor per defecte per a parcs eòlics onshore. El valor 

mitjà de la densitat d'aire en l'emplaçament s'ha calculat a partir de dades de 

temperatura (de mitjana 12.3ºC), pressió (de valor mitjà 621 hPA), sent el seu valor de 

1.124 kg / m3. 
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Les següents gràfics mostren la distribució de freqüències de la velocitat de vent per 

bines de velocitat, la rosa de vents amb mitjana de velocitat de vent, la rosa de vents 

en freqüències i la rosa d'energia per a la posició 71 a altura de boixa 115m. 

Figura 27. Distribució de freqüències, rosa de velocitat mitjana, rosa de freqüències i rosa d'energia. 

 

 

 

 
 

La següent taula mostra els resultats de producció de parc eòlic ANOIA I SAGARRA III, 

modelitzat considerant efectes de deixant de les posicions d'aerogenerador del seu parc 

veí amb 5 posicions SG170-6.2MW a 115m d'altura de boixa, i les 60 posicions veïnes 

V90 -2.0MW a 80m d'altura de boixa. 

Els resultats de l'avaluació de la producció d'energia calculada amb WindPRO i WAsP, en 

cada posició de l'aerogenerador es mostren en la següent taula: 
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Taula 21. Factors d’emissió utilitzats de fonts. 

PE ANOIA I SAGARRA III (ESPANYA) 

6 SiemensGamesa SG170-6,2MW a 115m d'altura de boixa  

Aneu 

AERO 

Vave 
(m / 

s) 

producció 

Bruta 
(GWh / 

any) 

Pèrdues 
per 

efecte 
estela 

(3,9%) 
(GWh / 

any) 

Pèrdues per 
disponibilitat 
(3%) (GWh 

/ any) 

Pèrdues 
elèctriques 

(2%) 
(GWh / 

any) 

Rendiment 
i 

degradació 
(2%) 

(GWh / 
any) 

Producció 
Neta 

(GWh / 
any) 

66 6.0 16.31 9.8 0.49 0.33 0.33 13.57 

67 6.0 15.88 9.4 0.48 0.32 0.32 13.28 

68 6.0 16.30 8.4 0.49 0.33 0.33 13.79 

69 6.3 17.73 9.8 0.53 0.35 0.35 14.75 

70 6.2 17.06 10.3 0.51 0.34 0.34 14.11 

71 6.0 16.21 7.6 0.49 0.32 0.32 13.84 

 ANÀLISI DEL PARPELLEJAR PER OMBRA 

VEURE ANNEX XII: Anàlisi De l’Afecció per Parpelleig Per Ombra. 

El shadow flicker fa referència a les ombres en moviment generades per una turbina 

eòlica en operació durant aquells períodes del dia que el rotor de la turbina se situa entre 

el sol i la ubicació d'un receptor. Aquest efecte adquireix més rellevància en altes latituds 

durant els mesos d'hivern ja que l'angle de visió del sol al cel és més baix. No obstant 

això, és possible rebre parpelleig per ombra en qualsevol lloc relativament proper a 

l'aerogenerador per curts períodes de temps, fonamentalment després de la sortida de 

sol i moments abans de la posta. Per tant, durant intervals de temps assolellats, els 

aerogeneradors projectaran una ombra a la zona circumdant quan les pales del rotor  es 

situïn davant del sol, causant l'efecte del parpelleig si es troba en moviment. D'altra 

banda, el parpelleig per ombra no té lloc en presència de boira o núvols que enfosqueixin 

el sol o si les turbines no es troben en funcionament. 

 La probabilitat d'ocurrència i la durada de l'efecte de parpelleig per ombra depenen dels 

següents factors: 

- Ubicació dels receptors i les turbines. Per a aquest estudi s'ha considerat el layout 

de parc eòlic Segarra III remès a Windtec Energia reflectit en la següent taula. 

La ubicació dels receptors es detalla més endavant. 

Taula 22. Layout considerat al Parc Eòlic "Anoia i Segarra III" 
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turbina 
UTMX (m) - 

W SG84 - H31 
UTMy (m) - 

W SG84 - H31 
Altitud 

(m) 
Alçada de boixa 

(m) 

CAS02 369.938 4622756 682,50 115 

CAS03 369.109 4622277 696,30 115 

CAS04 369.698 4621883 714,60 115 

CAL01 371.204 4623338 690,10 115 

CAL02 371.515 4622815 684,30 115 

CAL04 371.573 4622197 677,80 115 

CONCLUSIONS 

- Per a l'avaluació de les afeccions del shadow flicker generades pel parc eòlic 

Segarra III s'ha realitzat un estudi del parpelleig considerant dos escenaris, un 

més conservador i un altre més precís basat en estadístiques meteorològiques. 

- Inicialment, s'han considerat i analitzat tots els elements rebuts, a partir dels 

quals s'han calculat les afeccions generades a l'entorn de parc eòlic. 

- L'estudi s'ha realitzat considerant un layout de 6 aerogeneradors amb una alçada 

de boixa de 115.0 mi un diàmetre de rotor de 170 m. 

- Al no existir legislació a nivell europeu, nacional o local que reguli la freqüència 

o durada de parpelleig per ombra permesa, aquest estudi està basat en la guia 

reguladora alemanya (WEA-Schattenwurf-Hinweise) i les guies del Regne Unit 

(PPG, TAN8 i SPP), les recomanacions situen la limitació d'afeccions a 30 hores / 

any i 30 minuts / dia aplicant les condicions del 'Cas Conservador'. 

- S'ha procedit a realitzar l'avaluació amb el model SHADOW de programa 

WindPRO tant per al 'Cas conservador' com el 'Cas realista' segons les 

consideracions descrites en l'informe ja localitzar aquelles localitzacions o nuclis 

poblacionals susceptibles de veure afectats en qualsevol dels escenaris. 

- Els resultats de l' 'Cas conservador' són purament teòrics, sobre la base de la 

posició del sol i els receptors i les característiques de parc eòlic. Per tant, els 

trams horaris calculats en què l'afecció pot tenir lloc dependran de la direcció de 

vent (orientació de l'aerogenerador) i la meteorologia en aquest moment per 

poder considerar qualsevol tipus de mesura que eviti l'efecte de les ombres. 

- Pel que fa a l'estimació realista, es verifica que les hores d'afecció dels receptors 

es redueixen considerablement, tot i que aquests resultats estan subjectes a la 

variabilitat intrínseca que puguin tenir els registres meteorològics en direcció, les 

hores de funcionament reals de cada aerogenerador i les condicions de 

nuvolositat del emplaçament considerats. 
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- Atès que el layout de 6 posicions sigui el que finalment constitueixi el parc eòlic, 

les mesures necessàries per reduir fins al límit màxim o eliminar els efectes del 

shadow flicker quedarien subjectes a acords amb els propietaris afectats, 

instal·lació de barreres físiques (persianes, cortines, plantació d'arbres ...) o la 

consideració de parades tècniques. En el cas que la disposició dels 

aerogeneradors variï hauria de ser avaluat de nou els efectes d'ombra. 

- Cal ressaltar que moltes de les hores en què segons el model es generaria 

afecció, aquesta és de baixa intensitat ja que es produirien en les primeres hores 

del dia o a última hora de la tarda. En aquestes situacions el sol es troba molt 

baix a l'horitzó i gran part dels raigs de llum són disseminats per l'atmosfera, la 

qual cosa esmorteeix la intensitat lumínica i, per tant, la foscor de l'ombra. 

Finalment, cal indicar que els resultats exposats queden subjectes a la identificació 

detallada de receptors sensibles i al seu verificació en camp per determinar les hores 

d'afecció per shadow flicker amb més detall. 

 ESTUDI ACÚSTIC 

VEURE ANNEX VI: Estudi acústic 

Es van realitzar mesuraments a l'entorn del Parc Eòlic "Anoia i Segarra III", amb la 

finalitat d'establir la línia base de l'estat actual de contaminació acústica de l'entorn. Per 

a això, es van realitzar una sèrie de mesuraments en 5 punts diferents. Els mesuraments 

es van realitzar en els nuclis de població més propers al parc eòlic, a l'interior d'aquest i 

en zones properes de possible emissió de soroll per poder determinar la contaminació 

acústica actual. Els punts de mesurament són els següents, determinats en base al punt 

7 "Lloc de mesurament" de l'Annex 3 de la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 

contra la contaminació acústica: 

• Municipi del Soler (Punt 01) 

• Rodalies de la carretera C-25 (Punt 02) 

• Municipi de Castellfollit de Riubregós (Punt 03) 

• Municipi d'Ivorra (Punt 04) 

• Municipi de Ferran (Punt 05) 

A continuació, es mostra una taula amb les coordenades d'aquests punts. 
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Taula 23. Coordenades dels punts de mesura 

punt referència X I 

1 el Soler 371.632,85 4.622.697,54 

2 C-25 369.814,15 4.621.620,43 

3 Castellfollit de Riubregós 368.311,24 4.623.155,99 

4 Ivorra 365.756,27 4.624.244,49 

5 Ferran 367.125,49 4.620.969,66 

A la següent imatge, es pot veure la ubicació dels punts de mesura i la ubicació relativa 

dels aerogeneradors del PE "Anoia i Segarra III". 

Figura 28. Modelització del soroll fase d'operació. 

 

S'ha realitzat una caracterització de la línia base de la contaminació acústica, el resultat 

es pot veure a manera de resum en la següent taula. 
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Taula 24. Resultats dels nivells de pressió acústica en l'àmbit del projecte. 

punt referència 
hora 

Nivell Sonor (dBA) 
mesurament Nivell de Soroll (dBA) 

mesurament 1 2 3 

receptor 1 el Soler 11:01 35,41 31,37 31,43 33,2 

receptor 2 C-25 00:00 42,03 40,16 42,22 41,6 

receptor 3 Castellfollit de Riubregós 00:21 37,72 37,50 33,85 36,7 

receptor 4 Ivorra 11:40 45,26 46,21 44,71 33,5 

receptor 5 Ferran 00:00 45,26 46,21 44,71 45,4 

Tal com es pot veure, en l'entorn hi ha un nivell de sorolls proper als nivells màxims 

admissibles que marca la pròpia normativa de soroll de Catalunya. 

Cal indicar que, pel que fa als models de simulació realitzats, els nivells d'emissió màxima 

no arriben als llindars d'immissió màxima marcades a l'Annex 3 de la llei de soroll de 

Catalunya. S'estableixen horaris de treball durant la fase de construcció, sent la franja 

laboral de 08:00 a 20:00. 

 CANVI CLIMÀTIC I CÀLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI 

EN FASE DE CONSTRUCCIÓ 

Es procedeix a calcular les emissions de CO2 equivalents dels processos que comporta 

l'obra de construcció de Parc Eòlic "Anoia i Segarra III". 

Per això s'han tingut en compte únicament les emissions d'abast 1 (emissions que 

depenen i han estat consumides directament en la pròpia obra, principalment 

combustibles dièsel) ja que emissions d'abast 2 no es preveuen (energialèctrica 

subministrada per companyialèctrica aliena a l’empresa).  

El cicle de vida utilitzat s'estima en una durada d'un any. 

Per realitzar aquest càlcul estimatiu, s'han tingut en compte tots els vehicles i maquinària 

a utilitzar en tota la fase de construcció d'obra, així com la generació elèctrica per a les 

instal·lacions que es proveeixin per a l'obra. 

S'utilitzen factors d'emissió de fonts verificades i fiables com són el Ministeri per a la 

transició ecològica i el repte demogràfic - La Secretaria d'Estat d'Energia, i en aquest cas 

els valors aportats per part d'aquests organismes són els del Dièsel per al 

subministrament de tota la maquinària d'obra i generadors elèctrics. 
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Taula 25. Factors d'emissió utilitzats de fonts oficials 

 Factor d'emissió Font 

Dièsel 2,686 kg CO2e / l 
Ministeri per a la transició ecològica i el repte demogràfic 

- La Secretaria d'Estat d'Energia 

Electricitat 0,25 kg CO2e / kWh 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 

(Informe 2020) 

Per poder fer l'estimació de les hores totals utilitzades dels vehicles, maquinària i el 

generador d'energialèctrica, s'han pres les dades del cronograma d'activitats de l'obra 

del projecte d'execució. Les plantes de generació d'energia, que són motors de 

combustible dièsel, s'ha estimat un ús continuat de 8 hores dia durant tot procés de 

l'obra per donar subministrament a les casetes d'obra, banys, etc. 

Un cop estimat el nombre d'hores de cada vehicle, es procedeix a calcular les emissions 

en base a les hores de funcionament pel nombre de litres de combustible que consumeix 

cada hora i el nombre d'hores que s'utilitzarà per a cada tipus de maquinària, i del 

resultat d'aquesta multiplicació s'obté el nombre de litres totals de cada un dels tipus de 

màquines. A aquesta dada li apliquem el seu factor d'emissió (Dièsel: 2,686 kg CO2e / 

litre) s'obté l'emissió total de cadascuna de les màquines. La suma de totes aquestes 

dades ens resulta l'emissió total de les maquinàries. 

Taula 26. Estimació d'hores d'ús dels vehicles basant-se el cronograma d'activitats del projecte 

Vehicles H / Totals 
Consum 
(L / H) 

Consum Total 
(Litres) 

F. 
Emissió 

(Kg 
CO2e / 

L) 

Emissió 
Parcial 

(T CO2e) 

Emissió 
Total 

(T CO2e) 

Bulldozer 1.285,29 29,50 37.915,93 2,686 101,84 

1.191,26 

Motoniveladoras 1.530,10 29,50 45.138,01 2,686 121,24 

Retroexcavadores 4.743,32 21,32 101.127,50 2,686 271,63 

Camions Tipus Dumper 3.366,22 24,50 82.472,50 2,686 221,52 

Tractors Amb Cisterna De Reg 1.009,87 18,76 18.945,11 2,686 50,89 

Rulos Compactadores 734,45 21,80 16.010,99 2,686 43,01 

Tot Terrenys 3.672,24 14,90 54.716,45 2,686 146,97 

Grues De Suport 3.427,43 12,40 42.500,11 2,686 114,16 

Generador Elèctric 100 Kva 2.448,16 18,25 44.678,98 2,686 120,01 

EN FASE D'OPERACIÓ 

Es procedeix a calcular les emissions de CO2 equivalents dels processos que comporta la 

fase d'explotació de Parc Eòlic "Anoia i Segarra III". Per això s'han tingut en compte 

únicament les emissions d'abast 1 (emissions que depenen i han estat consumides 

directament en el propi parc i que principalment són combustibles dièsel). El cicle de 
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vida utilitzat s'estima en una durada d'un any i la vida útil de la planta considerada 30 

anys. 

Per realitzar aquest càlcul estimatiu, s'han tingut en compte tots els vehicles i maquinària 

a utilitzar en la fase de manteniment de parc. 

Taula 27. Estimació d'hores d'ús dels vehicles durant el manteniment de parc eòlic. 

VEHICLES h / Totals any 
Consum 
(l / h) 

Consum 
total 

(litres) 

F. emissió 
(kg CO2e / 

l) 

Emissió 
parcial (T 

CO2e) 

Emissió 
Total (T 
CO2e) 

Tot terrenys 78,00 14,90 1.162,20 2,686 3,12 
3,92 

Grues de suport 24,00 12,40 297,60 2,686 0,80 

Taula 28. Emissions de l'manteniment de parc eòlic durant 1 any i durant tota la vida útil. 

 Emissions totals (T CO2e) 

1 any de manteniment 3,92 

30 anys de manteniment 117,63 

D'altra banda, tenint en compte que el projecte de Parc Eòlic "Anoia i Segarra III" 

s'enfocarà en la generació d'electricitat a partir de l'energia eòlica, la qual redueix el 

consum de combustibles fòssils, es considera important determinar la reducció 

d'emissions de CO2 que produiran amb l'operació d'aquest parc. 

A continuació, es mostren les emissions de CO2e, considerant una producció neta de 

Parc Eòlic anual de 90.310 MWh i una producció neta de 2.709.300 MWh per un temps 

previst de 30 anys d'operació. Per calcular les emissions totals de CO2e, es va considerar 

un factor d'emissions per electricitat de 0,25 tCO2 / MWh donat per la Comissió Nacional 

dels Mercats i la Competència per a l'any 2020. 

Taula 29. Reducció d'emissions totals de CO2 equivalent per l'operació de Parc Eòlic "Anoia i Segarra 

III". 

 Producció neta 
(MWh / any) 

Emissions per electricitat 
(t CO2e / MWh) 

Emissions 
estalviades totals (t 

CO2e) 

1 any d'operació 90.310 
0,25 

22.577,50 

30 anys d'operació 2.709.300 677.325,00 
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 CLIMATOLOGIA 

El clima es considera un factor important a analitzar a causa de la seva influència sobre 

altres factors. La climatologia condiciona en gran mesura el tipus de sòl, el tipus de 

formació vegetal, la hidrologia, la topografia, i fins i tot la forma de vida i els usos de 

terra per part de l'home. 

Tot i la capacitat de superació de l'ésser humà, la climatologia ha estat tradicionalment, 

juntament amb altres factors físics, un factor limitant o afavoridor de les seves activitats, 

i per tant condicionador del seu desenvolupament.  

El medi natural juga un important paper en el conjunt de les activitats econòmiques, el 

coneixement dels recursos naturals de què disposa, entre els quals es troba la seva 

climatologia, és bàsic per a la seva adequada ordenació i gestió. 

Donada su situaciò latitudinal ia occident del continent euroasiàtic, el clima de Catalunya 

té uns Trets propiament mediterranis, però participa d'Altres més Extrems, propis de les 

zones climàtiques entre els quals s'emmarca. És una àrea de contacte de masses d'aire 

de caràcterístiques iferents: les fredes o polars, procedents de les latituds Mitjanes i 

altes, i les càlides o tropicals, propies de latituds subtropicals i tropicals. La primera és 

sentida fonamentalment durante als mesos freds de l'any, Mentre que la Segona, 

caracteritzada per 1 anticicló a les capes Mitjanes i altes de la troposfera, és predominant 

durante l'estiu. Per aquesta raó, el trimestre estival serà sec i la resta de l'any, 

moderadament humit. 

S'han pres les dades de la publicació "Atles climàtic d'Espanya", editats per l'Institut 

Nacional de Meteorologia per al clima general. 
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Figura 29. Classificació climàtica de Köppen-Geiger a la Península Ibèrica i Illes Balears. 

 

Atles Climàtic Ibèric Iberian Climate Atles 

Segons la classificació Köppen distingeix els subtipus Cs, Cw i Cf s'haurà de conformar 

s'observa un període marcadament sec a l'estiu (Cs), a l'hivern (Cw), o si no hi ha una 

estació seca (Cf). A la zona d'implantació es diferencial clima mediterrani continental 

subhumit (Cfa), d'estius calorosos i temperatura mitjana del mes més càlid superior a 22 

ºC. 

D'altra banda, s'ha realitzat una descripció dels factors climatològics de major 

importància, sent aquests la temperatura, la pluviometria i l'evapotranspiració, prenent 

com a font per a l'obtenció de dades, una estació termopluviomètrica del Sistema 

d'Informació Geogràfica de Dades Agràries (SIGA), sent aquesta l'estació denominada 

com "Calaf" (codi 0166).  

A la taula que es mostra a continuació es pot veure la informació general de l'estació. 
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Taula 30. Dades de les estacions termopluviomètriques de l'SIGA 

CALAF 

Codi 0166 

Tipus Termopluviomètrica 

Província Barcelona  

TM Calaf 

 

TEMPERATURA 

A la següent taula es recullen les dades de temperatura segons la informació obtinguda 

de l'Atles Climàtic de Catalunya. S'hi indiquen les temperatures mitjanes anuals a la 

Comunitat Autònoma de Catalunya marcant amb un cercle vermell l'emplaçament de 

Parc Eòlic. 

Figura 30. Temperatura Mitjana anual (Atles Nacional de Catalunya) 

 

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 
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Els aerogeneradors de parc eòlic Anoia i Segarra II s'ubiquen en una zona els registres 

de temperatura mitjana anual varien entre els 11ºC i els 14ºC. 

A la següent taula es recullen les dades de temperatura segons informació obtinguda del 

Sistema d'Informació Geogràfica de Dades Agràries (SIGA), pertanyent Ministeri 

d'Agricultura i Pesca i Alimentació i al Ministeri per a la Transició Ecològica, els quals són 

pertanyents a l'estació termopluviomètrica més propera a la zona afectada pel projecte. 

Sent el seu codi 0166. 

Taula 31. Temperatures mitjanes mensuals zona "Anoia I Segarra III" 

 

g
e

n
e

r 

fe
b

re
r 

m
a

rç
 

a
b

ri
l 

m
a

ig
 

ju
n

y
 

ju
li

o
l 

a
g

o
s
t 

s
e

te
m

b
re

 

o
c
tu

b
re

 

n
o

v
e

m
b

re
 

d
e

s
e

m
b

re
 

A
n

u
a

l 

Tª màximes  12,2 14,6 20,7 23,2 27,4 32,4 36,6 35,6 30,3 24,4 18,4 12,8 24,1 

Tª mitjanes  2,8 5,0 8,0 10,2 14,3 19,0 22,8 22,1 18,9 12,9 7,4 4,3 12,3 

Tª mínimes  -5,8 -4,6 -2,8 -0,8 2,8 6,8 10,4 10,1 7,4 2,7 -2,2 -2,2 1,6 

Tenint en compte les dades que apareixen a la taula, aquests han estat representats en 

la següent gràfica amb la finalitat d'obtenir una visió més diàfana dels mateixos: 

Gráfica 1. Repartiment anual de temperatures. 

 

El mes més càlid és juliol amb una temperatura màxima mitjana de 36,6ºC i el més fred 

gener amb una temperatura mínima mitjana de -5,8ºC, donant-se una variació tèrmica 

de 42,4ºC entre tots dos. La temperatura mitjana anual és de 12,3ºC. 
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PRECIPITACIÓ 

A la zona d'estudi on es projecta el parc eòlic i la línia d'evacuació, les precipitacions 

tenen un clar règim equinoccial, amb dos curts períodes de pluges, primavera i tardor, 

separats per dos accentuats mínims, estiu i hivern. Es caracteritza també per la seva alta 

variabilitat i la presència de dilatats períodes secs. 

El següent mapa mostra la distribució dels valors de precipitacions a la Comunitat 

Autònoma de Catalunya, marcant amb un cercle vermell l'emplaçament de Parc Eòlic. 

Figura 31. Precipitació Mitjana anual (Atles Nacional de Catalunya) 

 

Institut Cartograàfic de Catalunya (ICC) 

El clima mediterrani es caracteritza per una pluviometria irregular i estacional, amb 

hiverns humits i relativament suaus amb estius molt secs i calorosos. Són freqüents les 

pluges oscil·len entre els 500-700mm mitjans anuals. 
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A la següent taula i figura es recullen les dades relatives a la distribució de les 

precipitacions mitjanes al llarg de l'any a la zona afectada per la nova infraestructura i 

segons la informació obtinguda de l'estació termopluviomètrica de Calaf. 

Distribució anual de les precipitacions. 
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Precipitacions 
(mm) 

32,0 25,9 37,1 52,3 59,5 55,3 27,1 39,3 58,8 61,5 51,1 44,1 544,2 

A partir d'aquestes dades, es fa la següent representació gràfica d'elaboració pròpia en 

base a l'estació termopluviomètrica anteriorment esmentada. 

Gráfica 2. Distribució anual de les precipitacions de la zona "Anoia i Segarra III". 

 

Per al cas de "Calaf", la precipitació anual acumulada és de 544,2 mm, donant-se el 

mínim valor de precipitació al mes de juliol amb 27,1 mm de mitjana, arribant a les 

màximes precipitacions a l'octubre amb 61,5 mm de mitjana. 
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EVAPOTRANSPIRACIÓ 

Dins de l'intercanvi constant d'aigua entre els oceans, els continents i l'atmosfera, 

l'evaporació és el mecanisme pel qual l'aigua és retornada a l'atmosfera en forma de 

vapor; en el seu sentit més ampli, involucra també l'evaporació de caràcter biològic que 

és realitzada pels vegetals, coneguda com transpiració i que constitueix, segons alguns 

la principal fracció de l'evaporació total. No obstant això, encara que els dos mecanismes 

són diferents i es realitzen independentment, no resulta fàcil separar-los, ja que ocorren 

en general de manera simultània; d'aquest fet deriva la utilització del concepte més ampli 

d'evapotranspiració que els engloba. En aquest sentit es diferencia entre: 

- Evapotranspiració potencial o de referència (ETP), que representa la quantitat 

màxima d'aigua que podria perdre cap a l'atmosfera si no existissin límits al seu 

subministrament. 

- Evapotranspiració real (ETR), depèn, evidentment de les disponibilitats hídriques 

del territori, ja que no pot evaporar més aigua que de la qual de forma efectiva 

aquest disposa. 

No és senzilla la tasca de quantificar l'ETR d'un territori a causa dels nombrosos factors 

que intervenen en aquest procés. No obstant això, i un cop obtinguda, es procedeix a 

calcular el balanç hídric amb el qual poder conèixer la presència d'aigua pluviomètrica a 

terra, és a dir, l'aigua que quedaria disponible per a les plantes de forma natural. 

A la següent taula d'elaboració pròpia s'indical valor de les precipitacions (P), 

evapotranspiració potencial (ETP), evapotranspiració real (ETR), excedents (I), segons 

les dades aportades per l'estació termopluviomètrica de "Calaf". 

Taula 32. Balanç hídric de terra. 

 

g
e

n
e

r 

fe
b

re
r 

m
a

rç
 

a
b

ri
l 

m
a

ig
 

ju
n

y
 

ju
li

o
l 

a
g

o
s
t 

s
e

te
m

b
re

 

o
c
tu

b
re

 

n
o

v
e

m
b

re
 

d
e

s
e

m
b

re
 

a
n

y
 

P 
(mm) 

32 25,9 37,1 52,3 59,5 55,3 27,1 39,3 58,8 61,5 51,1 44,1 544,2 

ETP 
(mm) 

5,8 12,2 28,6 42,4 74,7 109,9 141,6 126,9 89,8 49,7 20,6 9,5 711,7 

ETR 
(mm) 

5,8 12,2 28,6 42,4 59,5 55,3 27,1 39,3 58,8 49,7 20,6 9,5 408,8 
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L'evapotranspiració potencial anual és de 711,7 mm i l'evapotranspiració real anual és 

de 408,8 mm. En la següent gràfica d'elaboració pròpia es representa gràficament 

l'evolució anual de la reserva hídrica de terra, vista en la taula anterior: 

Gráfica 3. Evolució anual de la reserva hídrica de terra. 

 

És fàcilment observable que a la zona d'estudi hi ha un dèficit d'aigua al sòl a causa dels 

alts valors d'evapotranspiració als quals es dóna lloc durant tot l'any. És cert que entre 

els mesos d'octubre a abril es produeix un lleu augment de la reserva d'aigua, lluny 

d'arribar a l'excés, però és ràpidament contrarestat entre abril i maig per passar de nou 

a una reserva nul·la que es manté la resta de l'any. 

DIAGRAMA OMBROTÈRMIC 

Si s'analitzen de manera conjunta les temperatures i la precipitació, es pot obtenir el 

diagrama ombrotèrmic de la zona d'estudi. Per a això s'han utilitzat les dades de la 

Comunitat Autònoma de Catalunya, prenent els valors de l'estació termopluviomètrica 

de "Calaf" pertanyents a la xarxa de l'SIGA. 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

P ETP ETR



 

ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

PE “ANOIA I SEGARRA III” 

Provincia de Barcelona  
(Catalunya) 

 

 

INVETARI AMBIENTAL I DESCRIPCIÓ DELS PROCESSOS AMBIENTALS pàgina 154 de 388 

Gráfica 4. Diagrama ombrotèrmic. 

 

Com es pot observar en la gràfica, el període de dèficit hídric (període àrid) coincideix 

amb la totalitat del període estival comprès entre els mesos de juny a setembre, 

únicament al juliol la precipitació arriba als nivells més baixos. 

ÍNDEXS CLIMÀTICS 

A continuació, s'exposen algunes classificacions climàtiques elaborades a partir de les 

dades climàtiques que s'han exposat anteriorment. Les dades que es mostren a 

continuació són els valors obtinguts de l'estació de "Calaf", ja que els resultats dels 

càlculs són molt similars, i no hi ha cap variant en la classificació dels mateixos. A la fi 

es troben els valors dels índexs climàtics de les dues estacions termopluviomètriques. 

- Índex d'aridesa (Ia) de Martonne (1926): 

   Ia=
P

T+10
= 24,39  Sub-humit (30> Ia> 20) 

P = Precipitacions anuals (mm)  

T = Temperatura mitjana anual 

- Índex de Emberger (1930):  

   Q= 100×P

T̅max
2

 - T̅̅ ̅
min

2 = 41,28 Semiàrid (50> Q> 30) 

P = Precipitacions anuals (mm)  

Mi = Mes més càlid de les Temperatures màximes (° C)  
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mi = Mes més fred de les Temperatures mínimes (° C) 

- Índex de Dantin & Revenga (1940): 

   DR=100×T
P

= 1,91  Espanya Humida (2> DR> 0) 

P = Precipitacions anuals (mm)  

T = Temperatura mitjana anual (° C) 

- Índex de UNEP: 

-  I= 𝑃
ETP

= 0,76  Humit (DR>0,65) 

- P = Precipitacions anuals (mm)  

- ETP = Evapotranspiració anual (mm) 

- Índex d'erosió potencial de Fournier (1960):  

   K=
Pi

2

P
= 6,51    Molt baix (K <60) 

Pi = Mes de major precipitació mitjana (mm)  

P = Precipitacions anuals (mm) 

Taula 33. Taula resum dels resultats dels índexs climàtics de la zona del projecte. 

ÍNDEX 
"CALAF" 

CLASSIFICACIÓ 
VALOR RANG 

Índex de Martone 24,39 20-30 Sub-Humit 

Índex de Emberger 41,28 50-30 semiàrid 

Índex de Dantin  2,26 2-3 Espanya semiàrida 

Índex de UNEP 0,76 > 0.65 humit 

Índex de Fournier 6,51 <60 molt baix 
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 GEODIVERSITAT 

GEOLOGIA 

VEURE MAPA 05: Síntesi Geològica 

Geològicament, els aerogeneradors del projecte se situen en el full número 361 

"Guissona", mentre que les infraestructures d'evacuació continuen per les fulles 362 

"Calaf" i 391 "Igualada" de la sèrie MAGMA 50 de l'IGME. 

Els materials afluents en aquesta zona són d'edat terciària (Eocè superior-Oligocè 

inferior) i quaternària. Els més antics corresponen a guixos de Barbastre, per sobre 

d'aquests guixos es troba una unitat formada per una alternança de lutites, calcàries i 

gresos d'origen lacustre. 

Figura 32. Entorn geològic "Anoia i Segarra III" 

 

FULL 329 "Pons" 
6 calcàries dolomítiques 
10 Calcàries i margues salobres 
11 conglomerats 
22 Margues, gresos i conglomerats 
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FULL 361 "Guissona" 
6 calcàries dolomítiques 
10 Calcàries i margues salobres 
11 Conglomerats 
22 Margues, gresos i conglomerats 
23 Cants a matriu margo sorrenca. Dipòsits al·luvial-col·luvial 

 
FULL 362 "Calaf" 

11 Margues i limolites vermelles, alternant amb gresos, paleocanales i algunes capes massives 
de conglomerats poligènics 

12 Margues i limolites vermelles, alternant amb gresos a paleocanales 
17 Margues i limolites calcàries, blanquinoses, amb algunes intercalacions marró vermelloses 

que eventualment passen o s'intercalen amb calcàries lacustres i arenoses calcàries 
18 Margues vermelloses dominants, de vegades grisos o blavoses, alternant amb calcàries 
20 Quaternari indiferenciado' 
 

FULL 391 "Igulada" 
24 Margues i gresos vermells 
27 Conglomerats 

Els materials que configuren aquest entorn, es troben en el terciari i el quaternari. A 

continuació, es descriuen les unitats geològiques esmentades anteriorment a peu 

d'imatge: 

(6) Gresos i argiles. Estampiense inferior. Aflora en els dos flancs de l'anticlinal de 

Sanaüja, consisteix en dipòsits areniscosos que representen les fàcies canalitzades dels 

materials d'origen al·luvial de la Seqüència de lvorra, aquestes arenoses presenten certes 

diferències en ambdós flancs de l'anticlinal de Sanaüja. En el flanc nord els bancs de 

gres tenen un gruix de fins a 8 mi poca continuïtat lateral. Normalment són d'aspecte 

massiu, amb estratificació creuada en solc i/o planar. En el flanc sud dels bancs de gres 

posseeixen un gruix màxim d'uns 2 m. Petrográficamente, els gresos corresponen a 

litarenites amb un elevat contingut en grans de calcària, de quars i de feldspat. La matriu 

és calcítica. 

(10) Lutites i gresos. Estampiense. Es tracta de lutites amb coloració rogenca que 

presenten intercalacions de gresos canaliformes i tabulars. Les capes sorrenques 

tabulars, són planoparalelas, presenten una granulometria que oscil·la entre sorra 

mitjana-fina i llim, estan granoclasificadas positivament, i presenten laminació paral·lela 

i ripples. 

(11) Calcàries i margues. Estampiense. Consisteix bàsicament en tres horitzons 

margocalizos, l'últim dels quals constitueix el sostre de la Seqüència, en el quadrant sud-

oriental del full. A l'àrea de Portell tenen un gruix de 5 m, 40 mi 10 m respectivament. 

Cadascun d'aquests trams està format per una alternança de margues argiloses i 

calcàries micrítiques. Els nivells margo-argilosos solen estar edafizados i, a la part 
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superior, s'intercalen nivells decimètrics de margocalcàries. Els nivells calcaris estan 

constituïts per capes el gruix oscil·la entre 10 cm i 5 m. 

(22) Graves en matriu llim-argilosa. Al·luvials i fons de vall. Holocè. Dins 

d'aquesta unitat s'han englobat tant els dipòsits de llit actiu del riu Llobregós i afluents 

com els farcits de valls de fons pla amb aportacions mixtes de vessants i al·luvials. Es 

tracta de llims sorrencs de colors ocres i marrons amb inclusions de graves i cants (30% 

com a mitjana) de calcàries i alguna gres o guix, subangulosos a subredondeados, amb 

escassa organització interna. El material no presenta cimentacions. 

(11,12,17 i 18) priabonià Superior. La Formació Artés (TAC c3) ocupa la generalitat 

de la part meridional i oriental de la Fulla. La fàcies està constituïda fonamentalment per 

margues i limolites calcàries vermelles, localment bigarrades marrons-verds-grogues. 

Presenten bancs de gresos, amb contacte basal erosiona i estratificació creuada de 

mitjana a gran escala de l'tipus «trough»; cap amunt són més freqüents els "rippies" i 

laminació horitzontal. 

(22) Holocè indiferenciat. S'han assenyalat com Quaternari al·luvial a aquells fons de 

vall o farcits al·luvials situats per sota de la terrassa inferior, o s'han marcat com al·luvial 

indiferenciat quan aquesta terrassa inferior no és distingible. Els farcits de fons de vall 

de la Riera de Prats de Rei, i altres tributaris del Full, s'han marcat com al·luvials sense 

que prejutgi que es tracta de dipòsits plistocens o holocens. 

(23) Cants a matriu margo sorrenca. Dipòsits al·luvial-col·luvial.Estan formats 

per cants angulosos i subangulosos de calcàries i eventualment arenoses o guixos 

englobats per una matriu llim-argilosa de colors grisos i marrons. Ocasionalment els 

nivells inferiors de la formació superficial poden estar una mica cimentats per carbo nat 

càlcic. El gruix mitjà d'aquests dipòsits és d'uns 3-4 m. 

(24) Margues i gresos vermells. Els últims nivells marins datats corresponen a 

l'priabonià Inferior, bé en la fàcies de margues grises blavoses (Margues d'Igualada), o 

bé en la fàcies calcària, generalment arrecifa, del Membre Tossa. Referint-se als 

materials aflorants al llarg d'una línia sensiblement SOTA-NE. que assenyalarial contacte 

entre les unitats gris (marina) i vermella (salobre-lacustre). A aquests se'ls superposen 

sediments que es mouen entre ambients salobrelacustres. 

(27) Conglomerats. Després de la fàcies de transició i guixos és generalitzada 

l'aparició d'una alternança de margues i gresos vermells. Morfològicament tendeixen a 

donar una llanada en els seus primers nivells, equivalent a la de Manresa. Els gresos són 

limolíticas, amb abundants fragments de roca i ciment calcari. Les margues, encara que 
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escassament, poden contenir gasteròpodes lacustres. La potència és difícilment 

calculable, a causa de l'aspecte morfològic de ser un pla. 

EDAFOLOGIA 

Atenent a la classificació dels sòls descrita per la Base de Referència Mundial per a 

Recursos de Sòls (WRB) a partir del mapa de sòls de l'IRNASA-CSIC, de 2011, es mostren 

el següent tipus de sòl a la zona d'estudi: 

- Cambisoles. Són sòls moderadament desenvolupats. Es caracteritzen per una 

estructura i un color diferent al del material original. L'horitzó B es caracteritza 

per una alteració feble a moderada de l'material original, per l'absència de 

quantitats apreciables d'argila, matèria orgànica i compostos de ferro i alumini, 

d'origen fluvial. Permeten una àmplia gamma de possibles usos agrícoles. Les 

seves principals limitacions estan associades a la topografia, sota gruix, 

pedregositat o baix contingut de base. 

A més de l'tipus de sòl, també es diferencia un tipus de característiques de diagnòstic a 

la zona d'estudi (elements formatius de segon nivell de la WRB): 

- Càlcic (CMC). Són cambisoles amb un horitzó càlcic o yesoso o amb 

concentracions de partícules llimoses entre 75 i 125 cm de profunditat. També si 

són calcaris almenys entre els 20 i 50 cm de profunditat. 

 HIDROLOGIA 

HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

El projecte s’ubica hidrogràficament a l’àmbit de la Conca Hidrogràfica de l’Ebre, ja que 

el riu Llobregós tributa al seu afluent el Segre. La zona d’implantació del parc es troba 

limitada per barrancs que transporten les aigües d’escorrentia superficial cap a les zones 

baixes, encara que es troben secs la major part de l’any. 

Pel que fa a la hidrologia superficial existent en l'entorn més pròxim al parc eòlic Anoia i 

Segarra III, les rases s'intersecten amb el Torrent de Can Gilet entre els aerogeneradors 

CAS-04 i CAL-04. Predominen a la zona d'implantació dels rierols estacionals sense nom. 

Pel que fa a la línia d'evacuació aquesta sobrevola diverses lleres, entre ells destaquen 

la Riera Gran, Rasa de Valanti, Torrrent de la Manresana i altres cursos de baixa entitat. 

A la següent imatge, es pot veure la ubicació de la xarxa hidrològica principal pel que fa 

al Parc Eòlic Anoia i Segarra III. 
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Figura 33. Xarxa hidrològica pel que fa al Parc Eòlic Anoia i Segarra III 

 

HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA 

En l'àmbit d'aquest full, compresa a la comarca de la Segarra, no hi ha definit actualment 

cap sistema aqüífer, encara que es poden distingir algunes unitats amb interès 

hidrogeològic local. Aquestes poden agrupar en 3 conjunts principals atenent el tipus de 

materials que les conformen: al·luvials dels rius Sió i Llobregós, aqüífer carbonatat de 

Bicfred, aqüífer evaporítico de l'anticlinal del Llobregós 

La recàrrega d'aquestes unitats es realitza principalment per la infiltració de la pluja 

excepte en el cas dels quaternaris que reben aportacions dels materials adjacents. La 

descàrrega té lloc cap als rius que actuen com a eixos de drenatge. 

Aquests aqüífers són aprofitats a través de múltiples captacions, el principal ús d'aquests 

aqüífers és per a proveïment de nuclis urbans i minoritàriament en granges i petits 

regadius. El caràcter químic de les aigües subterrànies varia de bicarbonatado-sulfatat 

càlcic-magnèsic a l'aqüífer calcari i al·luvial del Sió, a clorurat i/o sulfatat sòdic en el cas 

de l'aqüífer evaporític i al·luvial de Llobregós. 
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Segons el Mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya, de l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya (ICC), l’àmbit d’estudi del present parc eòlic s’inclou dins de la unitat 

hidrogeològica catalogada com Àrea de l’Oligocè lacustre de la Segarra (codi AH:210). 

L’àmbit del parc es troba sobre una massa d’aigua subterrània catalogada per l’ACA amb 

el codi 49: Calcàries de Tàrrega. Una ramificació d’un aqüífer al·luvial del Sió es troba 

prop de l’àrea d’influència del parc eòlic. D’altra banda, però, en l’àmbit d’aquest no es 

troba cap dels aqüífers protegits en l’annex I del Decret 328/1988 de data 11 d’Octubre, 

pel que s’estableixen normes de protecció addicionals en matèria de procediment en 

relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 

 MEDI BIÒTIC 

 FLORA, VEGETACIÓ I HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI 

Es realitza una descripció de la flora present a l'entorn del Parc Eòlic "Anoia i Segarra 

III". Per a això, es distingeixen els següents apartats. 

- Inventari de flora. Es realitza una recerca de les espècies de flora 

potencials de l'entorn de parc eòlic. Posteriorment, s'analitza la presència de 

les diferents espècies inventariades per veure si presenten algun estat 

d'amenaça, recollit en els Catàlegs Nacional i Regional. 

- Unitats de vegetació actual. A partir del Mapa Forestal d'Espanya, es 

poden distingir les unitats de vegetació i l'ús de sòls de la zona on s'assentarà 

el projecte. 

- Hàbitats d'Interès Comunitari. A partir de la cartografia disponible en 

l'Inventari Nacional de Biodiversitat (2005), es distingeixen els Hàbitats 

d'Interès Comunitari i es calcula la superfície de cada tipus d'hàbitat en un 

radi d'1 km al voltant de les infraestructures del projecte. 

 DESCRIPCIÓ D'UNITATS DE VEGETACIÓ ACTUAL 

En el present apartat es descriu la vegetació existent en les zones d'ubicació de les 

diferents infraestructures previstes en el projecte de Parc Eòlic "Segarra II i Segarra III", 

classificada en unitats de vegetació, obtingudes després de realitzar l'anàlisi de vegetació 

i superfície d’ús de terra, utilitzant la base cartogràfica del Mapa Forestal d'Espanya, i 

modificada amb els resultats obtinguts en la prospecció botànica realitzada. S'ha realitzat 

una anàlisi utilitzant una superfície d'influència de les infraestructures d'1 km al voltant 

d'elles. 
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El projecte de Parc Eòlic "Anoia i Segarra III" s'ubica en una zona heterogènia pel que 

fa a les unitats de vegetació que es poden trobar, representades en la seva major mesura 

per zones d'ús agrícola i vegetació natural mediterrània.  

La superfície de cadascuna de les unitats de vegetació detectades es mostra a la taula i 

imatge següents: 

Taula 34. Superfície en hectàrees de cada unitat de vegetació cartografiada en l'àmbit d'estudi. 

UNITAT / ÚS ÀREA (ha) PERCENTATGE (%) 

artificial 20 0,46 

cultius 2.607 60,24 

Bosc mixt mediterrani 1.700 39,28 

Total 4.327 100% 

L'afecció directa a aquestes unitats de vegetació per part de cadascuna dels elements 

del projecte, es detalla en l'apartat corresponent d'Avaluació d'Impactes. 

Figura 34. Unitats de vegetació i ús de sòl actual a l'entorn del Parc Eòlic projectat. 
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A continuació, es realitza una descripció de les unitats de vegetació presents en l'àmbit 

d'estudi: 

CULTIUS 

Aquesta unitat és la que més presència 

té en l'àmbit d'estudi, i en ella queda 

reflectida l'activitat antròpica de la 

zona.  

Es tracta de cultius de secà, 

representats principalment pel cereal 

d'hivern, l'olivera, l'ametller i en menor 

mesura les vinyes. Aquests cultius 

s'organitzen a manera de mosaic amb la vegetació natural de la zona adaptant-se a 

l'orografia del terreny. Són característics de la zona dels bancals realitzats amb murs de 

pedra seca per a la creació de terrasses. 

BOSC MIXT MEDITERRANI 

Es tracta d'una pineda 

natural dominat pel Pinus 

halepensis el qual es 

distribueix per la totalitat 

de la zona d'estudi 

ocupant les àrees no 

destinades a usos 

humans. Al localitzar-se 

en una zona muntanyosa 

no gaire eleva pròxima a 

la mar presenta característiques de bosc mediterrani humit, tot i que els estiatges severs 

produeixen incendis recurrents en la zona, els quals donen heterogeneïtat al paisatge i 

la vegetació regenera de forma espontània. 

Pel que fa a la vegetació secundària associada a aquest bosc destaquen espècies com 

els Quercus (Quercus ilex, Quercus coccifera i Quercus faginea), Arbutus unedo, Pistacia 

lentiscus, Viburnum tinus, Cistus sp., Gatosa europea, Prunus spinosa, Rhamnus 

alaternus, Lonicera sp ., Genista scoprpius i Salvia rosmarinus. 
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La qualitat de ser un bosc natural i no de repoblació caracteritza la presència de nombrós 

sotabosc dominat per aquestes espècies secundàries abans citades. 

 HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI 

S'han identificat els Hàbitats d'Interès Comunitari en un radi d'1 km al voltant de les 

infraestructures projectades segons la cartografia disponible en l'Inventari Nacional de 

Biodiversitat (2005). A partir de la base de dades adjunta a aquesta cartografia, s'ha 

calculat la superfície de cada tipus d'hàbitat dins de l'àrea del projecte i el percentatge 

del tipus d'hàbitat dins d'aquesta àrea. 

En total, dins de l'àmbit d'estudi es troben 113,9 hectàrees d'Hàbitats d'Interès 

Comunitari que es corresponen amb sis tipus d'hàbitat. 

Taula 35. Superfície d'hàbitats d'interès comunitari identificats en l'àrea del projecte. 

codi Descripció Àrea (m2) 

6220 
Zones subestèpiques de gramínies i anuals de Thero-
Brachypodietea (*) 

550 

9240 Rouredes ibèriques de Quercus faginea i Quercus canariensis 916.168 

92A0 Boscos galeria de Salix alba i Populus alba 5.775 

9340 Boscos de Quercus ilex i Quercus rotundifolia 5.502 

9530 Pinedes (sud-) mediterranis de pins negres endèmics (*) 211.704 

TOTAL  1.139.699 

Tots aquests hàbitats estan llistats a l’annex I de la Directiva 97/62/UE, i se’n diferencien dos 

tipus, els prioritaris (distingits amb el símbol *) i els no prioritaris (sense el símbol *). 

L'Informe sobre l'aplicació de la Directiva Hàbitats a Espanya 2013 - 2018 avalua l'estat 

de conservació de les espècies i els tipus d'hàbitat d'interès comunitari durant l'últim 

sexenni. D'acord amb l'esmentat informe, tots els Hàbitats d'Interès Comunitari que es 

troben en l'àrea del projecte es troben en estat Inadequat de conservació, llevat de l'HIC 

4090, l'estat de conservació és desconegut. 

Després de la prospecció in situ realitzada es pot constatar el bon estat de tots els HICs 

d'àrea d'estudi, a excepció, d'alguns pegats de HIC 9240 dels quals es desenvolupen en 

forma de matoll, possiblement a causa de la càrrega ramadera. 

A continuació, es pot observar la ubicació dels HICs. 
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Figura 35. Hàbitats d'Interès Comunitari en l'àmbit d'estudi. 

 

 FAUNA 

Aquest apartat ha estat realitzat a partir de la bibliografia existent. 

 INVENTARI DE FAUNA I ESTAT DE PROTECCIÓ DE LES ESPÈCIES 

S'ha realitzat una recerca bibliogràfica per reunir la informació existent sobre diversitat 

faunística en l'àmbit d'estudi. Entre les fonts consultades, destaca l'Inventari espanyol 

d'espècies terrestres (IEET), regulat mitjançant el RD 556/2011, de 20 d'abril, el qual 

recull la distribució, abundància i estat de conservació de la fauna i flora terrestre 

espanyola. 

La informació continguda en el IEET és aplicable a l'acompliment de diferents 

compromisos nacionals i internacionals d'Espanya, com els derivats de l'informe periòdic 

d'aplicació de les directives 2009/147/CEE i 92/43/CEE, d'aus i hàbitats respectivament, 

els informes anuals sobre l'estat del patrimoni natural i la biodiversitat (article 10 de la 

Llei 42/2007, de 13 de desembre) i els informes d'avaluació periòdica de l'estat de 

conservació de les espècies protegides (article 9 de Reial Decret 139/2011, de 4 de 

febrer). 
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Aquest inventari reuneix informació de diferents fonts, com són els seguiments realitzats 

per organitzacions conservacionistes (SECEM, SEO-BirdLife), els atles i llibres vermells 

existents per als diferents grups faunístics, així com seguiments específics. En aquest 

Inventari s'inclou també la informació relativa a l'anellament científic d'ocells, tortugues 

marines i ratpenats, coordinat a escala nacional pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i 

Medi Ambient a través de l'Oficina d'Espècies migradores (OEM). Així mateix, també 

s'inclouen els Censos d'aus aquàtiques hivernants i els resultats de projectes realitzats 

en relació amb els efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat a Espanya. 

Tenint en compte l'abast i amplitud d'aquest inventari, s'ha considerat adequada la seva 

consulta per obtenir una imatge fiable de la biodiversitat de l'àmbit d'estudi i detectar la 

presència d'espècies sensibles a la instal·lació del projecte. Cal esmentar que el grau de 

precisió de l'IEET és la quadrícula UTM 10x10. Ja que les quadrícules abasten una àrea 

significativament més gran que l'àrea d'implantació del projecte, s'ha de prendre la 

presència d'aquestes espècies com a potencialment presents. 

Les cuadículas seleccionades són: 31TCG62, 31TCG71, 31TCG72 i 31TCG81 

En l'àmbit d'estudi s'han inventariat un total de 167 espècies de fauna: 0 peixos 

continentals, 8 amfibis, 14 rèptils, 106 aus, 23 mamífers i 16 invertebrats. 

A continuació, s'analitza la presència de les diferents espècies inventariades pel que fa 

al grau de protecció segons el Catàleg Nacional. Segons el Reial Decret 139/2011, de 4 

de febrer, per al desenvolupament de la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció 

especial i del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades (BOE núm. 46, del 23 de febrer 

de 2011). Les següents espècies catalogades segons el Catàleg espanyol d'espècies 

amenaçades se citen en l'àmbit d'estudi: 

✓ 5 espècies en categoria "Vulnerable": Sisó comú (Tetrax tetrax), Esparver 

cendrós (Circus pygargus), àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), ratpenat 

de cova (Miniopterus schreibersii) i ratpenat gran de ferradura (Rhinolophus 

ferrumequinum) 

✓ 87 espècies llistades. 

Segons Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aproval Text refós de la Llei de 

protecció dels animals de Catalunya, les següents espècies apareixen en l'annex: 

✓ 19 espècies en categoria "Protegida" 
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 PRINICPALES COMPLUCIONES DEL ESTUDI DE CICLO ANUAL  

Ver Anex XIV Informe de Cicle Anual de Seguiment D' Avifauna i Quiròpters 

RESULTATS DE L' ESTUDI DE CAMP D' AVIFAUNA 

L'inventari d'espècies identificades en camp ens mostra un total de 7.803 individus de 

96 espècies diferents.  

Les espècies més abundants van ser: Corrió comú (Passer domesticus) amb 2.376 

observacions, Estornino pinto (Sturnus vulgaris) amb 693, Avió comú occidental 

(Delichon urbicum) amb 619, Escribano triguero (Emberiza calandra) amb 530 i Pinzón 

vulgar (Fringilla coelebs) amb 437 observacions. 

S'ha calculat la diversitat a partir de l'Índex de Biodiversitat de Shannon – Wiener, 

resultant 2,88 nits/ind.  Amb la riquesa d'espècies existent, aquest índex podria arribar 

a prendre un valor màxim de 4,56 nits/ind, si totes les espècies estiguessin 

representades de manera equitativa. Per tant, podem considerar que l' àmbit d' estudi 

té una diversitat mitjana. 

Atenent les famílies observades, aquelles que presenten un major nombre 

d'observacions són: Passeridae amb 2.379 observacions, Hirundinidae amb 979 

observacions, Fringillidae amb 847, Sturnidae amb 697 observacions i Emberizidae amb 

547 observacions, totes elles representen el 64% sobre el total. 

S'han registrat 37 espècies d'avifauna amb hàbits migratoris. Entre aquestes destaquen 

el Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), per ser una espècie catalogada com a 

Vulnerable en el Catàleg d'Espècies Amenaçades, encara que només hi ha 1 registre 

d'aquesta espècie en tot l'estudi de seguiment d'avifauna. D'altra banda, la Grulla 

comuna (Grus grus), ja que és una espècie que migra a la Península Ibèrica durant 

l'hivern. Es van registrar 30 individus en un bàndol que volava per sobre de l'altura de 

risc de col·lisió. I altres espècies de rapinyaires de mitjano-gran mida com l'Àliga culer 

(Circaetus gallicus), l'Aguilucho pálido (Circus cyaneus), el Xoriguer petit (Falco 

naumanni) i el Milà negre (Milvus migrans) que, són les més susceptibles a patir 

col·lisions amb aerogeneradors i esteses elèctriques. 

Pel que fa al tipus de vol detectat, el tipus de vol que més ha realitzat per l'avifauna 

observada va ser el "vol directe" representant el 45% sobre el total d'activitats que van 

realitzar les aus, seguit de "posat" (38%), després, el "campeig" (17%) i, finalment, el 

"cicle". 
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S'ha registrat una taxa de risc baixa per al PE del 16% de col·lisió contra la 

infraestructura, on es van registrar 19 avistaments a altura 2 dels aerogeneradors. Per 

a la LAAT també es va registrar una taxa de riure de col·lisió baixa del 17%, on 47 aus 

es van envestir volant a altura de risc de col·lisió amb l'estesa.  

ÚS DE L' ESPAI AERI 

Es va observar que a l' entorn del PE trobem diversos pegats d' alta intensitat d' ús de l' 

espai aeri total per les aus de mitjana-gran mida. A la zona dels aerogeneradors CAL1 i 

CAL2, trobem aus com el Voltor lleonat (Gyps fulvus), el Xoriguer primella (Falco 

naumanni), el Busardo ratonero (Buteo buteo), l'Àliga reial (Aquila chrysaetos) i l'Azor 

comú (Accipiter gentillis). D'altra banda, a la zona més allunyada al PE, a l'extrem Oest, 

a més d'aquestes espècies, apareix també el Xoriguer vulgar (Falco tinnunculus) i l'Àliga 

calçada (Hieraaetus pennatus). A l' inici de la LAAT trobem diverses zones d' alta 

intensitat d' ús de l' espai aeri. En aquestes, trobem les mateixes espècies a excepció de 

la Grulla comuna (Grus grus) que es va observar en el punt d'observació PL_8 un bàndol 

de 30 individus. 

D'altra banda, es va dur a terme l'anàlisi d'ús de l'espai aeri total de les aus de mitjana-

gran grandària que volaven a altura de risc de col·lisió (Alt.2), en primer lloc, a l'entorn 

del PE i després, una altra anàlisi per a l'entorn de la LAAT. 

Després de la primera anàlisi, observem que el punt de major intensitat d'ús de l'espai 

aeri, per a altura de risc de col·lisió (alt.2), se situa a l'extrem Oest del PE, a 2,9Km de 

l'aerogenerador més proper. Entre les espècies que es van observar volant a altura de 

risc de col·lisió amb els aerogeneradors en aquesta zona es van registrar 2 avistaments 

d'Azor comú (Accipiter gentillis), 3 avistaments de Busardo ratonero (Buteo buteo), 2 

avistaments de Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), un Buitre lleonat (Gyps fulvus) i 2 

registres d'Àguila calçada (Hieraaetus pennatus).  

I per a la LAAT, observem que el punt de major intensitat d'ús de l'espai aeri, per a 

altura de risc de col·lisió (alt.2), se situa a l'extrem Nord de la LAAT. Entre les espècies 

que es van observar volant a altura de risc de col·lisió amb la línia es troba 1 exemplar 

de Xoriguer vulgar (Falco tinnunculus), 1 exemplar d'Aguilucho pálido (Circus cyaneus), 

1 Milano real (Milvus milvus), 2 avistaments d'Àguila culebrera (Circaetus gallicus), 1 

d'Àguila reial (Aquila chrysaetos) i 1 de Busardo ratonero (Buteo buteo).  

 

 



 

ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

PE “ANOIA I SEGARRA III” 

Provincia de Barcelona  
(Catalunya) 

 

 

INVETARI AMBIENTAL I DESCRIPCIÓ DELS PROCESSOS AMBIENTALS pàgina 169 de 388 

RESULTATS DE L' ESTUDI DE CAMP DE QUIRÒPTERS 

Després de l'estudi realitzat per als quiròpters, es van registrar 45.767 trucades (Calls) 

a les gravadores fixes de 17 espècies diferents i, a les gravadores mòbils es van registrar 

667 trucades (Calls) de 14 espècies diferents. 

Tot i que no es pot conèixer l' abundància exacta per a cada espècie, es pot fer una 

estimació en funció del nombre de registres de cadascuna d' elles. Ovolem que el major 

nombre de trucades registrades corresponia amb el Nòctul petit (Nyctalus leisleri) amb 

13.984 trucades, el Nòctul mitjà (Nyctalus noctula) amb 10.003 trucades i el Ratpenat 

de Nathusius (Pipistrellus nathusii) amb 8.697 trucades, per a les gravadores fixes i el 

Ratpenat comú (Pipistrellus pipistrellus) amb 275 trucades i el Ratpenat de vora clara 

(Pipistrellus kuhlii) amb 224 trucades a les gravadores mòbils. 

De les 19 espècies registrades en camp durant l'estudi de quiròpters realitzat, 4 d'elles 

tenen un risc potencial elevat de col·lisió pels aerogeneradors, 5 tenen un potencial 

moderat de col·lisió i la resta posseeix un potencial baix de col·lisió. De totes elles, 9 

acudeixen a caçar a zones il·luminades amb llum blanca. 

Tenint en compte les espècies amb un grau "Elevat" o "Moderat" d'incidència per col·lisió 

amb els aerogeneradors i les que s'han detectat durant la realització de l'estudi en majors 

proporcions, es pot concloure que el Nòctul petit (Nyctalus leisleri), el Nòctul mitjà 

(Nyctalus noctua), el Ratpenat de Nathusius (Pipistrellus nathusii) i el Ratpenat comú 

(Pipistrellus pipistrellus ), són les espècies que presenten un major risc de col·lisió contra 

els aerogeneradors en l'àrea d'estudi. 

 LLOCS IMPORTANTS PER A LA FAUNA 

S'ha realitzat una recerca i identificació de llocs importants per a la fauna en l'àmbit 

d'estudi mitjançant revisió bibliogràfica i cartogràfica. Per a això, s'ha emprat la 

cartografia oficial extreta de l'MITECO (Ministeri per a la Transició Ecològica, Govern 

d'Espanya). 

ESPAIS NATURALS 

✓ ZEC i ZEPA "Valls del Sió-Llobregós" (ES5130016). 

Entre els objectius de conservació d'aquest espai, cal destacar la seva importància 

com a àrea de dispersió de joves d'àguila cuabarrada. També són destacables, 

les poblacions de sisó, torlit o gaig blau a la zona. A més, alberga algunes 
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extensions representatives de vegetació gipsícola (1520) així com a enclavaments 

de relativa importància de rouredes de Quercus faginea (9340). 

✓ ZEC i ZEPA "Sistema prelitoral central" (ES5110015) 

L'espai està constituït per terrenys de formació terciària, on calen destacar tres 

conjunts litològics ben diferenciats. El paisatge es caracteritza pel predomini dels 

elements de formacions de carrasca (matolls i pinedes calcícoles de pi blanc), 

amb destacables penetracions de vegetació submediterrània (rouredes de 

Quercus faginea) i de la mediterrània marítima (alzinar litoral). La gran extensió 

de boscos permet el desenvolupament de poblacions estables de fauna 

característiques dels boscos mediterranis. 

Destaca la presència de comunitats vegetals submenditerráneas i, especialment, 

de pinedes de Pinus nigra ssp. salzmanii en bon estat de conservació. Presència 

notable de fauna invertebrada 

✓ ZEC "Riera de Clariana" (ES5110023) és un tram fluvial tributari de l'Ebre 

situat a 8 km a nord-oest de les infraestructures projectades. 

Aquesta àrea està assentada sobre un material sedimentari de l'oligoceno amb 

litologia de roques calcàries, lutites, gresos i guixos, accentuant-se la litologia 

superficial d'aquests últims a la conca i al llit del riu. Flora característica de guixos 

amb abundants endemismes. Formacions de pineda de pi blanc, garrigues, 

brolles i pastures gipsícoles. Entre la fauna cal destacar la presència del cranc de 

riu (Ausytorpotamobius pallipes) 
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Figura 36. Espais Xarxa Natura a l'àrea d'influència del projecte 

 

ÀMBIT D'APLICACIÓ DE PLANS D'ACCIÓ D'ESPÈCIES DE FAUNA AMENAÇADA 

✓ ORDRE MAB / 138/2002, de 3 de maig, pel que s'aprova el Pla de conservació de 

la Llúdriga. (DOGC núm. 3628 - 2002.05.03) 

✓ DECRET 282/1994, de 29 de setembre, paper pel que s'aprova el Pla de 

recuperació de l'trencalòs a Catalunya. (DOGC núm. 1972 - 14/11/1994) 

✓ DECRET 259/2004, de 13 d'abril, paper pel que es declara en perill d'extinció la 

gavina corsa 
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 MEDI PERCEPTUAL 

Expressió externa del mig polisensorialmente perceptible expressat en termes d'una sèrie 

d'unitats de paisatge: porcions del territori que es perceben d'una sola vegada o que 

presenten unes característiques homogènies des del punt de vista de la percepció. 

La degradació paisatgística produïda en les últimes dècades ha posat de manifest la 

necessitat de tractar el que anteriorment constituïa un mer fons estètic, com un recurs 

cada vegada més limitat que cal fomentar i, sobretot, protegir. 

Per a la realització d'aquest estudi d'impacte ambiental entrem a valorar 

quantitativament el paisatge com un recurs. Per a això farem una anàlisi dels elements 

que conformen el paisatge, la seva qualitat i, sobretot, la seva fragilitat davant l'actuació 

proposada. 

Aquest valor, difícil d'objectivar, s'ha de materialitzar en una variable de més fàcil 

comprensió anomenada capacitat d'acollida, que ens indiqui la capacitat del terreny per 

a suportar, des del punt de vista paisatgístic, la instal·lació prevista.  

Hi ha tres enfocaments diferents per a expressar, definir i poder valorar el factor 

paisatge: 

✓ Paisatge estètic: Al·ludeix a l'harmoniosa combinació de les formes i els colors 

del territori. 

✓ Paisatge cultural: Desenvolupa a l'home com a agent modelador del mitjà que 

ens envolta. 

✓ Paisatge ecològic i geogràfic: Al·ludeix als sistemes naturals que el configuren. 

 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PAISATGE 

VEURE ANNEX II Integració Paisatgística 

Els catàlegs de paisatge són eines que permeten conèixer com és el nostre paisatge i 

quins valors té, quins factors expliquen que n’hi hagi un determinat tipus de paisatge i 

no un altre, com evoluciona el nostre paisatge en funció de les actuals dinàmiques 

econòmiques, socials i ambientals i, finalment, defineixen quin tipus de paisatge volem i 

com es pot assolir-lo. 
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El catàleg de paisatge, segons La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i 

ordenació del paisatge de Catalunya, es creat com un instrument nou per a la introducció 

d’objectius paisatgístics en el planejament territorial a Catalunya. 

Dels vuit catàlegs que existeixin en tota Catalunya, l’àmbit d’estudi es troba en les 

Comarques Centrals. El Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals, va estar 

elaborat per l'Observatori del Paisatge, lliurat al Departament de Territori i Sostenibilitat 

el 31 d'agost de 2015 i aprovat definitivament el 27 de juliol de 2016. 

Figura 37. Àmbits Territorials d'aplicación dels Catàlegs de Paisatge 

 

 

Cadascú d´aquests catàlegs està subdividit en unitats del paisatge i las que correspon 

al lloc de emplaçament son la unitat Costers de la Segarra i Conca d’Òdena. Cal 

destacar que la unitat del Vall del Llobregós es troba molt propera al aerogeneradors al 

Nord i que la LAAT tan sols ocupa 1 Km de la Conca d’Òdena. 

 

 

 

 



 

ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

PE “ANOIA I SEGARRA III” 

Provincia de Barcelona  
(Catalunya) 

 

 

INVETARI AMBIENTAL I DESCRIPCIÓ DELS PROCESSOS AMBIENTALS pàgina 174 de 388 

Figura 38. Unitats del paisatge a l'Àmbit d'estudi 

 

El prototipus de catàleg de paisatge preveu que, en aquells casos en que sigui Necessari 

recollir l'existència d'espais amb Trets Molt singulars, es puguin identificar uns paisatges 

d'atenció especial (PAE), que permeten el su Tractament individualitzat. Aquests espais 

són sectors de territori que presentin una determinada heterogeneitat, complexitat o 

singularitat des d'1 punt de vista paisatgístic, per Exemple, als indrets amb una intensa 

i ràpida Transformació dels usos. 

S'ha consultat la cartografia Referent ALS Paisatges d'atenció especial is'ha detectat que 

la torre "Anoia i Segarra III" és Troba dins del paisatge de L'Eix Transversal.  
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Figura 39. Paisatges d'atenció especial 

 

El paisatge d’atenció especial de l’eix Transversal inclou els diferents espais a banda i 

banda de la via dins un radi de 3 km però, sobretot, els espais més exposats visualment. 

En aquest cas s’inclouen tots els components del territori vinculats a la carretera; molt 

especialment, els assentaments urbans i les àrees especialitzades. 

Els escenaris rurals, on es troba el parc, estan conformats per espais forestals amb valor 

natural i estètic i per espais de mosaic agroforestal amb valor estètic. 

 CONCA VISUAL 

L'operació bàsica de les anàlisis de visibilitat és la determinació de la conca visual. La 

conca visual d'un punt es defineix com la zona que és visible des d'aquest punt (Aguiló, 

1981). Les característiques de la conca visual vénen definides pels següents elements: 

✓ Mida 

✓ Alçada Relativa 

✓ Forma 

✓ Compacitat 
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Per a l'obtenció de la conca visual de Parc Eòlic "Anoia i Segarra III", s'ha emprat una 

eina SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica) per determinar les zones des de les quals 

la futura infraestructura serà o no visible, així com per calcular el percentatge de la 

infraestructura que serà vista des de cada punt del territori. Per això s'ha tingut en 

compte l'altura dels aerogeneradors (145,5 m) i una distància màxima d'abast visual de 

15 km, a partir de la qual es considera que la percepció dels mateixos és mínima. 

MIDA 

Un punt és més vulnerable com més visible és, i com més gran és la seva conca visual. 

Per al cas del present Parc Eòlic, la conca visual té una mida amplia, això és degut a la 

ubicació de la planta sobre una zona predominantment plana i envoltada d'ondulacions 

montuoses que, encara que de baixa elevació, generen una pantalla visual natural cap 

a la major part de la superfície d'estudi. Per això, alguna part de Parc Eòlic "Anoia i 

Segarra III" és visible des d'un 68,98% de la superfície establerta per a l'anàlisi de 

visibilitat, i que la concentració de la visibilitat queda en el conjunt de les 6 

màquines. 

A continuació, es mostra una taula en la qual apareix la superfície inclosa dins de la 

conca visual, des de la qual és visible algun percentatge de Parc Eòlic en projecte 

expressada en percentatge. (Veure Annex I Cartografia, Mapa 10.1 Visibilitat de Parc 

Eòlic) 

Taula 36. Visibilitat de Parc Eòlic "Anoia i Segarra III". 

Aerog. apreciables % 

0 68,98% 

1 2,44% 

2 2,63% 

3 5,76% 

4 2,53% 

5 2,01% 

6 15,64% 

En un 68,98% del total de la conca visual no es percep cap de les màquines de formar 

el parc eòlic Anoia i Segarra III, de manera que la visibilitat de parc es considera mitjana. 

Si bé indicar que el percentatge de visibilitat es veurà condicionat pels aerogeneradors 

existents i en tramitació. 
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Figura 40. Visibilitat del parc eòlic "Anoia i Segarra III". 

 

ANÀLISI DE VISIBILITAT 

A l'hora d'analitzar la visibilitat d'un Parc Eòlic, és important determinar les zones en què 

es pot donar afluència d'observadors. Per a aquest cas s'han estudiat municipis i 

carreteres. A la següent taula es pot veure un llistat dels municipis i carreteres dins de 

la zona d'estudi des dels quals és visible el parc, així com el nombre d’aerogeneradors 

que són visibles des dels mateixos. Aclarir que les distàncies és la més propera des de 

cada punt que conformal nucli poblacional als aerogeneradors: 

Taula 37. Nivells de visibilitat de Parc Eòlic en municipis. 

 

NUCLI VISIBILITAT 
DISTÀNCIA 

(m)  
NUCLI VISIBILITAT 

DISTÀNCIA 
(m) 

Aguilar de 
Segarra 

no Visible 13.830,16 
 

Mirambell 6 Aeros. 2.940,14 

Aleny 6 Aeros. 4.817,04 
 

Montfalcó 
el Gros 

6 Aeros. 9.029,47 

Altadill 6 Aeros. 8.338,87 
 

Montfalcó 
Murallat 

6 Aeros. 9.012,55 

Alta-Riba 6 Aeros. 5.747,76  Montmaneu no Visible 12.401,70 

Amorós 6 Aeros. 9.314,51  Montpalau 6 Aeros. 9.947,76 
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NUCLI VISIBILITAT 
DISTÀNCIA 

(m)  
NUCLI VISIBILITAT 

DISTÀNCIA 
(m) 

Ardèvol no Visible 12.158,98  Palamós no Visible 11.676,05 

Bellveí 3 Aeros. 10.934,02  Pallerols no Visible 14.543,36 

Biosca 6 Aeros. 11.590,00  Palouet 6 Aeros. 7.797,62 

Calaf 6 Aeros. 4.383,85  Pomar no Visible 13.841,43 

Castellfollit 
de 
Riubregós 

6 Aeros. 2.672,42 

 

Portell 6 Aeros. 2.535,11 

Castellnou 
d'Oluges 

3 Aeros. 11.277,46 
 

Prades no Visible 11.695,12 

Cellers 2 Aeros. 6.985,61  Pujalt 6 Aeros. 2.327,56 

Cervera 6 Aeros. 13.689,46  Riber 5 Aeros. 14.352,54 

Claret no Visible 7.620,14 
 

Sant Antolí 
i Vilanova 

no Visible 14.047,50 

Comabella 4 Aeros. 6.178,73  Sant Domí 6 Aeros. 7.973,54 

Copons no Visible 12.283,90 

 

Sant Guim 
de 
Freixenet 

6 Aeros. 8.643,09 

Dusfort 6 Aeros. 3.094,24 
 

Sant Guim 
de la Plana 

3 Aeros. 8.228,58 

El Castell 
de Santa 
Maria 

3 Aeros. 6.522,17 

 

Sant Guim 
de la 
Rabassa 

6 Aeros. 10.105,32 

el Llor 5 Aeros. 9.333,94 

 

Sant Martí 
de la 
Morana 

3 Aeros. 14.108,11 

El Raval 
d'Aleny 

5 Aeros. 4.910,89 
 

Sant Martí 
Sesgueioles 

1 aero. 5.008,57 

el Soler 4 Aeros. 489,83 
 

Sant Pere 
de l'Arç 

6 Aeros. 5.237,85 

Els 
Hostalets 

no Visible 14.078,71 
 

Sant Pere 
de l'Vim 

no Visible 9.267,81 

Els Prats de 
Rei 

no Visible 7.899,63 

 

Sant Pere 
dels 
Arquells 

no Visible 13.991,99 

Estaràs no Visible 6.637,08 
 

Sant Pere 
Sallavinera 

no Visible 9.599,96 

Ferran 6 Aeros. 2.437,72 
 

Sant 
Ramon 

6 Aeros. 4.589,20 

Freixenet 
de Segarra 

6 Aeros. 8.917,88 
 

Sant Serni 3 Aeros. 10.203,22 

Gàver 3 Aeros. 6.466,62  Santa Fe 6 Aeros. 6.576,29 

Gospí 3 Aeros. 5.862,01 
 

Santa 
Maria Cami 

no Visible 12.376,35 

gra 6 Aeros. 14.429,32  Sedó 6 Aeros. 13.344,27 

Guarda-Si-
venes 

6 Aeros. 14.066,79 
 

Segur no Visible 6.465,39 

Guissona no Visible 11.195,17  Talteüll 6 Aeros. 10.913,36 

Hostafrancs 6 Aeros. 14.781,24 
 

Tarroja de 
Segarra 

no Visible 12.255,25 

Ivorra 6 Aeros. 3.327,23  Torà 6 Aeros. 6.868,96 
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NUCLI VISIBILITAT 
DISTÀNCIA 

(m)  
NUCLI VISIBILITAT 

DISTÀNCIA 
(m) 

la Morana 6 Aeros. 13.772,29  Torrefeta 5 Aeros. 12.127,75 

la Pineda 6 Aeros. 5.762,59  Vallmanya no Visible 14.037,39 

la 
Prenyanosa 

3 Aeros. 11.693,45 
 

Veciana no Visible 9.779,13 

la Rabassa 6 Aeros. 10.652,40  Vergós no Visible 13.418,79 

la Tallada 6 Aeros. 10.128,45 
 

Vergós 
Guerrejat 

6 Aeros. 9.194,93 

Les 
Coromines 

3 Aeros. 10.450,45 
 

Vicfred 6 Aeros. 5.958,26 

les Oluges 6 Aeros. 9.602,46  Vilamajor 4 Aeros. 6.557,91 

Massoteres no Visible 10.594,20 
 

Viver de 
Segarra 

6 Aeros. 4.339,82 

Melió 6 Aeros. 7.834,60     
 
 

D'altra banda, pel que fa a la visibilitat a les carreteres, el resultat és el que es mostra a 

continuació.  

Taula 38. Nivells de visibilitat de Parc Eòlic en carreteres. 

carretera visibilitat  carretera visibilitat  carretera visibilitat 

A-2 2 Aeros.  BV-3051 no Visible  LV-1005 6 Aeros. 

B-100 6 Aeros.  C-1412a 6 Aeros.  LV-1006 6 Aeros. 

B-100z 6 Aeros.  C-1412z 6 Aeros.  LV-1007 6 Aeros. 

B-102 6 Aeros.  C-25 6 Aeros.  LV-2031 no Visible 

B-221 6 Aeros.  C-451 6 Aeros.  LV-2031 no Visible 

B-300 6 Aeros.  L-203 no Visible  LV-2032 no Visible 

BV-1001 6 Aeros.  L-303 6 Aeros.  LV-3003 6 Aeros. 

BV-1004 no Visible  L-310 2 Aeros.  LV-3004 6 Aeros. 

BV-1005 no Visible  L-311 6 Aeros.  LV-3005 6 Aeros. 

BV-1006 no Visible  L-311-B 4 Aeros.  LV-3113 no Visible 

BV-1007 5 Aeros.  L-311z 6 Aeros.  LV-3114 6 Aeros. 

BV-1031 6 Aeros.  L-312 3 Aeros.  LV-3121 6 Aeros. 

BV-1033 no Visible  L-313 6 Aeros.  LV-3201 6 Aeros. 

BV-1037 3 Aeros.  L-313z 6 Aeros.  N-141 6 Aeros. 

BV-2231 no Visible  L-314 6 Aeros.  N-141b 6 Aeros. 

BV-2234 6 Aeros.  L-324 4 Aeros.  N-141f 6 Aeros. 

BV-3008 1 aero.  LV-1002 no Visible  N-141g no Visible 

BV-3009 no Visible  LV-1003 6 Aeros.  N-2 no Visible 

BV-3011 no Visible  LV-1004 no Visible  N-2A no Visible 
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Un cop analitzades les taules, podem concloure que la visibilitat del projecte és 

MITJANA, això és degut al fet que és visible des del 31,02% de la superfície analitzada 

com conca visual, addicionalment, atenent al nivell de visibilitat de nuclis poblats i de 

carreteres, es pot observar que des de la majoria d'ells al Parc Eòlic serà VISIBLE i amb 

majoria d'ells una visibilitat de 6 aerogeneradors, això és a causa del tipus de terreny on 

s'ha projectat. Els nuclis poblats més afectats seran Castellfollit de Riubregós i Portell, 

des dels quals seran visibles als 6 aerogeneradors i situats a menys de 3 km de distància. 

D'altra banda, s'ha calculat la visibilitat de la línialèctrica d'evacuació l'estudi se centra 

en els elements intrusius de més impacte, els seus suports. Per aquesta anàlisi s'ha 

realitzat una estimació de l'aparició de l'impacte visual a causa de la intrusió dels suports 

de les línies elèctriques existents en un radi de 3 km al voltant dels suports. 

Figura 41. Visibilitat dels suports de la línialèctrica projectada 

 

 FRAGILITAT DEL PAISATGE 

El concepte de Fragilitat Visual, també designat com a vulnerabilitat, pot definir-se com 

“la susceptibilitat d'un territori al canvi quan es desenvolupa un ús sobre el mateix” 

(Cifuentes, 1979), dit d'una altra forma, la fragilitat o vulnerabilitat visual seria “el 

potencial d'un paisatge per a absorbir o ser visualment pertorbat per les activitats 
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humanes” (Litton, 1974). La fragilitat visual d'un paisatge és la funció inversa a la 

capacitat d'absorció de les alteracions sense pèrdua de la seva qualitat. 

Per a estudiar la fragilitat d'aquest paisatge s'ha utilitzat la metodologia per a l'avaluació 

de la Capacitat d'Absorció Visual (CAB), proposta per YEOMANS, que maneja el concepte 

de capacitat d'absorció visual, definit com la capacitat del paisatge per a acollir 

actuacions sense que es produeixin variacions en el seu caràcter visual. La seva valoració 

es realitza a través de factors biofísics similars als considerats per a determinar la qualitat 

de les unitats. Aquests factors s'integren en la següent fórmula: 

CAV = S • (E + R + D + C + V) 

S = pendent D = Diversitat de la vegetació 

I = erosionabilitat C = Actuació humana 

R = Capacitat de Regeneració de la vegetació V = Contrast Sòl-vegetació 

Els valors assignats ALS Diferents parametres és mostren al Quadre adjunt .. 

Figura 42. Variables considerades en la valoració de la fragilitat de les unitats paisatgístiques proposat 

per Yeomans. 

factor Característiques 
Valors de 

CAV 

Pendent (S) 

Inclinat (pte.> 55%) BAIX 

Inclinat suau (25-55%) Moderat 

Poc inclinat (0-25%) ALT 

Diversitat de la vegetació 
(D) 

Cereals, prats i matolls BAIX 

Conifères, repoblacions Moderat 

Diversificat (barreja de Clars i boscos) ALT 

Estabilitat del Sol i 
erosionabilitat (I) 

Restriccions alta, derivada d'alt RISC d'erosió i 
inestabilitat 

BAIX 

Restriccions moderada, degut a cert RISC de erosió 
i inestabilitat 

Moderat 

Poca restriccions per RISC baixo d'erosió i 
inestabilitat 

ALT 

Contrast Sòl-vegetació 
(V) 

Alt contrast entre sol i vegetació BAIX 

Contrast visual Moderat entre el sol i la vegetació Moderat 

Contrast visual baixo entre el sol i la vegetació ALT 

Regeneració de la 
vegetació (R) 

Potencial d'Regeneració baixo BAIX 

Potencial d'Regeneració Moderat Moderat 

Regeneració alta ALT 

Actuació humana (C) 

Fort presència antròpica BAIX 

presència moderada Moderat 

gairebé imperceptible ALT 

Una vegada assignat valor als diferents punts del territori es procedeix a la seva 

classificació segons el valor resultant de la suma dels diferents paràmetres: 
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- Classe MF: El paisatge és MOLT FRAGIL, àrees d'elevat pendent i difícilment 

regenerables (CAB de 5 a 15), és a dir, amb moltes dificultats per a tornar a l'estat inicial. 

- Classe FM: El paisatge és de FRAGILITAT MITJANA, àrees amb capacitat de 

regeneració potencia mitjana (CAB de 16 a 29). 

- Classe PF: El paisatge és POC FRÀGIL, àrees amb perfils amb gran capacitat 

de regeneració (CAB de 30 a 45). 

Aquesta escala s'ha reclassificat posteriorment, en quatre grups de valors, per a poder 

introduir els valors en la Matriu d'integració qualitat paisatgística (C.A.V.). Per al cas de 

la zona on es troba la futura infraestructura, la valoració de la fragilitat del paisatge es 

mostra en la taula següent: 

Factor

Pendent (S) Alt 3

Diversitat de la vegetació (E) Moderat 2

Estabilitat del sòl i erosionabilitat (R.) Alt 3

Contrast Sòl-Vegetació (D) Moderat 2

Regeneració de la Vegetació (R) Moderat 2

Antropizació humana (C) Moderat 2

Capacitat d'Absorció Visual
CAV = S • (E+R+D+C+V)

POC FRÀGIL

Valor

FRAGILITAT DEL PAISATGE

CLASIFICACIÓ DEL PAISATGE

33

 

Es tracta d'una zona amb poc pendent i poca erosionabilitat, la qual cosa fa augmentar 

el valor C.A.V. D'altra banda, el contrast entre el sòl i la vegetació, i la forta presència 

humana en el paisatge fan baixar aquest valor, resultant en una classificació poc 

fràgil. 

Finalment, cal esmentar en aquest apartat dos elements a tenir en compte quan parlem 

de fragilitat paisatgística. D'una banda els rius, a més especialment al seu pas per nuclis 

urbans. D'altra banda, la progressiva instal·lació d’activitats econòmiques i equipaments 

al llarg dels principals eixos viaris contribueix a incrementar l’aparició de paisatges 

periurbans banals, del tipus carretera aparador. En el mateix sentit les entrades i sortides 
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als nuclis de població són particularment fràgils, especialment aquelles vies arbrades i 

aquelles carreteres amb valor paisatgístic. 

 QUALITAT DEL PAISATGE 

Per valorar la qualitat del paisatge emprem el mètode que ha dissenyat el professor I. 

Canyes Guerrero i A. García de Celis (Ayuga, 2001), modificat per adaptar-lo a les 

necessitats d'aquest tipus d'estudis. 

El concepte manejat per aquest mètode és el de considerar el paisatge com un aspecte 

visual d'una porció d'espai. Realment ens fixarem en tot el terreny ja que no es poden 

aïllar unitats ni elements paisatgístics d'un tot que suposa l'entorn visual d'una localitat 

o comarca. 

Amb aquest mètode de valoració va donar un valor al paisatge en el qual la màxima 

valoració que es pot arribar a obtenir és de 100 unitats adimensionals. A partir d'aquest 

valor podrem establir comparacions amb altres paisatges o bé amb el mateix lloc en un 

moment posterior a l'execució de les obres o d'altres obres posteriors. D'aquesta manera 

el mètode posseeix un alt grau de sensibilitat, és a dir, que és sensible a petits canvis 

que succeeixin en el paisatge, a l'quedar aquests reflectits en la valoració o en les seves 

notes. D'altra banda, al separar els anomenats recursos físics dels estètics, podem saber 

si la qualitat es deu a uns o a altres. 

Per tal de que l'estimació no es vegi influenciada pels elements distorsionadors no es 

considera en el paisatge ni el cel, ni els elements del primer pla (0-50 m) però per a la 

valoració de les vistes es consideren els elements a partir de 300 m. 

L'escala de valoració que donarem als valors que obtinguem amb aquest mètode són els 

següents: 

<20 degradat 33-44 mediocre 57-68 notable 

20-32 deficient 45-56 bo  69-80 molt bo > 80 excel·lent 

Aquesta escala s'ha reclassificat posteriorment, en quatre grups de valors, per poder 

introduir els valors en la Matriu d'integració qualitat paisatgística (CAV) 

No hem d'oblidar que qualsevol mètode de valoració que impliqui una assignació de 

valors en funció de paràmetres que responen a criteris personals pot ser qualificat com 

subjectiu. En principi en el moment que és una persona la que valora sotal seu criteri ja 

es pot qualificar un mètode com subjectiu. 
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Al fer un estudi del paisatge sota un ampli nombre de conceptes i valorant-los des de 

diferents punts de vista pretenem reduir el marge en què la valoració final depèn dels 

criteris de la persona que realitza l'estudi. 

D'aquesta manera pretenem convertir la qualificació d'un paisatge (element subjectiu de 

què cada persona que ho analitzi podria emetre un judici de valor) en un mètode que 

sigui el menys dependent possible de criteris subjectius. 

Obtindrem una valoració que ens permeti realitzar comparacions entre diferents 

paisatges i analitzar diferents situacions del mateix lloc en funció de l'evolució del 

paisatge en el temps i les diferents afeccions a què es pot veure sotmès. Bé siguin 

impactes d'origen antròpic o natural o l'aplicació de diverses mesures correctores o 

compensatòries. 

A continuació, es descriuen els paràmetres que s'han utilitzat:  

- atributs físics 

o Aigua (s’inclou 5 variables: tipus, ribes, moviment, qualitat i visibilitat). 

o Forma d'el terreny (1 variable: tipus). 

o Vegetació (5 variables: coberta, diversitat, qualitat, tipus i visibilitat). 

o Neu (1 variable: coberta). 

o Recursos culturals (2 variables: presència, tipus visibilitat interès) 

o Fauna (3 variables: presència, interès i visibilitat).  

o Usos de terra (1 variable: tipus). 

o Vistes (2 variables: amplitud i tipus) 

o Sons (2 variables: presència i tipus).  

o Olors (2 variables. Presència i tipus). 

o Elements que alteren el caràcter (4 variables: intrusió, fragmentació del paisatge, 

tapa línia de l'horitzó i grau d'ocultació). 

És a dir, s'estudien 11 descriptors físics amb un total de 28 variables. 

- atributs estètics 

o Forma (3 variables: diversitat, contrast i compatibilitat). 

o Color (3 variables: diversitat, contrast i compatibilitat). 

o Textura (2 variables: contrast i compatibilitat). 

o Unitat (2 variables: Línies estructurals i proporció). 

o Expressió (3 variables: afectivitat, estimulació i simbolisme). 

És a dir, s'estudien 5 descriptors amb un total de 13 variables. 
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VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL PAISATGE  

         

ATRIBUTS FÍSICS  ATRIBUTS ESTÈTICS 

         
1 aigua 2,8  12  forma 2  
2 Forma d'el terreny 2,0  13  color 3  
3 vegetació 7,6  14  textura 3  
4 neu 0,0  15  unicitat 0  
5 fauna 6,0  16  expressió 0  
6 Usos de terra 10,0       
7 vistes 6,0       
8 sons 2,0       
9 olors 3,0       

10 recursos culturals 2,0       
11 Elements que alteren 3,0       

         

 TOTAL FÍSICS 44  TOTAL ESTÈTICS 8  
         

 TOTAL RECURSOS 52       
         

 PAISATGE BO   

         

S'han assenyalat tres elements destacables que determinen i conformen el paisatge de 

la zona del projecte, de les quals, els plans agrícoles, representen la major part del 

paisatge observable a la zona. A l'hora de donar una qualificació del paisatge, es podrien 

diferenciar aquests tres elements, donant una valoració individual per a cada un d'ells. 

No obstant això, entenem el paisatge de la zona com un únic paràmetre que integrals 

tres elements, valorant així en el seu conjunt. 

Després de la valoració dels elements que componen el paisatge de la zona on s'ha 

projectat el Parc Eòlic i malgrat la important presència d'elements antròpics i la 

peculiaritat dels turons fan que s'obtingui un paisatge amb una valoració Bé. 

 INTEGRACIÓ QUALITAT-CAPACITAT D'ABSORCIÓ VISUAL 

Per tal d'obtenir una visió de conjunt entre la qualitat paisatgística i la Capacitat 

d'Absorció Visual (CAV) -inversa de la fragilitat- de la zona d'estudi i així poder establir 

el grau de sensibilitat o protecció d'aquesta, s'aplica una matriu d’integració: les 

combinacions d'alta qualitat-alta fragilitat (baixa CAV) serà candidates a protecció, 

mentre que les de baixa qualitat-alta CAV tenen una alta capacitat de localització 

d'activitats antròpiques. 
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Figura 43. Integració Qualitat-Capacitat d'absorció visual. 

 QUALITAT 

baixa 
 

Alta 

I 
[0-32] 

II 
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4 1 
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conservació 
intervenció 

  

- Classe 1. Zones d'alta qualitat i baixa CAV, la conservació de la qual resulta 

prioritària. 

- Classe 2. Zones d'alta qualitat i alta CAV, aptes en principi, per a la promoció 

d'activitats que requereixin qualitat paisatgística i causin impactes de poca 

importància en el paisatge. 

- Classe 3. Zones de qualitat mitjana o alta i CAV variable, que poden incorporar-

se a les anteriors quan les circumstàncies ho aconsellin. 

- Classe 4. Zones de qualitat baixa i CAV mitjana o baixa, que poden incorporar-

se a la classe 5 quan calgui. 

- Classe 5. Zones de qualitat baixa i CAV alta, aptes des del punt de vista 

paisatgístic per la localització d'activitats poc grates o que causin impactes molt 

forts. 

A continuació, es presenta una taula amb la qualitat i fragilitat obtinguda en l'anàlisi de 

paisatge i així poder establir el grau de sensibilitat o protecció. 

qualitat CAV Classes de capacitat d'absorció 

52 32 3 

Per tant, el paisatge de la zona d'estudi correspon a una Classe 3, zones de qualitat 

mitjana o alta i CAV variable, que poden incorporar-se a les anteriors quan les 

circumstàncies ho aconsellin. 
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 MEDI SOCIOECONÒMIC  

POBLACIÓ 

La demografia és la ciència que té com a objectiu l'estudi de les poblacions humanes i 

que tracta de la seva dimensió, estructura, evolució i característiques generals, 

considerats des d'un punt de vista quantitatiu. Per tant, la demografia estudia 

estadísticament l'estructura i la dinàmica de les poblacions humanes i les lleis que 

regeixen aquests fenòmens. 

A la següent taula queden reflectits les dades generals de població dels municipis objecte 

d'estudi. Les xifres de població estan expressades en habitants, les de superfície en km2 

i les de densitat en habitants per km2. 

Taula 39. Dades sobre el territori. Termes municipals i demografia. 

 Total Població Superfície (km²) Densitat (hab / Km2) 

Calonge de Segarra 188 37,2 5,05 

Castellfollit de Riubregós 162 26,21 6,18 

Els Prats de Rei 537 32,61 16,47 

Pujalt 210 31,53 6,66 

Calaf 3656 9,22 396,53 

Sant Martí Sesgueioles 342 3,9 87,69 

Rubió 239 48,2 4,96 

Aquesta taula és d'elaboració pròpia a partir de les últimes dades publicades per l'Institut 

Nacional d'Estadística (INE), corresponents a l'1 de gener de 2020.  
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EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 

La següent gràfica mostra l'evolució de la població dels termes municipals afectats per 

la nova infraestructura: 

Gráfica 5. Evolució demogràfica dels municipis d'ubicació del projecte. 
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Tal com es pot observar, les gràfiques de població de tots els municipis mostren la 

mateixa progressió, a excepció de Calaf, la població es va mantenir estable durant la 

primera meitat de segle XX, i amb un fort decreixement que comença al voltant de la 

dècada dels 60 que es suavitza cap a començaments de segle XXI, quedant estable fins 

a l'any 2020. 

PIRÀMIDES DE POBLACIÓ 

La piràmide de població és una forma gràfica de representar dades estadístiques 

bàsiques, sexe i edat, de la població d'una zona, que permet la ràpida percepció de 

diversos fenòmens demogràfics com ara l'envelliment de la població, l'equilibri o 

desequilibri entre sexes, i fins i tot l'efecte demogràfic de catàstrofes i guerres. 

A partir de les últimes dades publicades, per l'Institut Nacional d'Estadística, a 1 gener 

2020, podem observar la següent gràfica: 
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De forma anàloga a l'evolució del padró, les piràmides de població mantenen una forma 

de distribució molt similar, sent totes elles piràmides amb un desequilibri entre homes i 

dones, amb més homes que dones. La població adulta supera àmpliament a la població 

jove, havent-hi en alguns casos una absència total de part de la població en certs rangs 

d'edat, primordialment joves o menors d'edat. Això es tradueix en un fort envelliment 

de la població en tots els municipis. 

MOVIMENTS DE LA POBLACIÓ 

Podem parlar de dos tipus diferents de moviment de la població: Moviment Natural i 

Moviment Migratori. 

El moviment naturalde la població es refereix als canvis vitals de les diferents 

poblacions (naixements, defuncions, etc.). L'índex indicatiu per estudiar aquest tipus de 

moviments és el creixement vegetatiu. El creixement natural (o vegetatiu) és la 

diferència entre el nombre de naixements i el nombre de defuncions d'una població. 

Els moviments migratorissón causats generalment per motius socioeconòmics, on 

grups més o menys massius de persones s'instal·len de manera provisional, estacional 

o definitiva per trobar una millor qualitat de vida. L'indicatiu comunament usat per 

analitzar aquest tipus de fluxos de la població és el saldo migratori. El saldo migratori és 

el balanç que existeix entre la immigració i l'emigració en un determinat lloc. En les 

següents gràfiques realitzades a partir de les dades del padró de l'INE, podem veure el 

moviment de la població en el municipi dels últims 24 anys. 
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La variació de la població en els termes municipals no varia massa d'un a un altre, havent 

pics d'augment de població que queden lluny de poder suplir els moviments de 

creixement negatiu. El cas de Rubió i Pujalt són significatiu ja que en tots els anys 

mostrats s'ubiquen en nombres negatius. 

 EFECTES SOBRE LA SALUT HUMANA 

Les obres necessàries per a l'execució de les instal·lacions de parc eòlic i els seus 

accessos poden ocasionar molèsties sobre les poblacions més properes, pel trànsit 

excessiu de vehicles i de maquinària pesant. 

D'altra banda, durant la fase d'explotació, a causa del funcionament dels 

aerogeneradors, es produirà un augment de la pressió sonora, tal com queda reflectit 

en apartats anteriors. Això pot derivar en molèsties a la població i generar efectes sobre 

la salut humana. Aquest efecte queda caracteritzat i valorat en l'epígraf d'aire i canvi 

climàtic. 

Els impactes que es produeixen aquest tipus de projectes sobre la qualitat de l'aire durant 

la fase de construcció, es tradueixen en alteracions dels nivells acústics i dels nivells 

atmosfèrics contaminants (principalment per emissió de partícules de pols). Aquestes 

alteracions, degudes a l'activitat de la maquinària pesant, al transport de materials i els 

moviments de terra, poden generar molèsties a les poblacions properes. Aquestes 

afeccions poden derivar en al·lèrgies, problemes respiratoris, etc. 

En l'àmbit on es desenvolupen les obres, tant en les subestacions com en les diferents 

alternatives de traçat de les dues línies elèctriques, la incidència d'aquests efectes serà 

molt lleu al tractar-se de zones obertes, amb alta capacitat dispersant i sense poblacions 

properes. D'altra banda, les molèsties que puguin produir-se quedaran restringides 
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únicament als moments de major activitat, que tindran lloc només durant les hores 

diürnes i dies laborables. 

La generació de camps electromagnètics vinculada a les línies elèctriques i les 

subestacions transformadores associades, on la transmissió i ús d'energia elèctrica a les 

freqüències de 50/60 Hz s'inclouen en la categoria de molt baixa freqüència.  

El camp electromagnètic induït per una línia depèn de múltiples factors, com la disposició 

física dels conductors i el seu diàmetre i composició, el tipus de suport (compacte o en 

gelosia), la distància entre les fases i entre aquestes i el sòl, etc.  

Justament, l'alçada dels conductors respecte el terreny és un dels factors que més 

influeixen en la intensitat de camp magnètic a la zona transitada per les persones, per 

tant, a major altura dels suports, menor intensitat de camp electromagnètic a prop de l' 

sòl, encara que això pot suposar un impacte paisatgístic superior. 

Si el nivell de camp mesurat no supera 2 mA / m2 de referència, es compleix la restricció 

bàsica i, per tant, es pot afirmar que la instal·lació elèctrica d'alta tensió compleix la 

recomanació europea, ja que el públic no estarà exposat a camps electromagnètics per 

sobre dels recomanats en llocs on pugui romandre llargs períodes de temps. 

 ECONOMIA 

Pel que fa a l'economia, tal com es pot endevinar degut tant a la ubicació com als usos 

de terra identificats, la comarca de l'Anoia, té un ampli desenvolupament rural, sent el 

principal motor econòmic l'agricultura. Cal destacar l'àmplia presència de parcs eòlic, 

tant en funcionament com en construcció actualment, fent un ús industrial de terra. 

 USOS DEL SÒL 

Es fa una classificació de l'ús de terra segons l'associació amb alguna de les funcions 

que compleix per a l'home, pel que fa a la satisfacció de les seves necessitats i en funció 

de l'activitat que es desenvolupi en ell. 

 PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta 

també la configuració de models d'ocupació de terra que evitin la dispersió en el territori, 

afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació del sòl urbà, 

atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i 
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consolidin un model de territori globalment eficient. La figura de planejament urbanístic 

corresponent al municipi és el següent: 

- Calonge de Segarra: Normes de Planejament urbanístic dels Municipis de la 

Catalunya Central 

- Castellfollit de Riubregós: Ple de l'Ajuntament al Pla d'Ordenació Urbanística 

Municipal 

- Els Prats de Rei: Normes Subsidiaries de Planejament 

- Pujalt: Pla especial urbanístic 

- Calaf: Pla D'Ordenació Urbanística Municipal  

- Sant Martí Sesgueioles: Sense planejament urbanístic 

- Rubió: Sense planejament urbanístic 

Els nuclis de població més propers als aerogeneradors són El Soler a l'est de 

l'aerogenerador CAL 02 i una agrupació d'edificacions a l'est de l'aerogenerador CAS 04, 

ambdues a més de 500 m dels aerogeneradors. 

Atenent la definició expressada a l'article 28. Concepte de nucli de població, del Decret 

legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme a 

Catalunya, on s'indica que " S'entén per nucli de població, als efectes d'aquesta Llei, una 

concentració aïllada de població, amb usos urbans, dins un municipi, que requereix 

l'existència de serveis urbanístics i assistencials." A la imatge següent s'han identificat 

com a possibles nuclis de població els polígons acolorits en groc, la ubicació dels quals 

està fora de l'àmbit de 500 m dels aerogeneradors. 
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Figura 44. Els nuclis de població més propers als aerogeneradors. 

 

 CAMINS RAMADERS 

Segons la informació geogràfica disponible de l'Institut Geogràfic Nacional BTN25, així 

com la disponible a la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC) el projecte 

de parc eòlic d’"Anoia i Segarra III", no afectarà cap camí ramader. La més propera es 

troba a 15,3 km a nord del projecte, és l'anomenada Carrareda de Torres. 

A la següent imatge es pot veure la posició relativa de Parc Eòlic pel que fa a les vies 

pecuàries identificades en l'àrea del projecte.  
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Figura 45. Camins ramaders a l'entorn del PE. 

 

 MUNTANYES D'UTILITAT PÚBLICA 

Segons la cartografia disponible a la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya 

(IDEC), el parc eòlic "Anoia i Segarra III", no afecta directament cap forest catalogada 

com d'Utilitat Pública. No s'ha identificat cap forest d'utilitat pública a menys de 15 km 

de les infraestructures projectades. 

 PATRIMONI CULTURAL 

Ver Anex XIII: Prospecció Arqueològica Superficial 

Si heu realitzat una prospecció arqueològica a l'àrea d'implantació de Parc Eòlic i les 

seves infraestructures d'evacuació, els resultats i conclusions es troben a l'annex XV : 

Prospecció Arqueològica Superficial. 
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8. ANÀLISI DE EFECTES SINÈRGICS I ACUMULATIUS 

VEURE Annex V Estudi d'efectes sinèrgics i acumulatius 

En aquest capítol es descriu l'estudi dels efectes sinèrgics i acumulatius seguint la 

metodologia plantejada en l'Annex V d'aquest EIA, tenint en compte els factors 

principals, que són les anàlisis de les infraestructures, la vegetació existent a la zona, els 

hàbitats de interès comunitari i l'avifauna. 

A continuació, es defineixen els termes indicats en el paràgraf anterior: 

- sinergia: Es considera sinèrgic quan dos o més efectes simples generen un impacte 

superior a què produirien aquests manifestant individualment i no de forma 

simultània. 

- acumulació: Es refereix a l'increment progressiu de la manifestació de l'efecte, 

quan persisteix de forma continuada o reiterada l'acció que el genera.  

Per a la valoració dels impactes ambientals, s'ha realitzat un estudi d'efectes sinèrgics i 

acumulatius, tenint en compte la presència d'altres infraestructures similars i el nivell 

d'antropització de l'entorn.  

S'analitzarà la presència d'altres infraestructures presents similars, com altres plantes de 

generació presents a l'àrea, així com altres infraestructures d'evacuació i transport 

d'energia elèctrica i d'altres complexos industrials presents. 

Les conclusions d'aquest apartat queden incloses en la valoració dels atributs de sinergia 

i acumulació que es valoren en cada un dels impactes ambientals identificats, avaluats i 

valorats en el present Estudi d'Impacte Ambiental. 

 ANÀLISI DE LES INFRAESTRUCTURES PRESENTS 

L'entorn on s'ubicarà el parc eòlic presenta un considerable grau d'antropització que 

queda palès pel nombre total d'infraestructures allà presents. Un clar exemple el 

constitueixen la xarxa de carreteres que donen accessibilitat als nuclis urbans de l'entorn 

o les línies de distribució d'energia elèctrica que solquen el paisatge. 

Per afegir valor a aquesta anàlisi d'efectes sinèrgics i acumulatius, s'ha començat per 

realitzar una anàlisi quantitativa de totes les infraestructures existents en un radi de 15 

quilòmetres al voltant de la ubicació projectada per al Parc Eòlic "Anoia i Segarra III" i 

de 3 quilòmetres per les seves infraestructures d'evacuació. Aquest espai constitueix per 

tant l'àrea d'estudi sobre el qual es realitza l'anàlisi d'efectes sinèrgics i / o acumulatius. 
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Pel que fa a les infraestructures i projectes que s'han tingut en compte per a aquest 

estudi i dins l'àrea d'anàlisi establert, són projectes de Parcs eòlics, fotovoltaics i línies 

elèctriques en el següent estat de tramitació: 

• projectes construïts 

• Projectes autoritzats amb DIA favorable però no construïts 

• Projectes en tràmit d'autorització administrativa prèvia o de construcció. 

En primer lloc, amb l'objectiu d'identificar totes les infraestructures presents a l'interior 

de l'àrea d'estudi susceptibles de generar efectes sinèrgics amb les que resulten objecte 

d'estudi de el present document, s'ha consultat la informació recollida per la Base 

Topogràfica Nacional publicada pel Institut Geogràfic Nacional.  

La informació oficial facilitada pel Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de la 

Comunitat Autònoma de Catalunya, indica que en l'actualitat es té constància d'un total 

de 951 aerogeneradors en tramitació (5.481MW), 826 d'ells a través de la Generalitat i 

125 aerogeneradors a través del Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 

(MITECO).  

En la següent taula s'inclouen els aerogeneradors en existents i en tramitació inclosos 

en les comarques compreses dins la l'àrea d'estudi, aquestes comarques són Anoia, 

Segarra, Solsonès i Bages. 

Taula 40. Aerogeneradors en existents i en tramitació a les comarques de l'àrea d'estudi 

 
AEROGENERADORS 

COMARCA A SERVEI SOL·LICITATS NO VIABLES TOTAL 

Anoia 105 132 5 232 

Segarra 18 153 0 171 

Solsonès 0 11 0 11 

Bages 10 17 17 10 

TOTAL 133 * 313 22 424 

* S'inclou la totalitat dels aerogeneradors de les quatre Comarques, alguns d'ells no estan inclosos dins de 

l'àrea d'estudi. 

S'observa que la informació recollida per la BTN 25 de Lleida i Barcelona, que no disposa 

de la ubicació de tots els suports elèctrics existents, i aquesta dada per tant és inferior 

a l'real, i s'han de tenir en compte aquest fet a l'hora d'extreure conclusions . 
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Es reflecteix en la següent taula la relació total d'infraestructures existents actualment a 

l'interior de l'àrea d'estudi: 

Taula 41. Infraestructures existents identificades a l'entorn de el projecte 

element valor 

Carreteres (m) 709,6 

Línies Elèctriques (km) 270,4 

Aerogeneradors (Nº) 100 

Edificis (ha) 317,8 

Plantes Fotovoltaiques (ha) 4,31 

Instal·lacions Industrials (ha) 168,7 

Pistes Aterratge (ha) 5,904 

Explotacions mineres (ha) 167,5 

Ferrocarril convencional (km) 45,7 

Suports elèctrics (Nº) 216 

La seva posició exacta dins de l'àrea d'estudi és apreciable en la següent figura. 

Figura 46. Infraestructures existents identificades a l'interior de l'àrea d'estudi 

 

Els aerogeneradors identificats dins de l'àrea d'estudi conformen diferents parcs eòlics, 

tots ells es descriuen en la següent taula: 
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Taula 42. Aerogeneradors existents identificats dins de l'àrea d'estudi 

denominació PE aerogeneradors potència  estat tramitació 

Eòlica De Rubió 30 49,5 MW DIA Favorable 

Eolpop 1 2,35 MW DIA Favorable 

Parc Eòlic Veciana-Cabaro 18 29,27 MW DIA Favorable 

Parc Eòlic Alta Anoia 15 28 MW DIA Favorable 

Parc Eòlic Pujalt 21 42 MW DIA Favorable 

Parc Eòlic Turó De l'Magre 15 28 MW DIA Favorable 

TOTAL 110 3.376,21 - 

Com s'ha indicat anteriorment, l'àrea d'estudi engloba una circumferència de 15 

quilòmetres al voltant dels aerogeneradors i de 3 quilòmetres per les seves 

infraestructures d'evacuació. Totes les infraestructures identificades en aquesta zona 

generaran una acumulació antròpica a la zona pel que fa a les infraestructures 

projectades, si bé, s'ha d'indicar que les més representatives són les línies elèctriques i 

aerogeneradors existents. 

Finalment, cal considerar les infraestructures eòliques futures que es troba autoritzades 

(amb DIA favorable) o tramitació. En aquest grup s'inclouen els projectes futurs de 

l'Anoia i Segarra II i Anoia i Segarra III, i Plants de la Torre I / II i L'Era Bella, el primer 

d'ells objecte d'aquest estudi. La relació de projectes s'inclou en la següent taula: 

Taula 43. Aerogeneradors en projecte / tramitació identificats dins de l'àrea d'estudi 

denominació PE aerogeneradors potència  estat 

Plans De la Torre I / II 4 5 MW Autoritzat 

L'Era Bella 12 20,04 MW Autoritzat 

Anoia i Segarra II 5 29,9 MW en Projecte 

Anoia i Segarra III 6 36 MW en Projecte 

TOTAL 27 625,98 - 

D'altra banda, s'indiquen les plantes fotovoltaiques identificades a la zona d'estudi, si bé 

aquestes infraestructures aprofiten altre recurs energètic diferent al d'el projecte 

d'estudi, la seva ocupació serà representativa a l'hora d'analitzar el grau d'antropització 

de la zona. A la següent taula s'indiquen els PFV identificats en l'àrea d'estudi ocupen 

una superfície total de 510,5ha en total. 
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Taula 44. Plantes fotovoltaiques identificades en l'àrea d'estudi 

denominació PFV 
SUPERFÍCI

E (ha)  
denominació PFV 

SUPERFÍCIE 
(ha) 

Instal·lació fotovoltaica 
Carbeso Solar 

99 
 

Instal·lació fotovoltaica Via 
Solar Anoia 

30 

Instal·lació fotovoltaica 
Carrerada 

47 
 

Instal·lació fotovoltaica La 
Fortesa 

54,8 

Instal·lació fotovoltaica 
Cervera 

9,7 
 

Instal·lació fotovoltaica Les 
Capçades de les Oluges 

13,3 

Instal·lació fotovoltaica 
Cervera 1 i 2 

16,3 
 

Instal·lació fotovoltaica 
Montfalcó 

51 

Instal·lació fotovoltaica 
Isidre Sisquella 

1,5 
 

Instal·lació fotovoltaica PS 
Cervera 

11,1 

Instal·lació fotovoltaica El 
Terrós 

48 
 

Instal·lació fotovoltaica 
Rubió 2 

42,8 

Instal·lació fotovoltaica 
Els Clotets 

53,5 
 

Instal·lació fotovoltaica Sant 
Pere Sallavinera 

5,3 

Instal·lació fotovoltaica 
Granyanella 

6,4 
 

Instal·lació fotovoltaica 
Segarra Solar 

0 

Instal·lació fotovoltaica 
Granyanella 2 

8,7 
 

Instal·lació fotovoltaica 
Segarra Solar 

12,1 

Cal ressaltar que els parcs eòlics Anoia i Segarra II i Anoia i Segarra III comparteixen 

infraestructures d'evacuació (tant la línia elèctrica, com la subestació) les dades es 

mostren a la següent taula: 

Taula 45. Relació d'infraestructures projectades 

element valor 

Línies Elèctriques (km) 17 

SET (ha) 0,67 

S'aprecia en la següent figura la representació de l'escenari futur. 
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Figura 47. Relació d'infraestructures a trobar a l'escenari futur (existents + projectades) 

 

 ANÀLISI DE LA VEGETACIÓ 

Amb ajuda de la cartografia desenvolupada pel projecte Corine Land Cover, dirigit per 

l'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA), s'ha realitzat l'anàlisi de les unitats de 

vegetació i usos de terra presents a l'àrea d'estudi (en un radi de 15 km amb centre al 

Parc Eòlic "Anoia i Segarra III" i les seves infraestructures d'evacuació). A la següent 

taula es mostra les unitats de vegetació compresa a l'interior de l'àrea d'estudi: 

Taula 46. Repartiment d'unitats de vegetació que presenta l'àrea d'estudi (Corine Land Cover). 

UNITAT A (ha) percentatge 

teixit urbà 445,91 0,45% 

Zones industrials, comercials i de transports 337,47 0,34% 

Zones d'extracció minera, abocadors i de construcció 110,41 0,11% 

Terres de conreu 57.726,01 58,60% 

cultius permanents 32,31 0,03% 

prades 74,04 0,08% 

Zones agrícoles heterogènies 7.270,58 7,38% 

boscos 14.456,64 14,67% 

Espais de vegetació arbustiva i / o herbàcia 18.062,14 18,33% 
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Figura 48. Unitats de vegetació i usos de terra a l'interior de l'àrea d'estudi (Corine Land Cover). 

 

D'altra banda, s'indiquen les unitats de terra sobre les que s'ubicaran les infraestructures 

projectades per als parcs eòlics "Anoia i Segarra II", "Anoia i Segarra III" "," Plants de 

la Torre I / II "i" L' era Bella "així com les seves infraestructures d'evacuació recauen 

sobre les següents unitats: 

Taula 47. Unitats de vegetació afectades pels aerogeneradors de l'PE Anoia i Segarra III: 

Parc eòlic a estudi 

ANOIA I SEGARRA III 

unitat Nº Aerog. 

Terres de conreu 6 
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Figura 49. Unitats de vegetació afectades pels aerogeneradors de l'PE Anoia i Segarra III: 

 

A continuació, s'indiquen les superfícies sobre les que recauran la resta d'aerogeneradors 

projectats dins de l'àrea d'estudi. 

Taula 48. Unitats de vegetació afectades pels aerogeneradors projectats: 

Parcs eòlics projectats 

ANOIA I SEGARRA II 

unitat Nº Aerog.  

Terres de conreu 4 

bosc 1 

PLANTS DE LA TORRE I 

unitat Nº Aerog.  

Terres de conreu 2 

PLANTS DE LA TORRE II 

unitat Nº Aerog.  

Terres de conreu 2 

L'Era BELLA 

unitat Nº Aerog.  

Terres de conreu 12 

TOTAL PROJECTATS 

unitat Nº Aerog.  

Terres de conreu 26 

boscos 1 
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A la següent taula s'indiquen les unitats sobre les quals s'ubicaran els suports de la línia 

elèctrica d'evacuació conjunta dels parcs eòlics "Anoia i Segarra II" i "Anoia i Segarra 

III". Cal indicar que no s'han identificat les línies d'evacuació d'la resta de parcs eòlics 

projectats. 

Taula 49. Unitats de vegetació afectades per la línia elèctrica projectada: 

unitat Longitud traçat (m) percentatge 

Terres de conreu 12.318,89 72,48% 

Zones agrícoles heterogènies 962,16 5,66% 

boscos 770,82 4,54% 

Espais de vegetació arbustiva i / o herbàcia 2.944,62 17,32% 

Taula 50. Unitats de vegetació afectades per la subestació elèctrica projectada: 

unitat Superfície (ha) 

Terres de conreu 0,67 

 ANÀLISI D'HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI 

De manera anàloga al realitzat en l'apartat previ per a les unitats de vegetació i usos de 

terra, s'ha realitzat una anàlisi dels Hàbitats d'Interès Comunitaris (HIC) existents a 

l'interior de l'àrea d'estudi. 

En primer lloc, s'ha determinat la superfície total de HIC compresa a l'interior de l'àrea 

d'estudi i posteriorment s'analitza les coincidències espacials que presenten aquests 

espais amb les ubicacions de les infraestructures existents i projectades. 

A la següent taula es pot veure la superfície total dels diferents HIC identificats a l'interior 

de l'àmbit de l'anàlisi. Cal indicar que el percentatge de superfície de cada unitat és 

referit a l'total de superfície de HIC existent a l'interior de l'àmbit d'estudi, sent el valor 

total de 14.424,71 ha. 

Un cop determinada la naturalesa i superfície dels diferents HIC existents en l'àrea 

d'estudi, procedim a avaluar quins han estat els més afectats per la implantació de les 

infraestructures existents i projectades. Comencem per descriure quines són les 

coincidències espacials de les infraestructures existents, es recullen els resultats en la 

següent taula: 
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Taula 51. Coincidència espacial que presenten les infraestructures existents en l'entorn. 

AEROGENERADORS  LÍNIES ELÈCTRIQUES 

codi UE Nº Aerog. existents  codi UE Longitud traçat (m) 

9533 2  1430 25,56 

9240 5  1520 13.437,59 

   5210 51,94 

   9240 13.876,15 

   92A0 374,65 

   9340 6.214,2 

   9530 11.853,34 

   TOTAL 45.833,44 

Pel que fa a les infraestructures projectades (PPEE "Anoia i Segarra II" i "Anoia i Segarra 

III", "Plants de la Torre I / II" i "L'Era Bella") s'observa que cap dels aerogeneradors 

projectats afecta de manera directa a cap hàbitat d'interès comunitari. D'altra banda, la 

línia elèctrica sobrevola un espai catalogat com HIC. La longitud total de sobrevol i el 

HIC afectat són indicats en la següent taula: 

unitat Longitud traçat (m) 

9240 292,78 

A la següent imatge es mostra la ubicació de parc eòlic "Anoia i Segarra III" respecte als 

Hàbitat identificats en l'àrea d'estudi. 

Figura 50. PE "Anoia i Segarra III" respecte als HICs identificats en l'àrea d'estudi 
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La longitud total de sobrevol i el HIC afectat són indicats en la següent taula: 

unitat Longitud traçat (m) 

9240 292,78 

 ANÀLISI DE VISIBILITAT 

L'avaluació completa dels efectes sinèrgics i acumulatius sobre la visibilitat es durà a 

terme sobre dues àrees d'estudi que en aquest cas són denominats Conca Visual i que 

són establerts de la següent manera: 

- L'anàlisi de la visibilitat d'aerogeneradorsés dut a terme per complet dins 

de la conca visual de parc eòlic "Anoia i Segarra III", objecte d'estudi. Aquesta 

conca visual abasta una distància de 15 quilòmetres amb centre en els seus 

aerogeneradors, distància a partir de la qual s'interpreta que la seva percepció 

és mínima o inexistent. 

- L'anàlisi de visibilitat de línies elèctriquesés dut a terme per complet dins 

de la conca visual de la línia elèctrica que donarà servei a el parc eòlic "Anoia i 

Segarra III", objecte d'estudi. Aquesta conca visual abasta una distància de 3 

quilòmetres al voltant dels seus suports elèctrics, distància a partir de la qual 

s'interpreta que la seva percepció és mínima o inexistent. 

 VISIBILITAT DELS AEROGENERADORS DE L'ÀMBIT D'ESTUDI 

A la següent taula s'indiquen els percentatges de superfície des de la qual es poden 

apreciar un o més dels 78 aerogeneradors existents identificats a l'entorn de el projecte 

objecte d'estudi: 

Taula 52. Relació de superfícies i aerogeneradors perceptibles en l'escenari existent 

Aerog. 
apreciables 

% 
Superfície  

Aerog. 
apreciables 

% 
Superfície  

Aerog. 
apreciables 

% 
Superfície 

0 45,64%  27 0,50%  53 0,32% 

1 1,52%  28 0,47%  54 0,32% 

2 1,46%  29 0,46%  55 0,34% 

3 1,45%  30 0,45%  56 0,35% 

4 1,20%  31 0,47%  57 0,32% 

5 1,11%  32 0,44%  58 0,45% 

6 1,12%  33 0,43%  59 0,32% 

7 1,05%  34 0,41%  60 0,35% 

8 4,59%  35 0,41%  61 0,40% 
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Aerog. 
apreciables 

% 
Superfície  

Aerog. 
apreciables 

% 
Superfície  

Aerog. 
apreciables 

% 
Superfície 

9 1,05%  36 0,41%  62 0,40% 

10 0,98%  37 0,41%  63 0,42% 

11 0,90%  38 0,38%  64 0,42% 

12 1,37%  39 0,39%  65 0,43% 

13 0,82%  40 0,41%  66 0,47% 

14 0,77%  41 0,41%  67 0,56% 

15 0,78%  42 0,41%  68 0,61% 

16 0,71%  43 0,40%  69 0,70% 

17 0,74%  44 0,43%  70 4,52% 

18 0,67%  45 0,49%  71 0,46% 

19 0,65%  46 0,35%  72 0,27% 

20 0,72%  47 0,32%  73 0,28% 

21 0,62%  48 0,30%  74 0,27% 

22 0,58%  49 0,31%  75 0,37% 

23 0,58%  50 0,32%  76 0,40% 

24 0,55%  51 0,32%  77 0,37% 

25 0,60%  52 0,35%  78 2,69% 

26 0,51%       

La representació sobre el mapa dels resultats recollits en la taula prèvia és apreciable en 

la següent figura: 
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Figura 51. Visibilitat aerogeneradors existents 

 

A la següent taula es recull la relació de superfícies que presentarien percepció d'alguna 

de les 27 màquines en tramitació (PPEE "Anoia i Segarra III" i "Anoia i Segarra II", 

"Plants de la Torre I / II" i "L' era Bella "): 

Taula 53. Percentatges de visibilitat amb percepció dels aerogeneradors projectats 

Aerog. 
apreciables 

% 
 

Aerog. 
apreciables 

% 
 

Aerog. 
apreciables 

% 

0 47,43%  10 1,14%  19 1,17% 

1 3,05%  11 0,99%  20 1,08% 

2 3,39%  12 0,89%  21 1,11% 

3 1,94%  13 1,15%  22 1,20% 

4 1,23%  14 1,03%  23 1,20% 

5 1,08%  15 0,91%  24 3,64% 

6 1,06%  16 0,80%  25 2,30% 

7 1,01%  17 1,39%  26 2,13% 

8 0,97%  18 0,90%  27 14,89% 

9 0,93%       

La representació sobre el mapa dels resultats recollits en la taula prèvia és apreciable en 

la següent figura: 



 

ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

PE “ANOIA I SEGARRA III” 

Provincia de Barcelona  
(Catalunya) 

 

 

8. ANÀLISI DE efectes sinèrgics I ACUMULATIUS pàgina 215 de 388 

Figura 52. Visibilitat aerogeneradors projectats 

 

Finalment, s'analitza com seria la situació en l'escenari futur en què els aerogeneradors 

projectats (27) hagin estat implantats i coexisteixin amb els ja presents (78). 

A la següent taula es recull la relació de superfícies i visibilitats obtingudes per a l'escenari 

futur. 

Taula 54. Percentatges de visibilitat amb percepció dels aerogeneradors projectats i existents (escenari 

futur) 

Aerog. 
apreciables 

% 
Superfície  

Aerog. 
apreciables 

% 
Superfície  

Aerog. 
apreciables 

% 
Superfície 

0 31,43%  36 0,43%  71 0,38% 

1 3,13%  37 0,42%  72 0,39% 

2 3,41%  38 0,40%  73 0,32% 

3 1,72%  39 0,40%  74 0,29% 

4 1,32%  40 0,39%  75 0,27% 

5 1,19%  41 0,37%  76 0,27% 

6 1,16%  42 0,38%  77 0,25% 

7 1,08%  43 0,36%  78 0,30% 

8 4,42%  44 0,36%  79 0,31% 

9 1,05%  45 0,37%  80 0,28% 
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Aerog. 
apreciables 

% 
Superfície  

Aerog. 
apreciables 

% 
Superfície  

Aerog. 
apreciables 

% 
Superfície 

10 1,00%  46 0,36%  81 0,27% 

11 0,93%  47 0,37%  82 0,29% 

12 1,39%  48 0,37%  83 0,29% 

13 0,89%  49 0,36%  84 0,25% 

14 0,83%  50 0,36%  85 0,29% 

15 0,83%  51 0,35%  86 0,24% 

16 0,77%  52 0,36%  87 0,28% 

17 0,85%  53 0,34%  88 0,29% 

18 0,74%  54 0,36%  89 0,31% 

19 0,74%  55 0,35%  90 0,37% 

20 0,80%  56 0,35%  91 0,40% 

21 0,69%  57 0,35%  92 0,40% 

22 0,70%  58 0,35%  93 0,44% 

23 0,73%  59 0,33%  94 1,10% 

24 0,93%  60 0,35%  95 0,62% 

25 0,84%  61 0,36%  96 0,66% 

26 0,74%  62 0,35%  97 2,46% 

27 2,99%  63 0,37%  98 0,32% 

28 0,52%  64 0,37%  99 0,22% 

29 0,51%  65 0,35%  100 0,20% 

30 0,51%  66 0,37%  101 0,22% 

31 0,51%  67 0,36%  102 0,28% 

32 0,50%  68 0,38%  103 0,35% 

33 0,50%  69 0,39%  104 0,32% 

34 0,47%  70 0,41%  105 1,85% 

35 0,46%       
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Figura 53. Visibilitat dels aerogeneradors que presentaria l'escenari futur (existents + projectats) 

 

 VISIBILITAT DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES DE L'ÀMBIT D'ESTUDI 

Per a l'anàlisi de la visibilitat de línies elèctriques, l'estudi se centra en els elements 

intrusius de més impacte, els seus suports.  

Davant la impossibilitat de determinar amb exactitud la posició exacta de la totalitat dels 

suports elèctrics existents i projectats, l'anàlisi és purament qualitatiu i té l'objectiu de 

determinar les àrees on la concentració serà més gran i en conseqüència els efectes 

acumulatius seran més rellevants. Per aquesta anàlisi s'ha realitzat una estimació de 

l'aparició de l'impacte visual a causa de la intrusió dels suports de les línies elèctriques 

existents en un radi de 3 km al voltant d'aquests. Dins d'aquesta àrea és la zona on es 

donarà l'impacte visual, i on es podran donar els impactes acumulatius i / sinèrgics. 

A la següent imatge, es pot veure l'àrea on s'acumularia l'impacte en una escala de 

vermells, com més dens és el color, més gran acumulació. 
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Figura 54. Visibilitat dels suports elèctrics associats a línies elèctriques existents 

 

Com es pot veure a la imatge prèvia, existeix actualment un alt impacte visual a causa 

d'aquests elements, així com un elevat impacte acumulatiu a la zona centre-nord de la 

conca d'estudi. 

De forma anàloga per al cas dels existents, s'ha realitzat el mateix exercici per al cas 

dels projectats, donant com a resultat la següent imatge. 
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Figura 55. Visibilitat dels suports de les línies elèctriques projectades. 

 

Finalment es pot veure la simulació final i futura amb totes les infraestructures 

construïdes en la següent imatge. 

Figura 56. Visibilitat futura dels suports associats a línies elèctriques. 
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9. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ D'IMPACTES 

Impacte mediambiental: És qualsevol canvi en el medi ambient, sigui beneficiós o 

advers, resultant en tot o en part de les activitats, productes o serveis d'una activitat 

humana. Així doncs, l'impacte mediambiental s'origina degut una acció humana i es 

manifesta segons tres facetes successives: 

- La modificació d'algun dels factors ambientals o del conjunt de sistema 

ambiental. 

- La modificació de la valor de el factor alterat o del conjunt de sistema ambiental. 

- La interpretació o significat ambiental d'aquestes modificacions, i en darrer 

terme, per a la salut i el benestar humà. 

L'impacte ambiental no pot ser entès com una sèrie de modificacions aïllades produïdes 

sobre els corresponents factors, sinó com una o diverses cadenes, freqüentment 

entrellaçades, de relacions causa-efecte amb els seus corresponents sinergies, si és el 

cas. 

El present estudi analitzarà les causes d'un impacte mediambiental des d'una triple visió: 

per les entrades que utilitza, per l'espai que ocupa i pels efluents que emet. 

El criteri per entendre que un impacte sigui significatiu coincidirà amb els que determinin 

la sostenibilitat de l'activitat. D'aquesta manera: 

- Els impactes derivats de la utilització de recursos ambientals adquiriran 

significació en la mesura que l'extracció s'aproximi a la taxa de renovació per als 

renovables o unes intensitats d'ús per als que no ho són. 

- Els impactes produïts per l'ocupació o transformació d'un espai seran significatius 

quan l'ocupació es a part de la capacitat d'acollida de l'mig. 

- Els d'emissió s'entenen com a significatius en la mesura que s'aproximi a la 

capacitat d'assimilació pels factors mediambientals, capacitat dispersant de 

l'atmosfera per l'aire, capacitat d'autodepuració per a l'aigua i capacitat de 

processament i filtrat per al sòl. 

La superació d'aquests llindars serà sempre entesa com a impacte significatiu i la donarà 

la definició en la legislació vigent o en cas de llacuna legal els establerts per la comunitat 

científica o tècnica. 
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Si això passa de forma ocasional es podrà considerar com acceptable procurant la 

correcció, però si succeeix de forma continuada i permanent l'impacte serà inacceptable 

i l'activitat serà rebutjada si no s'aconsegueix corregir la situació. 

 METODOLOGIA I VALORACIÓ D'IMPACTES 

En aquest subapartat es detalla la metodologia seguida per a l'obtenció d'una valoració 

quantitativa de cada tipus d'impacte ambiental a què donarà lloc el projecte de 

construcció de Parc Eòlic, la SET i la LAAT. 

 VALORACIÓ QUANTITATIVA DELS IMPACTES SIGNIFICATIUS 

Per poder valorar quantitativament els diferents impactes que genera el projecte, ja 

sigui, mesurar la gravetat de l'impacte quan és negatiu o el grau de bondat quan és 

positiu, ens referirem a la quantitat, qualitat, grau i forma amb que el factor 

mediambiental és alterat ia la significació ambiental d'aquesta alteració. Per aquesta 

valoració s'ha utilitzat el mètode reconegut de Conesa Fernández Vítora (1997). Així, 

concretarem i estudiarem el valor d'un impacte des de dos termes: 

- la incidència: Es refereix a la severitat i forma de l'alteració, la qual ve definida 

per una sèrie d'atributs. 

- la magnitud: Representa la qualitat i quantitat de l'factor mediambiental 

modificat pel projecte. 

La metodologia que seguirem per determinar un valor entre 0 i 1 d'un impacte (serà 

proper a 0 si l'impacte és compatible i proper a 1 si és crític) serà la següent: 

 DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX D'INCIDÈNCIA 

L'índex d'incidència, com es va apuntar anteriorment, ve determinat per una sèrie 

d'atributs definits per normatives i protocols de reconegut prestigi internacional que 

estudiarem per a cada impacte: 

- Signe de l'impacte: Es considera positiu (+) o negatiu (-) en funció de la 

consideració de la comunitat tecnicocientífica i l'opinió generalitzada de la 

població. 

- Intensitat (I):És el grau d'incidència de l'acció sobre el factor, en l'àmbit 

específic sobre el qual actua. Es valorarà entre 1 i 12 en què 12 expressa una 

destrucció total de l'factor ambiental en l'àrea en què es produeix l'efecte i es 

valorarà en 1 si té una afecció mínima. 
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- Extensió (EX): Es refereix a l'àrea d'influència teòrica de l'impacte en relació 

amb l'entorn de el projecte (% d'àrea, respecte a l'entorn, en el qual es manifesta 

l'efecte. Si l'acció produeix un efecte molt localitzat, es considerarà que l'impacte 

té un caràcter puntual (valor 1), si per contra, l'efecte no admet una ubicació 

precisa dins de l'entorn de el projecte, tenint una influència generalitzada en tot 

ell l'impacte serà total (valor 8). 

- Moment (MO):Es refereix a el temps que transcorre entre l'aparició de l'acció i 

el començament de l'efecte sobre el factor de l'medi natural considerat. Quan el 

temps transcorregut sigui menor de l'any, serà immediat (valor 4), si és entre 1 

i 5 anys serà mig termini (valor 2) i si l'efecte triga a manifestar-se més de 5 anys 

serà llarg termini (valor 1). 

- Persistència (PE):Es refereix a el temps que suposadament, romandria l'efecte 

des de la seva aparició i, a partir d'el qual el factor afectat retornaria a les 

condicions inicials prèvies a l'acció, bé sigui per mitjans naturals o per introducció 

de mesures correctores. Si la permanència de l'efecte és menor d'1 any serà 

fugaç (valor 1), es considerarà temporal (valor 2) si suposa una alteració d'un 

temps determinat entre 1 i 10 anys, es considerarà permanent (valor 4) si suposa 

una alteració de durada indefinida. 

- Reversibilitat (RV):Es refereix a la possibilitat de reconstrucció de l'factor 

afectat pel projecte, tornar a les condicions inicials prèvies a el projecte per 

mitjans naturals, una vegada que el projecte deixa d'actuar sobre el medi. Es 

considera a curt termini (valor 1), mitjà termini (valor 2), i irreversible (valor 4) 

si l'impacte no pot ser assimilat pels processos naturals. 

- Sinergia (SI):Es considera sinèrgic quan dos o més efectes simples generen un 

impacte superior a què produirien aquests manifestant individualment i no de 

forma simultània. Quan l'acció actuant sobre un factor, no és sinèrgica amb altres 

accions que actuen sobre el mateix factor, l'atribut pren (valor 1), amb sinergisme 

moderat (valor 2) si és altament sinèrgic (valor 4). En cas de sinergisme positiu, 

es prendran aquestes dades amb valors negatius (valor -1, -2 i -4). 

- Acumulació (AC):Es refereix a l'increment progressiu de la manifestació de 

l'efecte, quan persisteix de forma continuada o reiterada l'acció que el genera. 

Es considera simple (valor 1) si es manifesta en un sol component ambiental i no 

indueix efectes secundaris ni acumulatius. Es considera acumulatiu (valor 4) si 

incrementa progressivament la seva gravetat quan es perllonga l'acció que el 

genera. 

- Efecte (EF):Es refereix a la relació causa-efecte, en la forma de manifestació de 

l'efecte sobre un factor de el medi, com a conseqüència d'una acció, es 
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considerarà indirecte (valor 1) si és un efecte secundari, és a dir, es deriva d'un 

efecte primari . Es considera directe (valor 4) si és un efecte primari que és el 

que té repercussió immediata en algun factor ambiental. 

- Periodicitat (PR):Es refereix a la regularitat de l'aparició de l'efecte, bé sigui 

de manera recurrent o cíclica, de manera impredictible en el temps o de forma 

constant. Es considera d'aparició irregular (valor 1) si es manifesta de forma 

impredictible en el temps, havent avaluar-se en termes de probabilitat 

l'ocurrència de l'impacte, d'aparició periòdica (valor 2) si es manifesta de forma 

cíclica o recurrent i d'aparició contínua ( valor 4) si es manifesta constant en el 

temps. 

- Recuperabilitat (MC):Es refereix a la possibilitat de reconstrucció, total o 

parcial, de l'factor afectat com a conseqüència de el projecte per mitjà de la 

intervenció humana per l'acció de mesures correctores. Si és recuperable 

totalment (valor 1) sent (valor 2) si és recupera1ble a mig termini. Si és 

recuperable parcialment, mitigable (valor 4), si és irrecuperable tant per l'acció 

de la naturalesa com la humana (valor 8) sent valorat amb valor 4 si poden 

introduir mesures compensatòries. 

 DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE MAGNITUD 

Com es va dir anteriorment, la magnitud reflecteix la qualitat i quantitat de l'factor 

afectat. Per mesurar la qualitat, caldrà atendre principalment als requeriments legals de 

l'factor afectat i a el sentir de la població ia l'escala de valors socials. 

Tampoc és el mateix eliminar un tipus d'arbre abundant, fer-ho de un altre tipus que es 

trobi en perill d'extinció. Serà propera a 0 si en el sentir popular i l'escala de valors socials 

l'impacte és petit o insignificant, i serà proper a 100 si és important. Classificarem la 

magnitud com a molt baixa donant-li una puntuació de 0 a 24, baixa de 25 a 49, normal 

donant-li una puntuació de 50 a 74, alta donant-li una puntuació de 75 a 99 i molt alta 

donant-li una puntuació de 100. 
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 QUADRE DE VALORACIÓ D'UN IMPACTE 

Taula 55. Valoració d'impactes. 

Naturalesa Intensitat (I) 

Impacte beneficiós + baixa 1 

Impacte perjudicial - Mitjana 2 

  Alta 4 

  molt alta 8 

  total 12 

Extensió (EX) 

(Àrea d'influència) 

Moment (MO) 

(Termini de manifestació) 

Puntual 1 Llarg termini 1 

Parcial 2 mitjà termini 2 

extens 4 immediat 4 

total 8 crític (+4) 

crítica (+4)   

Persistència (PE) 

(Permanència de l'efecte) 

Reversibilitat (RV) 

(Reconstrucció de l'mig) 

fugaç 1 curt termini 1 

Temporal 2 mitjà termini 2 

Permanent 4 irreversible 4 

Sinergia (SI) 

(Regularitat de la manifestació) 

Acumulació (AC) 

(Increment progressiu) 

simple 1 simple 1 

sinèrgic 2 acumulatiu 4 

molt sinèrgic 4   

Efecte (EF) 

(Relació causa-efecte) 

Periodicitat (PR) 

(Regularitat de la manifestació) 

Indirecte (secundari) 1 Irregular i discontinu 1 

directe 4 diari 2 

  continu 4 

Recuperabilitat (MC) 

(Reconstrucció mitjans humans) 

Magnitud (M) 

(Qualitat de l'medi afectat) 

Va recuperar. de manera immediata 1 molt baixa 0-24 

Va recuperar. a mig termini 2 baixa 25-49 

mitigable 4 Normal 50-74 

irrecuperable 8 Alta 75-99 

  molt alta 100 
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Un cop caracteritzats els diferents impactes, es procedirà a la valoració dels mateixos 

segons els valors de magnitud d'impacte: 

- compatible: El seu valor se situa entre 0 - 0,25 i és aquell la recuperació és 

immediata després del cessament de l'activitat i no precisa pràctiques protectores 

o correctores. 

- moderat: El seu valor se situa entre 0,25 - 0,50 i és aquell la repercussió no 

necessita pràctiques protectores o correctores intensives, i en què la consecució 

de les condicions ambientals inicials requereix cert temps. 

- sever: El seu valor se situa entre 0,50 i 0,75 i és aquell en què la recuperació de 

les condicions de l'mig exigeix l'adequació de mesures protectores o correctores, 

i en el qual, encara amb aquestes mesures, la recuperació precisa d'un període 

de temps dilatat. 

- crític: La seva magnitud és superior a l'llindar acceptable. Es produeix una 

pèrdua permanent en la qualitat de les condicions ambientals, sense possible 

recuperació, fins i tot amb l'adopció de mesures protectores i correctores 

 CÀLCUL DEL VALOR D'UN IMPACTE 

Per calcular el valor final d'un impacte, se sumaran els índexs obtinguts de magnitud i 

incidència i es dividirà entre dos. El resultat determinarà si l'impacte és compatible, 

moderat, sever o crític en cas de ser negatiu i beneficiós o molt beneficiós en cas de ser 

positiu. Serveixi l'exemple: 

Tipus d'impacte: 

Taula 56. Exemple valoració d'un impacte. 

Naturalesa: negatiu sinergia: Sinèrgic (2) 

intensitat: Alta (4) acumulació: Simple (1) 

extensió: Parcial (2) efecte: Directe (4) 

moment: Mitjà termini (2) periodicitat: Diari (2) 

persistència: Fugaç (1) recuperabilitat: Immediata (1) 

reversibilitat: Curt termini (1) magnitud: Baixa (25) 

Índex d'incidència = (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + M) / 100 = 0.30 

Índex de magnitud = (M / 100) = 0.25 

Valor l'impacte = (0.30 + 0,25) / 2 = 0,275 (Moderat) 
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 IDENTIFICACIÓ D'IMPACTES AMBIENTALS 

Tal com es va indicar anteriorment, s'identifiquen tots els factors mediambientals 

afectats per la construcció de Parc Eòlic, la SET i la LAAT, determinant en cada cas 

l'impacte generat per cadascuna de les accions de el projecte. 

 IMPACTES SOBRE EL MEDI 

En base a les accions associades a la construcció de Parc Eòlic i les seves infraestructures 

d'evacuació, i al seu repercussió sobre els diferents factors ambientals, s'ha elaborat la 

següent taula. En ella s'indica l'impacte mediambiental generat per cadascuna de les 

accions, diferenciant entre la fase de construcció, explotació i desmantellament. 
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Taula 57. Llistat d'impactes ambientals sobre el medi. 

COMPONENETE IMPACTE 
ACCIONS DEL PROJECTE 

CONSTRUCCIÓ EXPLOTACIÓ DESMANTELLAMENT 

MEDI FÍSIC 

atmosfera 

Alteració en la qualitat de l'aire (sòlids en suspensió) 
Moviment de terres 

Operacions de manteniment 
Trànsit de maquinària i vehicles Trànsit de maquinària i vehicles 

Augment dels nivells sonors Ús de maquinària pesada 
Funcionament de el parc eòlic, la LAAT i SET 

Petjada de Carboni 1Construcció de parc eòlic, la SET i LAAT - 

Edafologia 

Potenciació dels riscos erosius Moviment de terres - - 

Compactació de sòls Ús de maquinària pesada - Trànsit de maquinària i vehicles 

Alteració de la qualitat de terra 
Generació de materials i residus 

- - 
obra civil 

Hidrologia 

Alteració en la qualitat de l'aigua (sòlids en suspensió) Moviment de terres 

- - 
Alteració en l'escorrentia superficial 

Moviment de terres 

obra civil 

medi biòtic 

vegetació 

Alteració de la coberta vegetal 
Moviments de terres 

- - 

Degradació de la vegetació 
Operacions de manteniment 

Trànsit de maquinària i vehicles 
Trànsit de maquinària i vehicles Trànsit de maquinària i vehicles 

Afecció a Hàbitats d'Interès Comunitari 
Moviment de terres Operacions de manteniment 

Trànsit de maquinària i vehicles Trànsit de maquinària i vehicles 

fauna 

Afecció o pèrdua d'hàbitat Moviment de terres - - 

Molèsties a la fauna 1Construcció de l'PE, la LAAT i SET  Operacions de manteniment 

Trànsit de maquinària i vehicles 

Desmuntatge dels aerogeneradors i elements de l'PE i dels 
suports i infraestructures d'evacuació 

Mortalitat per atropellament Trànsit de maquinària i vehicles Trànsit de maquinària i vehicles Trànsit de maquinària i vehicles 

Col·lisió d'aus i quiròpters amb aerogeneradors i la LAAT - 
Abalisament d'aerogeneradors 

- 
Funcionament de el parc eòlic, de la LAAT i SET 

XARXA NATURAL ALTRES ZONES PROTEGIDES 

RN Afecció i / o alteració de la xarxa natural - Presència de el parc eòlic, de la LAAT i SET - 

MEDI PERCEPTUAL 

paisatge 

Disminució de la qualitat 1Construcció de parc eòlic, la LAAT i SET - - 

Intrusió en el medi - Presència de el parc eòlic, de la LAAT i SET 
Desmuntatge dels aerogeneradors i elements de el Parc Eòlic i 

dels suports i infraestructures d'evacuació 

MEDI SOCIOECONÒMIC 

infraestructures Afecció a les infraestructures existents Trànsit de maquinària i vehicles Operacions de manteniment Trànsit de maquinària i vehicles 

població Afecció a la població 1Construcció de parc eòlic, la LAAT i SET Operacions de manteniment 
Trànsit de maquinària i vehicles 

Desmuntatge dels aerogeneradors  

Economia dinamització econòmica 1Construcció de parc eòlic, la LAAT i SET 2Explotació de el parc eòlic, de la LAAT i SET 

Trànsit de maquinària i vehicles 

Desmuntatge dels aerogeneradors i elements de el del PE i dels 
suports i infraestructures d'evacuació 

Usos de terra Afecció als usos de terra Moviment de terres Presència de el parc eòlic, de la LAAT i SET 
Desmuntatge dels aerogeneradors i elements de el del PE i dels 

suports i infraestructures d'evacuació 

PATRIMONI CULTURAL 

patrimoni Afecció a el patrimoni cultural Moviment de terres - - 

1La construcció de Parc Eòlic, la SET i la LAAT engloba les següents accions: moviments de terra, trànsit de maquinària i vehicles, obra civil i izaje d'aerogeneradors. 
2L'explotació de Parc Eòlic, la SET i la LAAT comporta les següents accions: operacions de manteniment i funcionament de Parc Eòlic i la LAAT 
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 MEDI FÍSIC 

 ATMOSFERA 

Els impactes ambientals sobre l'atmosfera són: 

- Canvis en la qualitat de l'aire. 

- Augment de nivells sonors (sorolls). 

- Contaminació lumínica. 

CANVIS EN LA QUALITAT DE L'AIRE 

FASE DE CONSTRUCCIÓ 

o acció: Moviments de terres - Trànsit de maquinària i vehicles. 

Les accions relacionades amb l'adequació de el terreny per a la construcció de l'PE, la 

LAAT i SET porten associats importants accions d'obra civil. Dins d'aquestes accions 

destaquen els moviments de terra, generació de vials d'accés i obertura de fonaments 

de suports. 

Les tasques d'excavació, terraplenat i compactació, així com les accions de càrrega i 

descàrrega i el posterior trasllat dels materials, provoca un augment de les partícules 

sòlides en suspensió presents a l'entorn de el projecte.  

A més, el trànsit de maquinària i vehicles contribueix al seu increment, pel fregament 

amb el terreny i pels propis motors de combustió que els impulsen. La quantitat de 

partícules de pols produïdes per aquestes accions d'obra dependrà en gran mesura de 

la humitat de terra a cada instant, i pot arribar a generar columnes de pols i unes 

condicions de treball poc favorables. 

En general, les emissions gasoses de la maquinària utilitzada seran d'escassa entitat 

sempre que aquestes funcionin correctament.  

Es tracta d'un efecte lligat a les fases inicials de la construcció de el projecte, ja que en 

etapes posteriors el moviment de terres és de menor magnitud, fins i tot inexistent. El 

resultat és un impacte MODERAT. 
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Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Media 2 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 28

0,26Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Moderado  

EN FASE D'EXPLOTACIÓ 

o acció: Operacions de manteniment. 

Durant l'Explotació de l'PE, la LAAT i SET, s'hauran de dur a terme tasques de 

manteniment. Aquests treballs es realitzen de forma esporàdica i molt intermitents en el 

temps, de manera que el trànsit de vehicles associats a aquesta acció serà molt baix, 

per això s'ha considerat baixa i l'efecte serà directament proporcional a la velocitat amb 

la que transitin aquests vehicles ia les condicions d'humitat de el terreny i de l'ambient. 

La valoració de l'impacte és COMPATIBLE. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Media 2 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Muy baja 24

0,24Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  

FASE DE DESMANTELLAMENT 

o acció: Trànsit de maquinària i vehicles. 

A l'acabar la vida útil de les infraestructures es procedirà al seu desmantellament, 

activitat que porta associats certs moviments de terres. Aquests moviments de terra 

seran els mínims imprescindibles per recuperar l'estat original de el terreny i en general 

seran de poca importància. 
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Novament, el trasllat de materials i el trànsit de maquinària i vehicles provocarà amb 

seguretat un augment de l'material particulat present en l'aire de l'entorn, que serà 

proporcional a la humitat de el terreny ia la velocitat amb que transitin. 

En aquest cas és impossible conèixer l'envergadura exacta de les accions de 

reconstrucció a realitzar i no podem estimar amb precisió certs factors clau que 

determinen la generació i dispersió dels contaminants generats durant la fase de 

desmantellament, com ara el vent o la pluviometria. No obstant això, sí que podem 

afirmar que l'impacte en aquesta fase serà de menor magnitud que en la fase de 

construcció. La valoració de l'impacte és COMPATIBLE. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Muy baja 14

0,175Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  

AUGMENT DELS NIVELLS SONORS 

FASE DE CONSTRUCCIÓ 

o acció: Ús de maquinària pesada. 

La necessària utilització de maquinària pesada per a la construcció de parc eòlic, la LAAT 

i SET provocarà un augment en els nivells de soroll de la zona. No obstant això, la 

incidència i magnitud d'aquesta pèrdua de qualitat de l'aire com a conseqüència de 

l'augment dels nivells sonors, es considera un impacte de baixa magnitud causa de 

l'abast restringit de la pertorbació sonora ia la distància que s'estableix entre la zona de 

construcció de l' parc eòlic, la LAAT i SET i els nuclis de població. 

Durant la fase de construcció tindrà lloc un augment de soroll, produït pel treball de la 

maquinària pesada i la circulació de vehicles i operaris. El nivell d'emissió de sorolls a 5 

m de la zona d'obres amb maquinària en activitat (excavadores) és de 75 dB (A), segons 

dades consultades de mesuraments en obres similars, encara que en les rodalies 

d'algunes màquines, es poden arribar puntualment els 100 dB (A). Aquest soroll es 
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produirà, en diferent mesura, en els diferents treballs a realitzar en el projecte ja que 

totes elles impliquen l'ús de maquinària i / o vehicles. 

Si considerem que els nivells mitjans de sorolls a la zona d'obres per efecte de la 

maquinària tenen un Leq de 75 dB (A), a distàncies properes als 500 m els nivells 

d'emissió de sorolls per atenuació amb la distància són inferiors a 50 dB (a), ia 1.000 

metres seran inferiors a 45 dB (a). 

Figura 57. Nivells de pressió sonora en funció de la classificació de l'OMS. 

molt Baix 

10 dB trepitjada 

20 dB Vent en Arbres 

30 dB Conversa veu baixa 

tolerable 

40 dB Biblioteca 

50 dB aerogenerador 

60 dB conversa 

70 dB oficina 

molest 
80 dB Trànsit a Ciutat 

90 dB aspiradora 

nociu 
100 dB motocicleta Sorollosa 

110 dB Fàbrica - Indústria 

dolorós 

120 dB Concert de Música 

130 dB martell Pneumàtic 

140 dB Enlairament d'Avió 

150 dB Tret de Escopeta 

Per valorar aquest impacte s'han tingut en compte les distàncies mitjanes de les obres 

respecte als nuclis de població i zones habitades, i s'ha realitzat una simulació de 

generació de soroll. Com a dades inicials, s'ha pres una generació de 75dB en tota la 

zona d'obra sense tenir en compte el soroll ambiental, amb la finalitat d'analitzar la 

generació de soroll de l'obra. 

El principal focus emissor de soroll són els vials per on circularà la maquinària i les zones 

de major concentració de treball, les quals són els fonaments dels suports, vials d'accés 

a aquests i la ubicació de l'PE i la SET. Però, tal com s'ha indicat anteriorment, als pocs 

metres, els nivells disminueixen per sota dels 55 dB establerts com soroll ambiental, en 

la taula que es mostra a continuació, es poden veure els valors de distància i pressió en 

fase d' construcció. 
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Taula 58. Pressió sonora en funció de la distància en fase de construcció de l'PE, la LAAT i SET. 

distància dB  distància dB 

Origen (m) 75  
  

5 61  30 45 

10 55  35 44 

15 51  40 43 

20 49  45 42 

25 47  50 41 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 25

0,23Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  

 

Per tant, l'augment de nivell sonor pel trànsit de maquinària i vehicles durant la 

construcció de l'PE, la LAAT i SET es considera de baixa magnitud, el que implica un 

impacte COMPATIBLE. 

FASE D'EXPLOTACIÓ 

o acció: Funcionament de Parc Eòlic, LAAT i SET. 

Durant la fase de construcció, el propi funcionament dels aerogeneradors produirà un 

augment de la pressió sonora al voltant dels mateixos. Durant la fase d'operació i en un 

funcionament normal i correcte, cap dels elements que componen la LAAT i SET, 

generaran cap tipus de soroll. 

En la següent gràfica es pot veure l'emissió de decibels de el model proposat per al Parc 

Eòlic, a l'altura de boixa en funció de la velocitat de vent.  
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Gráfica 6. Pressió sonora emesa per l'aerogenerador a l'altura de boixa 

 

Atenent a això, s'ha realitzat una modelització de l'augment de pressió de el nivell sonor 

de parc en fase d', on es pot veure que la major emissió en fase de funcionament es 

donarà únicament en l'entorn més immediat dels aerogeneradors, sent el nivell màxim 

d'un valor de 55 dB per alçada de nivell de terra. 

La metodologia de la simulació es va realitzar partint de el model digital d'el terreny, els 

paràmetres d'emissió acústica i les característiques de l'entorn, el programari de 

predicció acústica WindPRO desenvolupat per EMD International A / S, permet obtenir 

la simulació dels nivells d'emissió de soroll previstos per a cada zona un cop implantat el 

parc eòlic. Per a la simulació re va utilitzar el model d'aerogenerador que es va a 

implantar. 

Les zones receptores més sensibles, sent aquestes les zones urbanitzades dels nuclis de 

població més propers, estarien dins de la zona de 35 dB, lluny dels 55 dB diürns i 45 dB 

nocturns, indicats en la llei com a límits d'immissió en àrees de silenci, aquest impacte 

es considera NO SIGNIFICATIU.  
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FASE DE DESMANTELLAMENT 

o acció: Trànsit de maquinària i vehicles. 

Durant la fase de desmantellament tindrà lloc un augment de soroll, similar quant a 

magnitud a l'ocasionat en la fase de construcció, però de valor inferior a causa de el 

menor volum de trànsit, de manera que la magnitud serà inferior a l'aquesta fase. El 

resultat és un impacte COMPATIBLE. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Muy baja 23

0,22Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  

CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 

FASE DE CONSTRUCCIÓ 

o Acció: No Acció. 

Durant la fase d'operació de les infraestructures projectades, no es realitzaran accions 

que provoquin l'impacte luminòs, donant-se així la NO AFECCIÓ de l'impacte. 

EN FASE D'EXPLOTACIÓ 

o Acció: Funcionament de Parc Eòlic, LAAT i SET. 

Aquest impacte va associat a la presència d'aerogeneradors, LAAT i SET, no és previsible 

un augment del nivell de contaminació lumínica per part de les infraestructures 

projectades. El resultat és COMPATIBLE. 
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Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 29

0,25Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  
 
 
EN FASE DE DESMANTELLAMENT 
 
o Acció: No Acció. 
 
Durant la fase de desmantellament de les infraestructures projectades, no es realitzaran 

accions que provoquin l'impacte l'impacte luminòs, donant-se així la NO AFECCIÓ de 

l'impacte. 

 

 CLIMATOLOGIA I CANVI CLIMÀTIC 

 PETJADA DE CARBONI 

EN FASE DE CONSTRUCCIÓ 

o acció: Trànsit de maquinària i vehicles. 

Les accions relacionades amb l'ús de maquinària i vehicles per a la construcció de l'PE, 

la LAAT i SET porten associats emissions directes de CO2e produïts per la crema de 

combustibles. L'excavació, així com el posterior trasllat dels materials i trànsit de 

maquinària i vehicles, produeix un augment de les emissions de gasos d'efecte 

hivernacle. Aquestes emissions seran presents en totes les fases de construcció de parc, 

així com en el seu manteniment. Aquest impacte és MODERAT. 
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Naturaleza Perjudicial - Sinergia Sinérgico 2

Intensidad Media 2 Acumulación Acumulativo 4

Extensión Parcial 2 Efecto Indirecto 1

Momento Medio plazo 2 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 28

0,255Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Moderado  

EN FASE D'EXPLOTACIÓ 

o acció: Funcionament de l'PE, la LAAT i SET. 

El més rellevant de les infraestructures d'evacuació associades a un parc eòlic és que 

durant la seva vida útil, estaran evacuant energia procedent d'una font renovable que 

no produeix de manera directa emissions de gasos d'efecte hivernacle i que per tant està 

també evitant que aquesta energia produïda i posteriorment utilitzada per qualsevol 

sector connectat a xarxa no sigui provinent d'energies no renovables amb la conseqüent 

reducció d'emissions. L'impacte és MOLT BENEFICIÓS. 

Naturaleza Beneficioso + Sinergia Sinérgico 2

Intensidad Media 2 Acumulación Acumulativo 4

Extensión Extenso 4 Efecto Indirecto 1

Momento Medio plazo 2 Periodicidad Continuo 4

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad Mitigable 4

Reversibilidad Medio plazo 2 Magnitud Normal 60

0,475Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Beneficioso  
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EN FASE DE DESMANTELLAMENT 

o acció: Trànsit de maquinària i vehicles. 

A causa de que aquesta fase es realitzarà després de la vida útil de el parc a què donen 

evacuació les infraestructures projectades, estimada en 30 anys, en aquest temps els 

avenços tecnològics potencialment reduiran les emissions existents en vehicles de 

combustió interna, arribant fins i tot a poder desenvolupar-se vehicles de maquinària 

pesats d'emissions nul·les, per tant, actualment aquest impacte es valora com NO 

AFECCIÓ.  

 EDAFOLOGIA 

Els principals impactes ambientals que es produeixen sobre el sòl són els següents: 

- Potenciació de el risc d'erosió, A causa de l'eliminació de la capa de vegetació 

i l'obertura d'accessos interiors. 

- Compactació dels sòls, Com a conseqüència de el trànsit de la maquinària i ús 

de materials i equips.  

- Alteració de la qualitat dels sòls, La contaminació de terra pot venir 

ocasionada per un accident o per una mala gestió dels materials utilitzats i 

generats durant les obres. 

Per tant, l'impacte més important sobre el sòl és l'alteració de el terreny i l'augment de 

el risc d'erosió a causa dels moviments de terra i l'eliminació de la coberta vegetal, 

sobretot en zones de topografia amb pendents, on es realitzaran els desmunts 

corresponents, així com per als moviments de terra necessaris per a la construcció de 

fonaments i altres elements constructius com a plataformes i rases. us efectes més 

importants per al substrat i la morfologia de el terreny es produeixen durant la fase de 

construcció, mitjançant els moviments de terres necessaris per a l'execució de les obres. 

Existeixen nombroses mesures preventives i correctores que permeten minimitzar i fins 

i tot anul·lar els previsibles impactes que es poden produir en aquest sentit quan 

s'executa el projecte de construcció, les quals s'enumeraran més endavant. 
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POTENCIACIÓ DEL RISC D'EROSIÓ 

EN FASE DE CONSTRUCCIÓ 

o acció: Moviments de terres. 

Aquesta acció està principalment associada a l'adequació i creació de camins d'accés als 

aerogeneradors, suports i ubicació de la SET, a la creació de terraplens, així com a 

l'obertura de les rases necessàries per a la interconnexió elèctrica necessària. La 

desaparició de la coberta vegetal és un dels principals riscos que potencien l'increment 

de riscos erosius. 

No obstant això, un altre factor de gran importància que condiciona l'aparició de 

processos erosius és el pendent, a major pendent més velocitat adquirirà l'aigua 

d'escorrentia, així com una major capacitat d'arrossegament i erosivitat. En aquest sentit, 

la major part de la LAAT es projecta sobre una zona plana, i es tracta d'àmbit 

d'acumulació de materials. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 45

0,335Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Moderado  

Es considera que hi ha un impacte potencial MODERAT de potenciació dels processos 

erosius. 

EN FASE D'EXPLOTACIÓ 

o acció: No Acció. 

Durant la fase d'operació de les infraestructures projectades, no es realitzaran accions 

que provoquin l'impacte de potenciació dels riscos erosius, donant-se així la NO AFECCIÓ 

de l'impacte.  
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EN FASE DE DESMANTELLAMENT 

o acció: No Acció. 

Durant la fase de desmantellament de les infraestructures projectades, no es realitzaran 

accions que provoquin l'impacte de potenciació dels riscos erosius, donant-se així la NO 

AFECCIÓ de l'impacte.  

COMPACTACIÓ DELS SÒLS 

EN FASE DE CONSTRUCCIÓ 

o acció: Ús de maquinària pesada. 

La compactació de terra es produirà pel desplaçament de la maquinària i el 

posicionament dels materials en el terreny de forma temporal durant la construcció de 

el projecte.  

Aquest impacte va principalment associat a l'trànsit descontrolat de la maquinària pesada 

i a l'aplec de materials en zones no previstes per a aquestes finalitats i que incrementaria 

la compactació de sòls en zones on no es preveu aquest impacte. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 30

0,255Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Moderado  

La magnitud de l'impacte s'ha considerat baixa i l'impacte és MODERAT. 

EN FASE D'EXPLOTACIÓ 

o acció: No Acció. 

Durant la fase d'operació de les infraestructures projectades, no es realitzaran accions 

que provoquin l'impacte de compactació de sòls, donant-se així la NO AFECCIÓ de 

l'impacte.  
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EN FASE DE DESMANTELLAMENT 

o acció: Trànsit de maquinària i vehicles. 

La compactació de terra es produirà pel desplaçament de la maquinària i el trasllat de 

materials durant la fase de desmantellament de el projecte. 

Aquest impacte va principalment associat a l'trànsit descontrolat de la maquinària pesada 

i els vehicles fora de zones no previstes per a aquestes finalitats i que incrementaria la 

compactació de sòls en zones on no es preveu aquest impacte. El resultat és de 

COMPATIBLE. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 30

0,255Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Moderado  

ALTERACIÓ DE LA QUALITAT DELS SÒLS 

EN FASE DE CONSTRUCCIÓ 

o acció: Generació de materials i residus i obra civil. 

El incorrecte emmagatzematge de materials i productes de les obres i dels productes 

generats durant les mateixes poden provocar una afecció per alteració en la qualitat dels 

sòls. Els materials utilitzats i els residus generats són els típics d'una construcció urbana 

(formigó, àrids, ferralles, maons, etc., i olis i combustibles de la maquinària en general). 

L'alteració en la qualitat dels sòls pot venir ocasionada per accidents o per una mala 

gestió dels mateixos. 

Així mateix en la fase d'obra civil s'incrementa el risc de contaminació de sòls de forma 

important, ja que poden produir-se abocaments de formigó per la neteja incontrolada 

de les bótes que el transporten a zones no habilitades per a això i provocant una alteració 

important de les característiques fisicoquímiques de terra.  
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Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Alta 4 Acumulación Acumulativo 4

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Mitigable 4

Reversibilidad Medio plazo 2 Magnitud Baja 35

0,36Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Moderado  

Tenint en compte les característiques de terra, aquest impacte es considera MODERAT. 

EN FASE D'EXPLOTACIÓ 

o acció: No Acció. 

Durant la fase d'operació de les infraestructures projectades, no es realitzaran accions 

que impliquin generació de residus ni apilament de materials, donant-se així la NO 

AFECCIÓ de l'impacte.  

EN FASE DE DESMANTELLAMENT 

o acció: No Acció. 

La generació de residus durant la fase de desmantellament tindrà una magnitud molt 

menor que en la fase de construcció, sense necessitat d'existir aplecs dels mateixos ni 

de materials, considerant-se així la NO AFECCIÓ de l'impacte.  

 HIDROLOGIA 

L'impacte sobre l'aigua es deriva de les alteracions dels recursos hídrics superficials a 

causa de la contaminació accidental dels mateixos, per acumulació de runes o residus 

líquids o sòlids amb motiu de la realització de les obres en les proximitats de les lleres 

existents a la zona. Es tracta d'actuacions prohibides per les empreses constructores i 

es redueixen als casos accidentals. A l'igual que en el cas de terra, les possibles afeccions 

tindrien lloc durant la construcció de les infraestructures, ja que es tracta d'unes 

instal·lacions que per les seves característiques no produeix residus que poguessin 

interaccionar amb la xarxa de drenatge existent. 

Les especificacions mediambientals d'acord amb el sistema de gestió mediambiental que 

es realitzaran de forma concreta per a cada instal·lació, així com l'estricta supervisió de 
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les actuacions que es realitzaran en l'obra, asseguren que la conducta dels contractistes 

és responsable des del punt de vista mediambiental i així la probabilitat d'aparició 

d'accidents és mínima. 

- Alteració de la qualitat de l'aigua per sòlids en suspensió, a causa de la 

disposició d'aquests sòlids en els recursos hídrics existents. 

- Alteració de l'escorrentia superficial. 

ALTERACIÓ DE LA QUALITAT DE L'AIGUA 

EN FASE DE CONSTRUCCIÓ 

o acció: Moviments de terres. 

Aquest impacte es genera a causa dels sòlids en suspensió, els quals es generaran 

principalment durant les tasques que impliquin moviments de terra, així com pel trànsit 

de la maquinària pels vials d'accés als suports i els aerogeneradors, El projecte ha 

respectat les distàncies a les vies més propers, si bé hi ha un rierol estacional que creua 

amb les rases, de manera que l'impacte resulta COMPATIBLE. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Acumulativo 4

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 26

0,25Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  

EN FASE D'EXPLOTACIÓ 

o acció: No Acció. 

Durant la fase d'operació de les infraestructures projectades, no es realitzaran accions 

que impliquin generació de residus ni apilament de materials, donant-se així la NO 

AFECCIÓ de l'impacte.  
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EN FASE DE DESMANTELLAMENT 

o acció: No Acció. 

La generació de residus durant la fase de desmantellament tindrà una magnitud molt 

menor que en la fase de construcció, sense necessitat d'existir aplecs dels mateixos ni 

de materials, considerant-se així la NO AFECCIÓ de l'impacte.  

ALTERACIÓ DE LA ESCORRENTIA SUPERFICIAL 

EN FASE DE CONSTRUCCIÓ 

o acció: Moviments de terres. 

La construcció d'aquestes infraestructures pot modificar la vessament superficial, a causa 

de la necessitat de la ubicació dels aerogeneradors i els suports de la línia elèctrica molt 

propers a un llit o en una zona on hi hagi vessament superficial de baixa entitat. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Media 2 Acumulación Simple 1

Extensión Puntual 1 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Normal 55

0,39Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Moderado  

El resultat de la valoració dels impactes és que es tracta d'un impacte MODERAT. 

EN FASE D'EXPLOTACIÓ 

o acció: No Acció. 

Durant la fase d'operació de les infraestructures projectades, no es realitzaran accions 

que impliquin generació de residus ni apilament de materials, donant-se així la NO 

AFECCIÓ de l'impacte.  
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EN FASE DE DESMANTELLAMENT 

o acció: No Acció. 

La generació de residus durant la fase de desmantellament tindrà una magnitud molt 

menor que en la fase de construcció, sense necessitat d'existir aplecs dels mateixos ni 

de materials, considerant-se així la NO AFECCIÓ de l'impacte.  

 MEDI BIÒTIC 

Els principals impactes potencials sobre la flora derivats de la construcció de Parc Eòlic i 

les seves infraestructures són: 

- Alteració de la coberta vegetal, En totes les superfícies afectades, tant temporal 

com permanentment. 

- Degradació de la vegetació dels voltants immediats a la zona d'obres. 

- La possible afecció a HIC, a causa de la ubicació d'elements constructius sobre algun 

tipus d'hàbitat. 

A continuació, es valoren aquests impactes distingint la fase de construcció de 

l'explotació i el desmantellament: 

 VEGETACIÓ 

ALTERACIÓ DE LA COBERTURA VEGETAL 

EN FASE DE CONSTRUCCIÓ 

o acció: Moviments de terres. 

Un efecte lligat a l'execució d'obres són les estassades necessaris per a l'obertura de 

camins i explanació de la superfície necessària per a la implantació de Parc Eòlic i les 

seves infraestructures.  

A la següent taula es mostra l'ocupació de les diferents unitats de vegetació per les 

infraestructures projectades. 

element 
UNITAT (ha) 

boscos cultius total general 

Fonamentacions  0,26 0,26 

Desmunt i Terraplè 0,33 3,00 3,33 

plataforma TDM  0,18 0,18 
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element 
UNITAT (ha) 

boscos cultius total general 

plataformes Permanents  0,29 0,29 

plataformes Temporals 0,00 3,38 3,38 

Servitud de Rasa 0,15 2,44 2,59 

Torre de Mesura  0,01 0,01 

vials 0,21 3,30 3,52 

vols 0,23 13,36 13,60 

rasa 0,05 0,78 0,82 

Zones sense obstacles 0,05 0,23 0,27 

total general 1,01 27,23 28,24 

A la fila de percentatge de la taula anterior, es mostra el percentatge de superfície afectat 

pel que fa a la vegetació existent, és a terrenys de cultiu, a més aquesta unitat és la que 

presenta una major representativitat en l'entorn de el projecte. 

Pel que fa a les infraestructures d'evacuació, a l'igual que el cas de el parc eòlic, la unitat 

més afectada és terrenys de cultiu. 

element 
UNITAT (ha) 

boscos cultius total general 

Accés a Suports 1,63 3,05 4,67 

suports 0,15 0,43 0,58 

Servitud de Rasa 0,10  0,10 

Sup. No Arbratge 3,47 7,36 10,83 

Sup. No Edificis 1,98 4,15 6,14 

vol LAAT 12,01 24,02 36,03 

rasa 0,01  0,01 

Zona d'Apilaments 2,37 5,02 7,39 

total general 21,72 44,02 65,74 

 



 

ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL 

PE "ANOIA I SEGARRA III" 

Província de Barcelona (Catalunya) 

 

 

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ D'IMPACTES pàgina 246 de 388 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Sinérgico 2

Intensidad Media 2 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad A medio plazo 2

Reversibilidad Medio plazo 2 Magnitud Baja 30

0,29Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Moderado  

El resultat és un impacte MODERAT l'afectació a les unitats de vegetació natural de bosc, 

si bé les infraestructures se situen principalment sobre terreny de cultiu. 

EN FASE D'EXPLOTACIÓ 

o acció: No Acció. 

Durant la fase d'operació de Parc Eòlic i les seves infraestructures no es realitzaran 

accions que impliquin cap tipus d'eliminació de vegetació, donant-se així la NO AFECCIÓ 

de l'impacte.  

EN FASE DE DESMANTELLAMENT 

o acció: No Acció. 

De forma anàloga a la fase d'explotació, durant el desmantellament, no hi haurà cap 

tipus d'acció que generi destrucció de vegetació, considerant-se així la NO AFECCIÓ de 

l'impacte.  

DEGRADACIÓ DE LA COBERTURA VEGETAL 

EN FASE DE CONSTRUCCIÓ 

o acció: Moviments de terres - Trànsit de maquinària i vehicles. 

Durant les obres de construcció, es realitzaran moviments de terres que podrien provocar 

una degradació de la vegetació dels voltants immediats a la zona d'obres per un augment 

en les partícules que cobreixen la vegetació, donant lloc a una sèrie de danys indirectes. 

Es tracta d'efecte indirecte que provoca la degradació de la vegetació lligat a l'emissió 

de pols per la circulació i trànsit de vehicles i els moviments de terra, el que produeix 

l'aparició de dificultats per al desenvolupament de la vegetació com a conseqüència de 
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l'acumulació de pols, que cobreix les estructures foliars disminuint la taxa de fotosíntesi 

i transpiració de les plantes, alentint el creixement i desenvolupament de les mateixes. 

Aquest impacte es donarà especialment en les espècies vegetals que se situen de manera 

adjacent als vials d'accés als suports, encara que també és freqüent la seva aparició en 

aquells llocs on es realitzin aplecs. La línia elèctrica sobrevolarà zones de vegetació 

natural, i pot arribar a produir afecció a espècies de flora d'interès. Per això, l'impacte 

es valora com MODERAT. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Media 2 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Indirecto 1

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad A medio plazo 2

Reversibilidad Medio plazo 2 Magnitud Baja 30

0,27Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Moderado  

EN FASE D'EXPLOTACIÓ 

o acció: Operacions de manteniment i trànsit de maquinària i vehicles. 

Les operacions de manteniment, en principi, no tenen per què suposar una afecció 

directa sobre la coberta vegetal. Els impactes indirectes sobre la vegetació durant la fase 

d'explotació s'hauran a l'aparició de dificultats per al desenvolupament de la vegetació 

com a conseqüència de l'acumulació de pols. Per tant, només en els casos en què es 

realitzin reparacions o substitucions que impliquin el trànsit de maquinària pesada i 

desplaçament de vehicles, seria possible l'afecció a la vegetació. Per tot això, aquest 

impacte, en cas de produir-se, serà COMPATIBLE. 
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Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Muy baja 19

0,2Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  

EN FASE DE DESMANTELLAMENT 

o acció: Trànsit de maquinària i vehicles. 

Durant la fase de desmantellament de l'PE i de la línia elèctrica, el principal impacte 

sobre el component florístic ve condicionat pel trànsit de maquinària i vehicles que 

podrien provocar una degradació de la vegetació dels voltants immediats a la zona 

d'obres per un augment l' trepig o augment en les partícules que cobreixen la vegetació, 

donant lloc a una sèrie de danys indirectes similars als que es van produir en la fase de 

construcció. Un cop valorat l'impacte, el resultat és COMPATIBLE. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Sinérgico 2

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Puntual 1 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Muy baja 18

0,19Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  
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AFECCIÓ A HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI (HIC) 

EN FASE DE CONSTRUCCIÓ 

o acció: Moviments de terres - Trànsit de maquinària i vehicles. 

El principal impacte sobre els Hàbitats d'Interès Comunitari que podria produir-se és 

l'alteració dels mateixos per instal·lació d'infraestructures. 

Les infraestructures projectades s'assenten en cinc Hàbitats d'Interès Comunitari 

diferents (6220, 9240, 934, 9533 i 92A0) Afectant de manera directa a un total de 115,36 

hectàrees d'aquestes zones. A la següent taula es mostra l'afecció directa al parc eòlic 

sobre aquests hàbitats: 

 
ELEMENT 

Codi UE 

 
6220 9240 9340 9533 92A0 total general 

ELEMENT 
(ha) 

artificial  5,68    5,68 

boscos 0,03 38,62  16,30 0,50 55,46 

cultius 0,02 47,55 0,55 4,93 0,08 53,13 

total general 0,06 91,86 0,55 21,23 0,58 114,27 

Pel que fa a la les infraestructures d'evacuació: 

ELEMENT Àrea (ha) Codi UE 

Servitud de Rasa 0,09 9.533 

rasa 0,03 9.533 

Zones sense obstacles 0,03 9.533 

Desmunt i Terraplè 0,21 9.533 

vials 0,23 9.533 

vols 0,5 9.533 

TOTAL 1,09  

Un efecte lligat a l'execució d'obres són les estassades necessaris per a l'obertura de 

camins i explanació de la superfície necessària per a la implantació de les 

infraestructures, el que afectarà directament als Hàbitats d'Interès Comunitari. Així 

mateix, pot existir una possible degradació de la vegetació per l'emissió de pols que es 

genera a causa dels moviments de terra i vehicles durant les obres. 
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Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Muy baja 23

0,22Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  

Les infraestructures projectades s'assenten sobre diverses HICs, donada l'afecció directa 

a aquests hàbitats i la possible degradació de la vegetació per l'emissió de pols que es 

genera a causa dels moviments de terra i vehicles durant les obres, l'impacte es 

considera MODERAT. 

EN FASE D'EXPLOTACIÓ 

o acció: Operacions de manteniment i trànsit de maquinària i vehicles. 

Les operacions de manteniment, en principi, no tenen per què suposar una afecció sobre 

els Hàbitats d'Interès Comunitari i la seva vegetació. Els impactes sobre la vegetació 

durant la fase d'explotació s'hauran fonamentalment a les tasques de manteniment que 

s'hagin de realitzar, que seran molt dilatades en el temps i de poca importància. Només 

en els casos en què es realitzin reparacions o substitucions que impliquin el trànsit de 

maquinària pesada i desplaçament de vehicles, seria possible l'afecció a la vegetació, a 

causa de l'acumulació de pols. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Muy baja 19

0,2Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  

Pel que el seu impacte, en cas de produir-se, serà COMPATIBLE. 
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EN FASE DE DESMANTELLAMENT 

o acció: Trànsit de maquinària i vehicles. 

Durant la fase de desmantellament, el principal impacte sobre el component florístic ve 

condicionat pel trànsit de maquinària i vehicles que podrien provocar una degradació de 

la vegetació dels HICs que es troben a les rodalies de el projecte per un augment en les 

partícules que cobreixen la vegetació, donant lloc a una sèrie de danys indirectes similars 

als que es van produir en la fase de construcció. Si considera un impacte COMPATIBLE. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Muy baja 22

0,215Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  

 FAUNA 

Els impactes més importants que generarà el parc eòlic i la línia elèctrica sobre la fauna 

es poden resumir en: 

- Alteració i / o pèrdua de l'hàbitat. La instal·lació dels suports i 

infraestructures associades comporta la transformació o pèrdua d'hàbitat. 

Aquesta és, sens dubte, una de les amenaces més importants per a la fauna. Si 

aquesta pèrdua succeeix en àrees de reproducció, pot provocar una reducció 

poblacional, i si afecta àrees d'hivernada, rutes migratòries, etc. poden provocar 

diferents impactes de difícil avaluació (reducció de la mida poblacional, efecte 

barrera, canvis en rutes migratòries, etc.). 

- Mortalitat per atropellament. La millora de les infraestructures viàries en 

l'àmbit d'estudi a causa de la instal·lació de parc eòlic en projecte augmenta la 

probabilitat d'atropellament de fauna terrestre pel major trànsit de vehicles. Les 

espècies de micromamífers, amfibis i rèptils presents en l'àmbit d'estudi són més 

vulnerables a la mortalitat per atropellament per ser molt menys visibles. 

- Molèsties i desplaçaments, deguts a el tràfec de vehicles i persones. Les 

principals molèsties generades sobre tots els grups faunístics són degudes a les 

actuacions durant la fase de construcció, especialment pel trànsit de maquinària 
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pesant que genera soroll i pols, per l'obertura d'accessos i l'eliminació de la 

vegetació. 

- Col·lisions i / o electrocucions. Un dels impactes més importants de les línies 

elèctriques és la mortalitat d'aus per electrocució o col·lisió contra els cables. Les 

col·lisions tenen lloc perquè els ocells en vol no detecten els cables, o no els 

identifiquen com a obstacles insalvables, sent més freqüent entre les aus d'elevat 

pes corporal però escassa envergadura alar (anàtides, cigonyes, voltors, ...) i 

aquelles espècies d'hàbitats gregaris, vols crepusculars, reaccions de fugida dels 

bàndols, etc. Per la seva banda, les electrocucions afecten principalment a aus 

de mitjana - gran envergadura que utilitzen els suports i només és freqüent en 

línies amb menys de 45 kV. 

La conectivitat ecològica serà valorada en el informe de cicle anual d’avifauna.  

A continuació, es valorarà la importància de cada impacte sobre la fauna de la zona, 

distingint la fase de construcció, explotació i desmantellament: 

ALTERACIÓ I / O PÈRDUA DE HÀBITAT 

FASE DE CONSTRUCCIÓ 

o acció: Moviments de terres- trànsit de maquinària i vehicles. 

Aquest impacte està associat a l'eliminació de la vegetació necessària per a l'adequació 

de camins i altres obres per a la instal·lació de les infraestructures projectades. L'acció 

d'eliminar la coberta vegetal porta associat l'alteració de l'hàbitat existent. 

A més, la pròpia presència de Parc Eòlic i la seva LAAT provoca canvis en el 

comportament de les espècies. A l'introduir-se elements nous en el territori, apareixen 

discontinuïtats en el medi, provocant fragmentació de l'hàbitat. La fragmentació de 

l'hàbitat és un procés que provoca un canvi en l'ambient que afecta les espècies presents, 

el que fa que sigui molt important per a l'evolució i biologia de la conservació. La reducció 

de la mida de l'hàbitat dóna lloc a una progressiva pèrdua de les espècies que alberga, 

tant més acusada quant menor sigui la seva superfície i les espècies presentin requisits 

ecològics més estrictes (Sants i Tellería, 2006). Igualment, cal considerar els efectes 

sinèrgics i acumulatius sobre la fauna, especialment per la presència d'altres 

infraestructures similars en els seus voltants. 
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Naturaleza Perjudicial - Sinergia Sinérgico 2

Intensidad Media 2 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad A medio plazo 2

Reversibilidad Medio plazo 2 Magnitud Baja 30

0,29Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Moderado  

EN FASE D'EXPLOTACIÓ 

o acció: No Acció. 

Durant la fase d'operació de Parc Eòlic, no es realitzaran accions que impliquin cap tipus 

de moviment de terra, donant-se així la NO AFECCIÓ de l'impacte.  

EN FASE DE DESMANTELLAMENT 

o acció: No Acció. 

De forma anàloga a la fase d'explotació, durant el desmantellament, no hi haurà cap 

tipus d'acció que generi destrucció d'hàbitat, considerant-se així la NO AFECCIÓ de 

l'impacte.  

MOLÈSTIES I DESPLAÇAMENTS 

EN FASE DE CONSTRUCCIÓ 

o acció: Construcció de Parc Eòlic, la SET i la LAAT. 

Aquest impacte està associat als moviments de terra, circulació de maquinària, augment 

de presència humana i també als nivells de soroll. Aquestes actuacions provocaran un 

desplaçament de les espècies animals més sensibles a altres àrees amb hàbitats similars, 

de manera que evitin la zona on s'estiguin realitzant les accions d'obra. Aquest 

desplaçament és inicialment temporal, encara que si les molèsties es realitzen durant un 

període apreciable de temps i de forma intensiva o molt freqüent, podria provocar 

l'absència permanent de l'espècie. 

A més, aquest impacte pot ser especialment rellevant durant l'època de reproducció, 

podent provocar l'abandonament de nius. 
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Naturaleza Perjudicial - Sinergia Sinérgico 2

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 35

0,29Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Moderado  

EN FASE D'EXPLOTACIÓ 

o acció: Operacions de manteniment. 

Aquest impacte està associat a les tasques de manteniment que s'hagin de realitzar 

durant la fase d'explotació, que seran molt dilatades en el temps i de poca importància. 

Les espècies més sensibles a aquest impacte són aquelles que utilitzen l'àmbit com a 

àrea de campeig. No obstant això, és previsible que les espècies animals més sensibles 

evitin la zona mentre es produeixin aquestes tasques de manteniment, desplaçant-se a 

altres àrees amb hàbitats similars temporalment. 

Si considera un impacte COMPATIBLE. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Puntual 1 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 25

0,22Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  

FASE DE DESMANTELLAMENT 

o acció: Trànsit de maquinària i vehicles - Desmuntatge de Parc Eòlic, els suports i la 

SET. 

Durant aquesta fase, aquest impacte està associat a la circulació de maquinària, 

augment de presència humana i també als nivells de soroll. Si considerem que l'alteració 

de l'hàbitat ja es va produir per l'adequació de la zona de muntatge durant la construcció, 

és previsible que les espècies animals més sensibles evitarab la zona on s'ubica el 
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projecte, desplaçant-se a altres àrees amb hàbitats similars. En aquest sentit, el 

desmantellament de la línia elèctrica i els aerogeneradors facilitarà el retorn de les 

espècies que van abandonar la zona de el projecte a l'iniciar la seva construcció. 

Es considera un impacte COMPATIBLE. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Sinérgico 2

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Muy baja 22

0,225Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  

MORTALITAT PER ATROPELLAMENT 

FASE DE CONSTRUCCIÓ 

o acció: Trànsit de maquinària i vehicles. 

El major trànsit de vehicles i maquinària per la construcció de Parc Eòlic i les seves 

infraestructures en projecte augmenta la probabilitat d'atropellament de fauna terrestre 

per la major velocitat que pot assolir en els camins. Les espècies de rèptils presents en 

l'àmbit d'estudi són més vulnerables a la mortalitat per atropellament per ser molt menys 

visibles. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Puntual 1 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Irrecuperable 8

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Muy baja 20

0,23Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  
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FASE D'EXPLOTACIÓ 

o acció: Trànsit de maquinària i vehicles. 

En la fase d'explotació d'un Parc Eòlic i les seves infraestructures es donen 

desplaçaments de vehicles i personal per les operacions de manteniment i els seguiments 

que es realitzen. Aquests moviments poden donar lloc a col·lisions i atropellaments de 

fauna silvestre, principalment amfibis, rèptils i mamífers, però aquests tenen lloc de 

manera puntual. No se citen espècies especialment vulnerables a aquest impacte, el qual 

es considera COMPATIBLE. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Puntual 1 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Irrecuperable 8

Reversibilidad Irreversible 4 Magnitud Muy baja 15

0,22Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  

Com que els desplaçaments de vehicles durant aquesta fase seran reduïts i limitats a 

operacions de manteniment, i atès que no s'han citat espècies especialment vulnerables 

a la zona, es considera una magnitud d'impacte molt baixa, resultant en un impacte 

COMPATIBLE. 

FASE DE DESMANTELLAMENT 

o acció: Trànsit de maquinària i vehicles. 

Durant aquesta fase es donen desplaçaments de vehicles i personal per les operacions 

de desmantellament de les infraestructures. Aquests moviments poden donar lloc a 

col·lisions i atropellaments de fauna silvestre, principalment amfibis, rèptils i mamífers, 

però aquests tenen lloc de manera puntual. No se citen espècies especialment 

vulnerables a aquest impacte. 
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Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Puntual 1 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Muy baja 20

0,2Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  

Encara que hi ha espècies d'interès en l'àmbit d'estudi, a causa de la naturalesa ia la 

intensitat d'aquests desplaçaments, l'impacte es considera COMPATIBLE. 

MORTALITAT PER COL·LISIÓ I ELECTROCUCIÓ 

EN FASE DE CONSTRUCCIÓ 

o acció: No Acció. 

Durant la fase de construcció de l'PE i de les infraestructures d'evacuació i SET, al no 

estar la línia elèctrica instal·lada i els aerogeneradors en funcionament, es dóna la NO 

AFECCIÓ de l'impacte.  

EN FASE D'OPERACIÓ 

o acció: Presència de la línia elèctrica i abalisament dels aerogeneradors i 

funcionament de Parc Eòlic 

Nombrosos treballs han posat de manifest la mortalitat per col·lisió i electrocució amb 

línies elèctriques com una de les causes més importants de mortalitat induïda per l'home 

d'algunes espècies d'aus i un motiu determinant de la reducció de les seves poblacions 

(Ferrer, 2012). La mortalitat d'aus en línies elèctriques es relaciona amb característiques 

específiques de la línia (dimensions dels suports, distància entre els conductors, longitud 

dels aïlladors), les espècies d'aus (hàbits gregaris, tipus de vol, etc.) i condicions de 

visibilitat. 

En general, l'electrocució es produeix a l'posar-se l'au en els suports de les línies 

elèctriques de tercera categoria (tensió nominal entre 1 i 30 kV) amb conductors nus. 

Les aus utilitzen els suports com cazaderos, oteaderos, per refugiar-se de depredadors, 

manejar les preses, eixugar-se les plomes, etc. L'electrocució es pot produir: 

- Per contacte entre dues fases (contacte fase-fase).  
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- Per contacte entre fase i qualsevol element conductor que pugui derivar a terra 

(contacte fase-terra). Aquest últim succés és el més freqüent. 

Els suports de les línies de transport de distribució de més tensió, com és el cas de la 

LAAT projectada, per la seva gran grandària i alta separació entre els conductors no 

solen donar lloc a electrocucions per contacte entre fases. No obstant això, si es poden 

produir electrocucions per contacte entre un conductor i una part metàl·lica, electrocució 

per defecació o electrocució per formació d'arc elèctric. 

Pel que fa a la col·lisió, és conegut que aquesta ocorre de forma majoritària (més de 

l'80% de col·lisions) contra el cable de terra, que, per la seva posició i per la seva menor 

gruix en comparació amb la resta de cablejat de les línies elèctriques, és difícil de 

detectar per les aus. 

Altres característiques de les esteses que incideixen en l'increment de risc de col·lisió 

són l'altura de la línia (les més elevades tenen un major risc de col·lisió), les estructures 

amb fases en diversos plans (que fan més difícil que l'au pugui esquivar els cables) i el 

centre de l'obertura, on és més freqüent la col·lisió, en comparació amb les zones més 

properes als suports, ja que resulta més difícil per a les aus anticipar la presència de 

l'cablejat. 

 

EN FASE DE DESMANTELLAMENT 

o acció: No Acció. 

De forma anàloga a la fase d'explotació, durant el desmantellament, al no existir 

l'element generador de l'impacte es conclou la NO AFECCIÓ.  

 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Sinérgico 2

Intensidad Media 2 Acumulación Simple 1

Extensión Extenso 4 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Permanente 4 Recuperabilidad Irrecuperable 8

Reversibilidad Irreversible 4 Magnitud Normal 50

0,46Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Moderado



 

ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL 

PE "ANOIA I SEGARRA III" 

Província de Barcelona (Catalunya) 

 

 

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ D'IMPACTES pàgina 259 de 388 

 XARXA NATURA 

La construcció de de el parc, la LAAT i SET en projecte podria afectar de manera directa 

o indirecta a espais naturals d'interès. El principal impacte potencial que podria produir-

se és l'afecció directa per alteració i / o afecció de la xarxa natural. Aquest fet podria 

provocar un efecte sobre les espècies presents, de manera directa sobre la flora, i de 

manera indirecta sobre la fauna. 

A continuació, es realitzarà una valoració de l'abast d'aquest impacte: 

AFECCIÓ I / O ALTERACIÓ DE LA XARXA NATURAL 

EN FASE DE CONSTRUCCIÓ 

o acció: Construcció de les infraestructures. 

Aquesta afecció directa inclourà un impacte sobre la vegetació, per les estassades 

necessaris per a la instal·lació de les infraestructures, així com sobre les espècies de 

fauna, per les molèsties ocasionades durant la construcció. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Sinérgico 2

Intensidad Media 2 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Indirecto 1

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad A medio plazo 2

Reversibilidad Medio plazo 2 Magnitud Baja 40

0,325Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Moderado  

EN FASE D'EXPLOTACIÓ 

o acció: Presència de la línia elèctrica i els aerogeneradors. 

La resta d'espais naturals propers, encara que no resultin afectats directament, podran 

ser afectats de manera indirecta. En aquests espais naturals trobem espècies d'interès 

o catalogades. Moltes d'elles fan vols diaris de diversos quilòmetres, podent utilitzar 

l'àmbit d'estudi per a l'alimentació i campeig, de manera que és previsible que aquestes 

espècies es traslladin a la zona d'estudi i resultin afectades per les seves infraestructures. 
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Naturaleza Perjudicial - Sinergia Sinérgico 2

Intensidad Media 2 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Indirecto 1

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad A medio plazo 2

Reversibilidad Medio plazo 2 Magnitud Baja 35

0,3Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Moderado  

EN FASE DE DESMANTELLAMENT 

o acció: Desmantellament de les infraestructures projectades. 

El desmantellament de les infraestructures afectarà directament als espais naturals sobre 

els quals s'assenten, així com indirectament als espais propers. Entre els impactes sobre 

la xarxa natural s'inclouran molèsties a la fauna i degradació de la vegetació per 

partícules en suspensió. No obstant això, el desmantellament de les infraestructures 

permetrà la recuperació de la vegetació afectada inicialment. De la mateixa manera, el 

desmantellament permetrà el retorn de les espècies que van ser desplaçades de la zona 

de projecte a l'començar la seva construcció. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Sinérgico 2

Intensidad Media 2 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Indirecto 1

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad A medio plazo 2

Reversibilidad Medio plazo 2 Magnitud Muy baja 20

0,225Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  
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 MEDI PERCEPTUAL 

 PAISATGE 

L'efecte sobre el paisatge es deu fonamentalment a la intromissió d'un nou element 

artificial en el medi. La magnitud d'l'efecte és funció de la qualitat i fragilitat de l'entorn, 

que defineixen el valor intrínsec de l'medi en què es trobi. També influeix el potencial 

nombre d'observadors de les noves instal·lacions. Els principals impactes vindran 

determinats per: 

- Una disminució de la qualitat de l'paisatge, per la presència de les 

infraestructures associades a l'PE, la LAAT i SET. 

- Intrusió en el medi paisatgístic per les infraestructures de el projecte. 

A continuació, es valoren els impactes generats per les infraestructures en projecte sobre 

l'àmbit d'estudi distingint les diferents fases: 

DISMINUCIÓ DE LA QUALITAT DEL PAISATGE 

FASE DE CONSTRUCCIÓ 

o acció: Construcció de Parc Eòlic, la SET i LAAT. 

La presència de la maquinària necessària per a la construcció de Parc Eòlic, LAAT i SET, 

així com per a l'obertura de rases per a la interconnexió, unit a la parcial aparició dels 

aerogeneradors a mesura que es vagin hissant, implicarà una gradual pèrdua de la 

qualitat en el paisatge a l'introduir elements de manera continuada que no són integrants 

de l'mig.  

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Media 2 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Medio plazo 2 Periodicidad Periódico 2

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad A medio plazo 2

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 27

0,26Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Moderado  

Donada la naturalesa de les obres, ia l'aparició esglaonada d'aquestes infraestructures, 

l'impacte es considera MODERAT. 
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EN FASE D'EXPLOTACIÓ 

o acció: No Acció. 

Durant la fase d'operació de les infraestructures projectades, no es realitzaran accions 

que impliquin cap tipus de moviment de terra, donant-se així la NO AFECCIÓ de 

l'impacte.  

EN FASE DE DESMANTELLAMENT 

o acció: No Acció. 

De forma anàloga a la fase d'explotació, durant el desmantellament, no hi haurà cap 

tipus d'acció que generi una pèrdua de qualitat, considerant-se així la NO AFECCIÓ de 

l'impacte.  

INTRUSIÓ DEL MEDI PAISATGÍSTIC  

EN FASE DE CONSTRUCCIÓ 

o Acció: Construcció de Parc Eòlic, la LAAT i la SET. 

Durant la fase de construcció de les infraestructures projectades, es realitzaran accions 

que impliquin cap tipus de moviment de terra, donant-se així la afecció. L'impacte es 

considera COMPATIBLE. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Sinérgico 2

Intensidad Media 2 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Indirecto 1

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad A medio plazo 2

Reversibilidad Medio plazo 2 Magnitud Muy baja 22

0,235Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  

EN FASE D'EXPLOTACIÓ 

o Acció: Presència del PE, la LAAT i SET. 

Tal com s'ha descrit en l'apartat de medi perceptual, l'àrea d'estudi compta amb un 

paisatge de qualitat notable i amb nivell d'antropització alt, ja que en l'entorn existeixen 

nombroses infraestructures eòliques, així com línies elèctriques, edificacions i  
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infraestructures de transport terrestre. La presència humana també queda patent en els 

nombrosos nuclis de població en l'entorn, així com l'activitat agrícola, tot això fa que el 

paisatge tingui una capacitat mitjana d'absorció, la qual cosa redueix l'impacte generat 

per la presència del Parc Eòlic, el SET i el LAAT en el paisatge. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Media 2 Acumulación Acumulativo 4

Extensión Extenso 4 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Continuo 4

Persistencia Permanente 4 Recuperabilidad Mitigable 4

Reversibilidad Medio plazo 2 Magnitud Normal 50

0,455Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Moderado  

Tot això fa que, un cop valorat l'impacte, aquest tingui un resultat de MODERAT. 

EN FASE DE DESMANTELLAMENT 

o Acció: Desmuntatge dels aerogeneradors, suports i infraestructures d'evacuació. 

Una de les principals avantatges de la construcció d'aquest tipus d'infraestructures, és 

que són en la seva major part reversibles i se li pot tornar al paisatge el seu estat inicial 

un cop desmantellades, ja que els suports, aerogeneradors i aparellatge de la SET, que 

són les infraestructures que provoquen la intrusió en el medi, són completament 

desmuntats i transportats fora de la zona. Per tot això, la fase de desmantellament 

produiria un impacte beneficiós en el paisatge d'aquest moment, al desaparèixer els 

elements antròpics instal·lats i recuperar el seu estat original. El resultat és un impacte 

BENEFICIÓS. 

Naturaleza Beneficioso + Sinergia Sinérgico 2

Intensidad Alta 4 Acumulación Simple 1

Extensión Extenso 4 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Continuo 4

Persistencia Permanente 4 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Normal 57

0,49Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Beneficioso
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 MEDI SOCIOECONÒMIC 

Des d'un punt de vista més concret, pel que fa la construcció i explotació de l'Parc Eòlic, 

la SET i LAAT podem avançar que els efectes més significatius sobre el medi 

socioeconòmic seran positius, ja que aquest tipus d'instal·lacions contribueixen a la 

creació de llocs de treball durant la fase de construcció, i a el desenvolupament de la 

regió en la qual es troben les infraestructures en projecte. 

Els efectes negatius des del punt de vista socioeconòmic es deuen al fet que hi ha 

activitats que per la seva naturalesa presenten certes incompatibilitats que, si bé no han 

de ser excloents, poden interactuar de forma negativa. Un exemple d'aquestes activitats 

poden ser les concessions mineres en general, la presència d'altres infraestructures que, 

per motius de seguretat, han de respectar certes distàncies (carreteres, línies de 

ferrocarril, gasoductes, poblacions, línies elèctriques, etc.). 

Un altre impacte negatiu destacable és el canvi d'ús de terra per l'ocupació de Parc Eòlic, 

la Subestació i la línia d'evacuació, i la consegüent pèrdua de terreny agrícola o forestal. 

Aquest impacte serà directament proporcional a la superfície ocupada pel Parc i els 

suports, les afeccions de el qual poden ser temporals (camins d'accés temporals, zones 

d'apilament de material) o permanents (camins d'accés permanents, infraestructures 

energètiques, etc ...). 

Es consideren tres factors: 

- Afecció a les infraestructures existents, A causa de l'ús de les mateixes per 

al trànsit de la maquinària i personal de el projecte. 

- L'impacte associat és la Dinamització Econòmica, la qual es donarà per la 

necessitat de treballadors en el projecte. 

- L'impacte associat és la Afecció als usos de terra, tant productius com recreatius 

a causa de l'ocupació de el projecte. 

 AFECCIÓ A LES INFRAESTRUCTURES EXISTENTS 

FASE DE CONSTRUCCIÓ 

o acció: Trànsit de maquinària i vehicles. 

La necessitat d'un bon estat de les vies d'accés a l'emplaçament futur de les 

infraestructures projectades per al correcte trànsit dels vehicles de transport tant de 

materials de construcció com de les turbines, generarà un impacte positiu a causa de 
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que es realitzaran treballs d'adequació i manteniment d'aquestes vies, ja que, tal com 

s'ha comentat, es farà servir la xarxa de camins rurals existents per a l'accés als 

aerogeneradors, la SET i suports de la LAAT, el que farà que la població gaudeixi d'unes 

infraestructures en bon estat, per això l'impacte resultant és BENEFICIÓS. 

Naturaleza Beneficioso + Sinergia Simple 1

Intensidad Media 2 Acumulación Simple 1

Extensión Extenso 4 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Continuo 4

Persistencia Permanente 4 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Normal 51

0,425Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Beneficioso  

EN FASE D'EXPLOTACIÓ 

o acció: Operacions de manteniment. 

Per a la fase d'explotació, es redueix de manera considerable el trànsit de vehicles i amb 

prou feines hi haurà de maquinària, atès que les tasques de manteniment es fan de 

manera puntual i programada, i sense necessitat de realitzar o desplaçar grans vehicles 

o maquinàries sobre el Parc Eòlic i la línia d'evacuació. Són tasques executades pel 

personal de manteniment i no comporten més impactes que el desplaçament d'aquestes 

persones amb el seu vehicle pels vials interns de Parc Eòlic i els accessos camp a través 

per al cas dels suports de la LAAT. El resultat després de la valoració és de 

COMPATIBLE. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Puntual 1 Efecto Indirecto 1

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 30

0,23Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  
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EN FASE DE DESMANTELLAMENT 

o acció: Trànsit de maquinària i vehicles. 

A l'igual que en la fase d'operació, l'increment de trànsit de maquinària i vehicles 

necessaris per al procés de desmantellament aerogeneradors i infraestructures auxiliars 

de Parc Eòlic, així com dels suports i aparellatge de la SET, això es tradueix en una 

possible molèstia a la població local que pugui residir en els voltants o que vulguin accedir 

a les parcel·les agrícoles de la zona.  

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Puntual 1 Efecto Indirecto 1

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Muy baja 22

0,19Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  

AFECCIÓ A LA POBLACIÓ 

EN FASE DE CONSTRUCCIÓ 

o acció: Construcció de Parc Eòlic, la LAAT i la SET 

Es produirà una molèstia a la població per l'increment de l'trànsit rodat com a 

conseqüència de l'augment de vehicles relacionats amb la construcció. Això no obstant, 

tal com s'ha comentat en impactes anteriors, els camins d'accés als aerogeneradors són 

rurals, i els camins d'accés als suports i SET poc transitats. El trànsit de vehicles per les 

vies d'accés a la zona projectada no revestirà un risc excessivament greu per a la 

circulació de la resta de vehicles i persones, per tant, la probabilitat d'accidents associats 

a l'increment de l'trànsit es considera baixa, de manera que el impacte resulta 

COMPATIBLE. 
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Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Indirecto 1

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 30

0,24Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  

EN FASE D'EXPLOTACIÓ 

o acció: Operacions de manteniment 

Tal com s'ha comentat anteriorment, les tasques de manteniment de Parc Eòlic i les 

seves infraestructures d'evacuació porten associades un increment en la intensitat de 

l'trànsit rodat en les vies de comunicació de la zona, i l'increment de l'trànsit rodat a 

causa de les accions de manteniment serà reduït. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 25

0,23Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  

EN FASE DE DESMANTELLAMENT 

o acció: Trànsit de maquinària i vehicles - Desmuntatge d'aerogeneradors, dels 

suports, aparellatge i elements auxiliars 

Les accions de desmantellament de Parc Eòlic i les seves infraestructures generaran 

certes molèsties a la població de la zona a causa de l'augment de trànsit de maquinària 

i vehicles requerits en aquests processos, de manera similar a la produïda per a la fase 

de construcció, però i menor magnitud, pel fet que la quantitat de maquinària i mà d'obra 

serà inferior. Això es tradueix en una valoració de l'impacte com COMPATIBLE. 
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Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Muy baja 20

0,205Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  

 ECONOMIA 

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA 

EN FASE DE CONSTRUCCIÓ 

o acció: Construcció de Parc Eòlic, la SET i LAAT 

Per al present tipus de projectes es preveu la creació de desenes de llocs de treballs per 

a totes les fases. Per tant, es tracta d'un impacte POSITIU associat a la dinamització 

econòmica a causa de la creació de llocs de treball de personal de la zona per a la 

construcció de Parc Eòlic i les infraestructures d'evacuació. 

Naturaleza Beneficioso + Sinergia Simple 1

Intensidad Media 2 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Periódico 2

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Alta 75

0,5Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Muy Beneficioso  

EN FASE D'EXPLOTACIÓ 

o Acció: Presència de l'EP, LEET i SET 

La producció d'energia, els impostos sobre l'activitat i la creació d'ocupació tindran un 

impacte positiu. 
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EN FASE DE DESMANTELLAMENT 

o Acció: Desmuntatge dels aerogeneradors, els suports, aparellatge i elements 
auxiliars. 

Per al present tipus de projectes es preveu la creació de desenes de llocs de treballs per 

a totes les fases. Per tant, es tracta d'un impacte POSITIU associat a la dinamització 

econòmica a causa de la creació de llocs de treball de personal de la zona per al seu 

desmuntatge de Parc Eòlic i les infraestructures d'evacuació. 

 

 

 

 

 

 

 USOS DEL SÒL 

AFECCIÓ ALS USOS DE TERRA 

EN FASE DE CONSTRUCCIÓ 

o acció: Moviment de terres. 

El tipus d'ús de sòl es veurà afectat principalment pel canvi d'un ús agrícola o forestal, a 

un industrial. Aquest canvi es deu a la instal·lació dels aerogeneradors, els suports i la 

construcció de la SET. Es tracta d'un impacte limitat a la zona d'ubicació de fonaments i 

SET, i únicament en les zones on no hi hagi camins existents. 



 

ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL 

PE "ANOIA I SEGARRA III" 

Província de Barcelona (Catalunya) 

 

 

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ D'IMPACTES pàgina 270 de 388 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Periódico 2

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 27

0,25Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  

EN FASE D'EXPLOTACIÓ 

o acció: No Acció.  

Durant la fase d'operació de parc eòlic, la LAAT i la SET, no es realitzaran accions que 

es tradueixin en un canvi en els usos de terra, ja que aquestes es realitzaran en les 

instal·lacions de les infraestructures, donant-se així la NO AFECCIÓ de l'impacte. 

EN FASE DE DESMANTELLAMENT 

o acció: Desmuntatge dels aerogeneradors, els suports, aparellatge i elements 

auxiliars. 

Un cop conclosa la vida útil del de la línia, les tasques de desmantellament i restauració 

tornaran a el terreny seu ús previ a la instal·lació dels aerogeneradors, els suports i la 

SET, produint així un impacte BENEFICIÓS, ja que el sòl recuperarà el seu ús. 

Naturaleza Beneficioso + Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Continuo 4

Persistencia Permanente 4 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 30

0,285Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Beneficioso  
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 PATRIMONI CULTURAL 

 PATRIMONI 

Ver Anex XIII: Prospecció Arqueològica Superficial 

Després de la finalització de la Prospecció Arqueològica Superficial a l'àrea d'influència 

del projecte de "Parc Eòlic Anoia i Segarra III, SET Calonge i Línia d'Evacuació" (TT.MM. 

de Castellfollit de Riubregós, Calonge de Segarra, Pujalt, Calaf, Sant Martí Sesgueioles, 

Els Prats de Rei i Rubió, Província de Barcelona), es poden extreure una sèrie de 

conclusions com a resum: 

➢ Començant pels Béns d'Interès Cultural (BIC),després de consultar la base 

de dades de Béns Immobles del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport del Govern 

d'Espanya; no hi ha elements relacionats amb aquesta categoria de béns situats 

en les proximitats del projecte d'infraestructura. 

➢ Tenint en compte el Patrimoni Cultural Inventariat de la zona, indiquen que 

hi ha 2 béns vinculats a aquesta categoria en l'entorn del projecte objecte 

d'aquest estudi. Aquests béns es troben a menys de 200 m de distància, per la 

qual cosa s'han proposat una sèrie de mesures de precaució per limitar-ne 

l'impacte cultural. En el cas del jaciment del Pla de la Tomassa II (a 90 m del 

camí d'accés per donar suport al número 27 de la línia elèctrica), s'ha recomanat 

el marcatge de les restes arqueològiques i el seguiment arqueològic dels treballs 

d'adequació de la carretera perquè passi de tenir un impacte moderat a 

compatible. D'altra banda, n'hi hauria prou amb marcar el solar de Sota de la 

Ferrera, ja que està molt més allunyat de la carretera (116 m) i té un impacte 

compatible. 

➢ Pel que fa al Patrimoni Arqueològic No Inventariat, no s'han trobat 

elements relacionats amb aquesta categoria en les proximitats del projecte 

d'infraestructura. 

➢ Pel que fa al Patrimoni Arquitectònic Inventariat, després de consultar la 

Base de Dades de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya; cal destacar que hi ha sis elements relacionats amb aquesta 

categoria situats a les proximitats del projecte d'infraestructura. Cinc d'ells tenen 

un Impacte Potencial Moderat que, després de l'abordatge de les mesures 

preventives adequades (marcatge de les estructures i seguiment arqueològic, 

aquest últim en aquells béns més propers a les infraestructures del projecte) es 
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faria Compatible. D'altra banda, hi ha un altre bé que, per la seva naturalesa i 

per estar més lluny que els altres, té un impacte compatible al principi. 

➢ Pel que fa al patrimoni etnogràfic, s'han identificat un total d'onze elements 

en l'àrea d'estudi, amb diferents graus d'impacte: Compatible (6) i Moderat 

(5). La majoria d'elles corresponen a casernes relacionades amb el treball agrícola 

i amb masies típiques del poblat rural de la zona. Per tal de mitigar aquest 

impacte, es proposa un marcatge de totes les estructures durant l'execució de 

les obres i el seguiment arqueològic de les que estan enganxades o dins del 

projecte d'infraestructura de l'EP Anoia i Segarra III. Un cop dutes a terme 

aquestes mesures, l'impacte residual resultant esdevindria compatible en tots 

els casos. 

➢ Finalment, en referència al Patrimoni Paleontològic, un cop consultada la 

base de dades del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i s'han 

realitzat els treballs de prospecció, no s'han trobat jaciments d'aquest tipus 

propers al projecte d'infraestructura. 

En conclusió, a causa de la mala visibilitat en algunes de les ubicacions dels 

aerogeneradors del projecte PE Anoia i Segarra III i la inaccessibilitat del terreny en 

alguns dels suports de la línia elèctrica d'evacuació, es proposa un seguiment 

arqueològic intensiu dels treballs de desbroç a la zona dels aerogeneradors CAL- 

02, CAL-04 i CAS-03; a la torre de mesura i en els suports nOS 41 i 50 de la LAAT. 

De la mateixa manera, com a mesura general, es proposa un seguiment arqueològic de 

tots els moviments de terres que es van a realitzar, de manera que es pugui controlar i 

documentar la possible aparició de jaciments arqueològics no observables 

superficialment. 
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 MATRIU D'IMPACTES 

Taula 59. Matriu d'impactes ambientals potencials 
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FASE DE CONSTRUCCIÓ 

MOVIMENT DE TERRES                        

TRÀNSIT DE MAQUINÀRIA I VEHICLES                        

ÚS DE MAQUINÀRIA PESADA                        

GENERACIÓ DE MATERIALS I RESIDUS                        

OBRA CIVIL *                        

MUNTATGE **                        

FASE D'EXPLOTACIÓ 

OPERACIONS DE MANTENIMENT                        

FUNCIONAMENT DELS AEROGENERADORS, LAAT I SET                        

PRESÈNCIA DELS AEROGENERADORS, LAAT I SET                        

FASE DE DESMANTELLAMENT 

TRÀNSIT DE MAQUINÀRIA I VEHICLES 
                       

DESMUNTATGE DE SUPORTS, APARELLATGE I ELEMENTS AUXILIARS                        

* Obra civil (fonaments i tancaments) 

** Muntatge (muntatge d'aerogeneradors, elements auxiliars i estesa de conductors per rases).  

impactes neutres  impactes positius  impactes negatius 

no Significatiu  beneficiós  

 compatible  

 moderat  

no Afecció  molt Beneficiós  

 sever  

 crític  
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10. MESURES PREVENTIVES, CORRECTORES I 

COMPENSATORIAS 

 FASE DE CONSTRUCCIÓ 

 ATMOSFERA I QUALITAT DE L'AIRE 

• Per tal d'evitar l'aixecament de pols i la consegüent afecció a la vegetació ia les 

persones presents a la zona d'actuació a causa de l'increment de partícules en 

suspensió en l'aire, es procedirà a l'reg de camins i altres infraestructures 

necessàries mitjançant camió cisterna o tractor unit a tremuja, durant tot el 

procés d'execució de les mateixes. La freqüència d'aquests regs haurà de ser 

concorde a el nivell d'humitat de el terreny en cada moment, sent especialment 

necessari en condicions de sequedat, més freqüents en període estival. Els 

camins i les plataformes representen el major focus contaminant, tant per la 

superfície que abasten com per la necessitat de labors d'excavació que porten 

implícites; per aquest motiu han de ser el principal centre d'atenció per a les 

tasques de reg. 

• Per al proveïment d'aigua necessària per realitzar aquests regs, es disposaran 

dels permisos necessaris per part de l'organisme o propietari corresponent. 

• Per reduir en el possible les emissions gasoses procedents dels gasos 

d'escapament de la maquinària, cal que la maquinària que intervingui en les 

obres disposi d'una correcta posada a punt dels seus motors realitzada per un 

servei autoritzat. Serà per tant obligatori que disposin dels documents que 

acreditin que s'han passat amb èxit les inspeccions tècniques de vehicles 

corresponents, en compliment de la legislació existent en aquesta matèria. 

• Es limitarà la velocitat de tots els vehicles a 30 km / h., A fi d'evitar l'aixecament 

de pols. Aquesta reducció ajudarà a més a la reducció de l'emissió de 

contaminants generats en els propis motors de combustió. 

• Per reduir en el possible les emissions de sorolls procedents de l'funcionament 

de la maquinària, es durà a terme una posada a punt dels motors de la 

maquinària que intervé en les obres, realitzada per un servei autoritzat, o 

disposar dels documents que acreditin que s'han passat amb èxit les inspeccions 

tècniques de vehicles corresponents, en compliment de la legislació existent en 

aquesta matèria. 

• Fixar l’horari de treball en període diürn (de 8h a 20h) 
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• Situar les zones de serveis auxiliars en zones allunyades respecte als nuclis 

habitats més propers a la zona. 

• Controlar les emissions sonores 

• Durant la construcció es realitzarà un seguiment dels nivells de soroll 

 PETJADA DE CARBONI 

• Per reduir en el possible les emissions de gasos d'efecte hivernacle procedents 

de la crema de combustible de la maquinària i vehicles, es durà a terme una 

posada a punt dels motors de la maquinària que intervé en les obres, realitzada 

per un servei autoritzat, o disposar dels documents que acreditin que s'han 

passat amb èxit les inspeccions tècniques de vehicles corresponents, en 

compliment de la legislació existent en aquesta matèria. 

• Una coordinació correcta de tots els treballs, així com una sincronització dels 

mateixos, evitarà moviments innecessaris de maquinària i vehicles i per tant es 

reduiran les emissions de gasos d'efecte hivernacle. 

• Una correcta ubicació de parc de maquinària on es deixen les mateixes després 

de la jornada de treball és fonamental per a la reducció del seu moviment i 

conseqüent reducció d'emissions. Una ubicació estratègica on es pugui accedir 

amb vehicles i la seva proximitat a les zones de treball disminuiran les emissions. 

 EDAFOLOGIA I USOS DEL SÒL 

• Per a l'obertura de camins i rases, s'aprofitarà, en la mesura del possible, a 

l'màxim la xarxa de camins existents i es tractarà d'ajustar el seu condicionament 

a l'orografia i relleu de el terreny per minimitzar pendents i talussos -tot això 

supeditat als condicionants tècnics necessaris per al trànsit de la maquinària 

necessària per al muntatge dels aerogeneradors. 

• Es prendran les mesures necessàries per evitar processos erosius en zones 

degradades com a conseqüència de la realització de les obres. Per a això, es 

projectaran les obres de drenatge longitudinals i transversals necessàries i 

s'estendran tan aviat com sigui possible les terres necessàries per a la subjecció 

dels talussos formats, realitzant al més aviat possible les tasques de restauració 

vegetal. 

• La recollida de la terra vegetal extreta es realitzarà en monticles no superiors als 

2 metres d'altura per evitar la seva compactació, afavorint d'aquesta manera la 

ventilació de la matèria orgànica i la conservació de les propietats intrínseques 

d'aquesta. 
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• Es realitzarà l'abalisament de les zones crítiques d'obra per evitar que hi hagi 

maquinària fora de la zona d'actuació. Aquestes zones hauran de ser 

determinades pel tècnic ambiental d'obra. 

• Un cop s'hagin acabat les obres d'excavació i construcció de les infraestructures, 

la terra vegetal sobrant serà escampada per la zona d'obra, incrementant el 

gruix de terra a les zones degradades en cas de ser necessari, per tal que la 

terra vegetal extreta no sigui retirada de la zona del projecte. 

• Una vegada concloses les obres, es procedirà a la descompactació de totes les 

superfícies que hagin estat alterades com a conseqüència del pas de maquinària, 

mitjançant un conreu superficial de el terreny o subsolat. Aquestes zones 

probablement també hauran de ser recuperades des del punt de vista vegetal, 

de manera que aquesta mesura es pot considerar com a part de la preparació 

de el terreny per a escometre els treballs de restauració, si bé no succeirà així 

en terrenys de cultiu que hagin estat ocupats o utilitzats pel pas de maquinària. 

• Els àrids i formigons necessaris procediran de préstecs, pedreres i instal·lacions 

que comptin amb llicència per a l'activitat. 

 QUALITAT DELS SÒLS 

• S'evitarà l'abandonament o abocament de qualsevol tipus de residu a la zona 

d'influència de parc. Per a això, es realitzaran recollides periòdiques de residus, 

amb la qual cosa s'evitarà la dispersió dels mateixos i s'afavorirà que l'aparença 

de parc sigui la més respectuosa amb el medi ambient. 

• La recollida dels residus durant la fase de construcció es realitzarà a les 

deixalleries situats a la zona d'apilaments i maquinària. 

• Es disposarà d'un sistema de contenidors i bidons estancs (per al cas de residus 

perillosos o industrials), que seran habilitats per a la deposició de qualsevol tipus 

de residu generat durant la fase d'obres. Per la seva ubicació es disposarà d'una 

zona, si pot ser adjacent a la de la ubicació de les instal·lacions auxiliars d'obra 

i ocupant preferentment zones de cultiu, que es condicionarà de forma 

adequada, contemplant la possibilitat d'abocaments o vessaments accidentals. 

• Les característiques dels contenidors estaran d'acord amb el material que 

contenen. Així, es disposaran contenidors per a la recollida de residus 

assimilables a urbans i un altre per a envasos i residus d'envasos procedents de 

l'consum per part dels operaris d'obra. La recollida d'aquests residus s'efectuarà 

per les vies ordinàries de recollida de RSU, o en cas de no ser possible, serà la 

pròpia contracta l'encarregada de la seva recollida i deposició en abocador. 
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• Es disposaran també contenidors per a la recollida de residus no perillosos, és a 

dir, palets, restes de tubs, plàstics, ferralles, etc. La recollida d'aquests residus 

s'efectuarà a través d'un gestor autoritzat. No serà necessària la col·locació de 

contenidors específics per a cada material, sinó que s'utilitzaran contenidors 

comuns per a materials similars. 

• S'evitaran accions com el rentat de maquinària o la posada a punt de la mateixa. 

Si cal fer-les, s'utilitzarà una zona específica creada per a la ubicació dels 

contenidors de recollida de residus. Com ja s'ha comentat anteriorment, es 

procurarà ubicar aquesta zona en llocs allunyats de zones sensibles, com zones 

associades a cursos d'aigua o zones d'alt nivell freàtic, i disposaran de les 

mesures necessàries per evitar la contaminació d'aigües i sòls. 

• Pel que fa als residus perillosos o industrials, és important ressaltar que segons 

la Llei 22/2011 de Residus, s'obliga als productors de residus perillosos a separar 

i no barrejar aquests, així com a envasar i etiquetar-de forma reglamentària. Per 

tant, cal agrupar els diferents residus perillosos per classes en diferents 

contenidors degudament etiquetats per, a més de complir amb la legislació, 

facilitar la gestió dels mateixos. La recollida i gestió es realitzarà per part d'un 

gestor autoritzat de residus. 

• Es comprovarà que es procedeix a donar tractament immediat als residus no 

perillosos, no permetent la seva acumulació continuada (més de sis mesos). 

• Sempre que sigui possible, en cas de realitzar operacions de canvis d'oli de la 

maquinària que intervé en el parc, es comptarà amb l'actuació d'un taller 

autoritzat per realitzar aquestes tasques i per a la recollida i gestió de l'residu, 

en compliment de la legislació vigent a l'respecte. 

• Per a la realització dels treballs de manteniment es prendran les mesures 

necessàries per evitar la possible contaminació de sòls i aigües en el cas de 

vessaments o accidents, per això s'utilitzaran safates col·locades sobre la zona 

de treball i es comptarà amb mantes absorbents i sepiolita per aplicar en cas 

d'abocament accidental i s'utilitzarà com a lloc apropiat per a aquests treballs, 

la superfície pavimentada creada per albergar els residus generats. 

• Els excedents de terra de les tasques d'excavació i adequació de el terreny que 

no sigui utilitzada per a la restauració de talussos, farcit de sabates i 

anivellament de sòl, serà retirada a un Centre de Gestió de Residus autoritzats, 

que s'encarregarà de retirar la quantitat de terra que s'especifica en els 

mesuraments de el present projecte. 

• Si es produïssin abocaments accidentals i incontrolats de material de rebuig, es 

procedirà a la seva retirada immediata a la deixalleria ia la neteja de el terreny 
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afectat, en el cas d'abocaments de producte perillosos s'aplicarà sepiolita per a 

l'absorció del producte. 

• En el lloc on s'ubiquen les instal·lacions auxiliars d'obres, (sobre camp de cultiu), 

es col·locaran banys químics per a l'ús per part dels treballadors implicats. La 

recollida i gestió dels residus generats aniran a càrrec d'un gestor apropiat 

(possiblement el mateix agent que ha habilitat el bany químic), a el qual se li 

demanaran els albarans de recollida i lliurament dels residus. 

• En el cas de necessitar disposar de zones de préstecs o abocadors de materials, 

aquests comptaran amb els permisos necessaris d'obertura i / o explotació de 

les mateixes, segons la legislació vigent. 

• Es retiraran tots els excedents d'excavació de les zones d'obres, de manera que 

el terreny quede net de tot tipus de material estrany o degradant. Tampoc es 

deixaran materials rocosos o terrosos abocaments de forma indiscriminada, així 

com pedres o forats per excessos d'excavació. 

• Quan no hi hagi planta de formigó autoritzada en obra, les formigoneres 

utilitzades en obra seran rentades en les seves plantes d'origen, mai a l'àrea de 

construcció de parc. Per al rentat de les cubes i canaletes de formigó, es 

procedirà a l'execució d'una zona de rentat, proveïda de bassa de rentat que ha 

de contenir una membrana geosintética o geomembrana de polietilè o PVC 

(impermeable) que permeti el rentat de el formigó i impedeixi el contacte amb 

el terra d'aquest. Un cop sec, es procedirà a la retirada de la mateixa incloent el 

geotèxtil, traslladant-los a abocadors autoritzats. La bassa de rentat es situarà 

sempre lluny de rierols, rambles i zones de vessament i en àrees sense pendent, 

prèvia aprovació de el lloc per la Direcció Ambiental d'Obra o pels responsables 

de la propietat. 
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• Es comprovarà que tot el personal d'obra es troba informat sobre les zones 

habilitades per a la deposició dels residus en funció de la seva naturalesa i sobre 

la correcta gestió dels mateixos. 

 HIDROLOGIA 

• Es tindrà especial cura per no afectar basses, dipòsits d'aigua o punts de 

proveïment d'aigua existents a la zona. 

• La ubicació de la zona d'apilaments i residus es dissenyarà de manera específica 

perquè quedi el més allunyada possible de les lleres existents. 

• Es comprovarà que durant l'execució de les obres no cauen accidentalment 

runes o residus a les lleres propers. Si això passés, es procedirà a la seva retirada 

i trasllat a abocador. 

• Es prendran les mesures necessàries, com la col·locació de motes, abalisat, 

barreres anti-abocaments, etc., per evitar el vessament o abocament de residus 

líquids en les lleres o punts d'aigua propers. 

• En el cas d'afecció a llits que formin part de l'Domini Públic Hidràulic o previsió 

d'aquesta, se sol·licitaran els permisos corresponents d'afecció o ocupació, en 

compliment de la legislació vigent. 

• La ubicació de la zona d'apilaments i residus es dissenyarà de manera específica 

perquè quedi el més allunyada possible de les lleres existents. 

• Es comprovarà que durant l'execució de les obres no cauen accidentalment 

runes o residus a les lleres propers. Si això passés, es procedirà a la seva retirada 

i trasllat a abocador. 

• Estarà totalment prohibit el rentat de maquinària o eines en els cursos d'aigua. 

• Després de les obres de desmantellament s'assegurarà que els drenatges i 

afeccions o encreuaments amb llits existents quedaran totalment restituïts i 

funcionals. 

• S'ha d'assegurar la instal·lació de la xarxa de drenatges suficient per assegurar 

la no interrupció del vessament superficial existent. 

 INCENDI 

• Durant les tasques de qualsevol activitat que impliqui un risc de provocar 

incendis (ús de maquinària capaç de produir espurnes), s'habilitaran els mitjans 

necessaris per a evitar la propagació de foc. Es recomana la disposició d'un 

camió cisterna amb els dispositius necessaris per a procedir a l'extinció de 
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l'possible incendi en el cas de les tasques de desbrossament, la disposició 

d'extintors en el cas de soldadures o un altre tipus d'actuacions. Aquestes 

mesures seran especialment tingudes en compte en el període de campanya 

contra incendis. 

• Necessitat d'instal lar bassa per a Tasques d'extinció per Exemple Pròxima 

subestacions SET o lloc que va seguir fàcil de disposar d'aigua. El projecte 

preveu com a mesura correctora construcció d'1 punt de reserva d'aigua al parc 

de més de 120 m3 de Capacitat accessible pèls medios d'extinció Aeris. 

Desbrossat sota línia AT i Neteja de les bores dels camins. 

• Es prohibeix terminantment la realització de fogueres, fogueres, abandonament 

de burilles i, en definitiva, qualsevol tipus d'actuació que comporti risc d'incendis. 

• Durant les tasques de qualsevol activitat que impliqui un risc de provocar 

incendis (ús de maquinària capaç de produir espurnes), s'habilitaran els mitjans 

necessaris per a evitar la propagació de foc. Es recomana la disposició d'un 

camió cisterna amb els dispositius necessaris per a procedir a l'extinció de 

l'possible incendi en el cas de les tasques de desbrossament, la disposició 

d'extintors en el cas de soldadures o un altre tipus d'actuacions. Aquestes 

mesures seran especialment tingudes en compte en el període de campanya 

contra incendis. 

 VEGETACIÓ 

DEGRADACIÓ I ALTERACIÓ DE LA COBERTURA VEGETAL 

• Prèvia comunicació i autorització de l'òrgan competent, si fos necessari, es 

realitzarà una prospecció botànica superficial a la zona de el projecte, previ a 

l'inici de les obres, amb l'objectiu d'identificar espècies de flora d'interès o 

protegides. En cas de detectar qualsevol espècie inclosa en el Catàleg Nacional 

o Regional d'Espècies Amenaçades, s'evitarà la seva eliminació, i s'informarà a 

l'administració competent qui indicarà la forma d'actuar en coordinació amb el 

promotor. 

• Previ a l'inici de les obres, un tècnic especialista haurà de planificar la ubicació 

de les zones d'actuació i accessos, evitant i si no, minimitzant l'afecció a 

vegetació natural. 

• Per a l'execució de la xarxa de vials i rases d'interconnexió entre aerogeneradors, 

s'intentarà aprofitar a el màxim la xarxa de camins i vies existents, a fi d'evitar 

l'obertura de noves faixes que suposin la consegüent eliminació de la coberta 

vegetal. Es tendirà a realitzar l'eixamplament de el camí sobre els terrenys de 
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labor adjacents, si n'hi ha, tractant d'evitar les zones amb cobertura vegetal 

natural. 

• Per tal de protegir la vegetació natural de la zona d'actuació, es procedirà a la 

col·locació de senyals d'abalisament en les superfícies d'ocupació, per tal de 

delimitar l'àrea d'actuació i evitar excedir la quantitat de terreny afectat. Així 

mateix, es jalonará les masses de vegetació natural d'interès (fonamentalment 

exemplars de rouredes ibèrics, àlber i salze) i, en funció de l'espècie, s'adoptarà 

un perímetre de protecció, desviant la pista o la rasa que és necessari. 

• No es permetrà el trànsit de maquinària fora dels límits establerts com a zones 

d'actuació, amb l'objectiu de no provocar impactes majors als estrictament 

necessaris. 

• Previ a la realització dels treballs de poda i tala es comptarà amb els permisos 

necessaris i el vistiplau per part de l'Agent Mediambiental de la zona. 

• El material procedent de l'estassada de la vegetació que ocupa l'àrea d'actuació 

es recollirà i portarà a abocador, per tal de no abandonar material vegetal que, 

un cop sec, es converteix en combustible fàcilment inflamable que pot provocar 

incendis. 

• Es reutilitzarà la terra vegetal retirada per a tasques de revegetació. Aquestes 

tasques es realitzen amb espècies arbòries i arbustives en totes les zones 

afectades pel projecte que comptin amb vegetació natural. 

• Previ a la realització dels treballs de poda i tala es comptarà amb els permisos 

necessaris i el vistiplau per part de l'Agent Mediambiental de la zona. 

• Es prohibeix terminantment la realització de fogueres, fogueres, abandonament 

de burilles i, en definitiva, qualsevol tipus d'actuació que comporti risc d'incendis. 

• Es procedirà a l'reg de la xarxa de camins utilitzats per a la construcció de parc 

eòlic, amb la finalitat de reduir les partícules en suspensió. 

• Durant les operacions de muntatge, l'aplec de l'material es realitzarà sobre la 

pròpia plataforma, evitant així l'afecció innecessària sobre la coberta vegetal 

existent. 

• Durant les tasques de qualsevol activitat que impliqui un risc de provocar 

incendis (ús de maquinària capaç de produir espurnes), s'habilitaran els mitjans 

necessaris per a evitar la propagació de foc. Es recomana la disposició d'un 

camió cisterna amb els dispositius necessaris per a procedir a l'extinció de 

l'possible incendi en el cas de les tasques de desbrossament, la disposició 

d'extintors en el cas de soldadures o un altre tipus d'actuacions. Aquestes 
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mesures seran especialment tingudes en compte en el període de campanya 

contra incendis. 

AFECCIÓ A HICS 

• Es realitzarà una prospecció botànica superficial a la zona de el projecte, previ 

a l'inici de les obres, amb l'objectiu d'identificar espècies de flora d'interès o 

protegides. En cas de detectar qualsevol espècie inclosa en el Catàleg Nacional 

o Regional d'Espècies Amenaçades, s'evitarà la seva eliminació, realitzant petites 

variacions de traçat o trasplantant l'exemplar / és a una zona d'hàbitat similar. 

• Previ a l'inici de les obres, un tècnic especialista haurà de planificar la ubicació 

de les zones d'actuació i accessos, evitant i si no, minimitzant l'afecció a HICs. 

• Per tal de protegir els HICs de la zona d'actuació, es procedirà a la col·locació 

de senyals d'abalisament en les superfícies d'ocupació, per tal de delimitar l'àrea 

d'actuació i evitar excedir la quantitat de terreny afectat. 

• No es permetrà el trànsit de maquinària fora dels límits establerts com a zones 

d'actuació, amb l'objectiu de no provocar impactes majors als estrictament 

necessaris. 

• Durant les operacions de muntatge, l'aplec de l'material es realitzarà sobre la 

pròpia plataforma, evitant així l'afecció innecessària sobre la coberta vegetal 

existent. 

• Es procedirà a l'reg de la xarxa de camins utilitzats per a la construcció de parc 

eòlic, amb la finalitat de reduir les partícules en suspensió. 

 FAUNA 

ALTERACIÓ / PÈRDUA DEL HABITAT 

• Per a l'execució de la xarxa de vials i rases d'interconnexió entre aerogeneradors, 

s'intentarà aprofitar a el màxim la xarxa de camins i vies existents, a fi d'evitar 

l'obertura de noves faixes que suposin la consegüent eliminació de la coberta 

vegetal. Es tendirà a realitzar l'eixamplament de el camí sobre els terrenys de 

labor adjacents, si n'hi ha, tractant d'evitar les zones amb cobertura vegetal 

natural. 

• Per tal de protegir la vegetació natural de la zona d'actuació, es procedirà a la 

col·locació de senyals d'abalisament en les superfícies d'ocupació, per tal de 

delimitar l'àrea d'actuació i evitar excedir la quantitat de terreny afectat. Així 

mateix, es jalonará les masses de vegetació natural d'interès (fonamentalment 
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exemplars de roures i alzines) i, en funció de l'espècie, s'adoptarà un perímetre 

de protecció, desviant la pista o la rasa que és necessari. 

• No es permetrà el trànsit de maquinària fora dels límits establerts com a zones 

d'actuació, amb l'objectiu de no provocar impactes majors als estrictament 

necessaris. 

• Es reutilitzarà la terra vegetal retirada per a tasques de revegetació. Aquestes 

tasques es realitzen amb espècies arbòries i arbustives en totes les zones 

afectades pel projecte que comptin amb vegetació natural. 

• Durant les tasques de qualsevol activitat que impliqui un risc de provocar 

incendis (ús de maquinària capaç de produir espurnes), s'habilitaran els mitjans 

necessaris per a evitar la propagació de foc. Es recomana la disposició d'un 

camió cisterna amb els dispositius necessaris per a procedir a l'extinció de 

l'possible incendi en el cas de les tasques de desbrossament, la disposició 

d'extintors en el cas de soldadures o un altre tipus d'actuacions. Aquestes 

mesures seran especialment tingudes en compte en el període de campanya 

contra incendis. 

• Es prohibeix terminantment la realització de fogueres, fogueres, abandonament 

de burilles i, en definitiva, qualsevol tipus d'actuació que comporti risc d'incendis. 

 

MOLÈSTIES I DESPLAÇAMENTS 

• Sempre que sigui possible, i d'acord amb el cronograma d'execució de les obres 

i la durada de les mateixes, s'evitarà que l'inici de les obres coincideixi amb les 

estacions de reproducció i cria (tasques associades als moviments de terra i obra 

civil ) de les espècies de major interès presents en l'àmbit d'estudi, especialment 

de qualsevol espècie catalogada i / o amenaçada que pogués estar present en 

una àrea d'1 km al voltant de les infraestructures projectades. 

• A partir de la prospecció es podrà proposar un calendari específic d'operacions 

a realitzar i zones en què es pot o no es pot actuar, en cas de detectar exemplars 

nidificant en aquest radi d'1 km. 

• S'instal·laran senyals recordatòries de presència de fauna a la zona de treball. 

• S'evitarà la circulació de persones i vehicles més enllà dels sectors estrictament 

necessaris dins el terreny destinat a l'obra. 

• Queda prohibit qualsevol tipus de molèstia o persecució als animals que es 

mantinguessin en proximitats de les obres. 
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• Durant les obres, es realitzarà un seguiment ambiental per un tècnic especialista 

que vetllarà pel compliment de les mesures preventives i correctores així com la 

detecció de canvis en l'etologia de la fauna. 

MORTALITAT PER ATROPELLAMENT 

• La limitació de velocitat establerta per a la circulació de vehicles serà 30 km / h. 

amb l'objectiu de reduir l'afecció sobre la fauna a causa de l'possible risc de 

col·lisió i / o atropellament. En cas de produir-se baixes, aquestes hauran de 

dipositar-se en els centres o llocs que determini a l'respecte l'Òrgan 

Administratiu competent. 

• S'intentarà evitar, en la mesura del possible, la realització de treballs nocturns 

per evitar atropellaments i accidents de la fauna salvatge amb vehicles com a 

conseqüència de enlluernaments. 

MORTALITAT PER COL·LISIÓ O ELECTROCUCIÓ 

• Es realitzarà un estudi de el de mortalitat, durant els primers 5 anys d'explotació 

de la LAAT Eòlic per determinar la possible afecció associada a l'explotació de la 

línia elèctrica i prendre mesures per a la seva mitigació, si fos necessari. 

• S'eliminaran les baixes d'animals domèstics i / o salvatges que es localitzin a 

l'interior de Parc Eòlic per evitar l'atracció d'aus carronyeres. S'establirà un 

protocol de comunicació a l'òrgan competent perquè procedeixi a la seva 

retirada i gestió. El personal encarregat del manteniment de la LAAT podrà 

executar les mesures pertinents (desplaçament o ocultació) per evitar l'accés a 

aus carronyeres i altres espècies animals fins que es retiri definitivament el 

cadàver. 

 FIGURES D'ESPECIAL PROTECCIÓ I ESPAIS DE LA XARXA NATURA 

• Per tal de protegir la vegetació natural de la zona d'actuació, es procedirà a la 

col·locació de senyals d'abalisament en les superfícies d'ocupació, per tal de 

delimitar l'àrea d'actuació i evitar excedir la quantitat de terreny afectat. Així 

mateix, es jalonará les masses de vegetació natural d'interès i, en funció de 

l'espècie, s'adoptarà un perímetre de protecció, desviant la pista o la rasa que 

és necessari. 

• No es permetrà el trànsit de maquinària fora dels límits establerts com a zones 

d'actuació, amb l'objectiu de no provocar impactes majors als estrictament 

necessaris. 
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• Sempre que sigui possible, i d'acord amb el cronograma d'execució de les obres 

i la durada de les mateixes, s'evitarà la realització de les obres durant les 

estacions de reproducció i cria (tasques associades als moviments de terra i obra 

civil) de les espècies de major interès presents en l'àmbit d'estudi, especialment 

de qualsevol espècie catalogada i / o amenaçada que pogués estar present en 

una àrea d'1 km al voltant de les infraestructures projectades. 

• Es realitzarà un seguiment ambiental de l'funcionament de parc i les seves 

infraestructures associades (línies elèctriques aèries, especialment), amb una 

durada mínima de 5 anys, després de la qual es lliurarà un informe final que 

reculli les principals conclusions dels seguiments efectuats i que avaluï la 

potencial afecció indirecta sobre l'avifauna procedent de la Xarxa Natura 2000. 

Es prestarà especial atenció a aquelles espècies considerades elements clau dels 

espais protegits de la Xarxa Natura 2000. Aquest informe haurà de ser presentat 

a l'òrgan competent per a la seva consideració i resolució. 

• Instal·lació de sistemes Dtbird. En cas de detectar durant l'estudi d'avifauna 

previ de cicle anual complet, o per esdeveniments de mortalitat detectats en el 

primer any d'explotació, aerogeneradors d'elevat conflicte envers la fauna, 

s'instal·laran sistemes de detecció i dissuasió de l'avifauna i / o quiròpters en els 

aerogeneradors conflictius. 

• El tram aeri de la línia elèctrica d'evacuació estarà proveït de salvaocells o 

senyalitzadors visuals. Els salvaocells seran de materials opacs, en forma 

d'espiral (amb 30 centímetres de diàmetre i 1 metre de longitud) i estaran 

disposats cada 10 metres a portell, consistent en espirals de polipropilè. 

• En cas de produir-se qualsevol incident de les aus de l'entorn amb el projecte 

(col·lisió, intent de nidificació, etc.), el promotor ho ha de posar en coneixement 

de l'òrgan ambiental competent de forma immediata, a fi de poder determinar, 

si s'escau, les mesures complementàries necessàries.  

• Per evitar la concentració sobre la zona d'aus carronyeres i, en conseqüència, la 

seva col·lisió amb els aerogeneradors i la línia aèria d'evacuació, es retiraran les 

caps de bestiar morts a peu o en les proximitats dels aerogeneradors. 

• S'eliminaran les baixes d'animals domèstics i / o salvatges que es localitzin a 

l'interior de Parc Eòlic per evitar l'atracció d'aus carronyeres. S'establirà un 

protocol de comunicació a l'òrgan competent perquè procedeixi a la seva 

retirada i gestió. El personal encarregat del manteniment de Parc Eòlic podrà 

executar les mesures pertinents (desplaçament o ocultació) per evitar l'accés a 

aus carronyeres i altres espècies animals fins que es retiri definitivament el 

cadàver. En el cas que el Parc Eòlic sigui utilitzat com a lloc de pasturatge de 
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bestiar s'informarà el personal implicat de l'obligatorietat de la retirada adequada 

de les baixes d'animals que es produeixin d'acord a el protocol definit. 

 PAISATGE 

• El disseny de les infraestructures i instal·lacions necessàries es realitzarà d'acord 

a l'arquitectura de les edificacions tradicionals de la zona. 

• Es procedirà a el desmantellament de totes les instal·lacions provisionals 

necessàries per a l'execució de les obres, una vegada concloses les mateixes. 

• Les zones excavades o remogudes, camins, zones d'apilament etc. seran 

restaurades a la fi de la construcció de Parc Eòlic. Per a això es realitzarà una 

plantació d'arbres i arbustos o recuperació d'hàbitats utilitzant per a això 

espècies autòctones, per a això s'annexa un Pla de Restauració Ambiental en el 

present Estudi d'Impacte Ambiental. 

 INFRAESTRUCTURES 

• Es facilitarà en tot moment el trànsit de vehicles aliens a les obres, especialment 

els dels propietaris de les parcel·les properes que vulguin accedir a les seves 

propietats fent ús dels seus camins habituals d'accés. 

• Es reposaran totes les infraestructures, serveis i servituds afectats durant la fase 

d'obres, i es repararan els danys derivats d'aquesta activitat, com és el cas de 

vials d'accés, punts de proveïment d'aigües, xarxes elèctriques, línies 

telefòniques, etc. 

 POBLACIÓ I SALUT HUMANA 

• Es facilitarà en tot moment el trànsit de vehicles aliens a les obres, especialment 

els dels propietaris de les parcel·les properes que vulguin accedir a les seves 

propietats fent ús dels seus camins habituals d'accés. 

 ECONOMIA 

• Sempre que sigui possible s'utilitzaran recursos locals, com a mà d'obra, 

maquinària, restauració i allotjament. 

 PATRIMONI 

• Es realitzarà el abalisat i senyalitzat amb mallat taronja dels Béns identificats per 

evitar que hi hagi maquinària fora de la zona d'actuació. Aquestes zones hauran 

de ser determinades pel tècnic arqueòleg en obra. 
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• Sondeigs Arqueològics previ a l'inici de l'obra, amb la finalitat de determinar 

l'interès patrimonial de les estructures. 

 FASE D'EXLOTACIÓN 

 ATMOSFERA I QUALITAT DE L'AIRE 

• Per reduir en el possible les emissions gasoses procedents dels gasos 

d'escapament de la maquinària, cal que la maquinària que intervingui en les 

obres disposi d'una correcta posada a punt dels seus motors realitzada per un 

servei autoritzat. Serà per tant obligatori que disposin dels documents que 

acreditin que s'han passat amb èxit les inspeccions tècniques de vehicles 

corresponents, en compliment de la legislació existent en aquesta matèria. 

• Es limitarà la velocitat de tots els vehicles a 30 km / h., A fi d'evitar l'aixecament 

de pols. Aquesta reducció ajudarà a més a la reducció de l'emissió de 

contaminants generats en els propis motors de combustió. 

• Per reduir en el possible les emissions de sorolls procedents de l'funcionament 

de la maquinària, es durà a terme una posada a punt dels motors de la 

maquinària que intervé en les obres, realitzada per un servei autoritzat, o 

disposar dels documents que acreditin que s'han passat amb èxit les inspeccions 

tècniques de vehicles corresponents, en compliment de la legislació existent en 

aquesta matèria. 

 PETJADA DE CARBONI 

• Per reduir en el possible les emissions de gasos d'efecte hivernacle procedents 

de la crema de combustible de la maquinària i vehicles, es durà a terme una 

posada a punt dels motors de la maquinària que intervé en les obres, realitzada 

per un servei autoritzat, o disposar dels documents que acreditin que s'han 

passat amb èxit les inspeccions tècniques de vehicles corresponents, en 

compliment de la legislació existent en aquesta matèria. 

 EDAFOLOGIA 

• Pel que fa als residus perillosos o industrials, és important ressaltar que segons 

la Llei 22/2011 de Residus, s'obliga als productors de residus perillosos a separar 

i no barrejar aquests, així com a envasar i etiquetar-de forma reglamentària. Per 

tant, cal agrupar els diferents residus perillosos per classes en diferents 

contenidors degudament etiquetats per, a més de complir amb la legislació, 
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facilitar la gestió dels mateixos. La recollida i gestió es realitzarà per part d'un 

gestor autoritzat de residus. 

• Per tal de controlar l'afecció a serveis i servituds, per a les tasques de 

manteniment de les línies elèctriques, s'han d'utilitzar, en la mesura del possible, 

els vials i camins existents en el terreny. 

• Per a l'accés a parc ia la xarxa d'aerogeneradors, s'han d'emprar únicament els 

vials habilitats. 

• S'ha d'assegurar que els drenatges i afeccions o encreuaments amb llits 

existents estan totalment restituïts i funcionals. 

• S'ha d'assegurar la instal·lació de la xarxa de drenatges suficient per assegurar 

la no interrupció del vessament superficial existent. 

• S'han de dissenyar les mesures compensatòries específiques pertinents, si cal 

en cas d'afecció a serveis i servituds en coordinació amb l'administració 

competent. 

 HIDROLOGIA 

• Els abocaments que realitzin a la xarxa municipal han de comptar amb els 

permisos corresponents.  

• S'ha de garantir la reducció de l'consum d'aigua, en la mesura del possible, 

mitjançant el compliment de bones pràctiques ambientals i MTD. 

• Ha d'estar garantida la no contaminació de les capes freàtiques i de les lleres 

d'aigües superficials. 

• Hi ha d'haver un sistema de tractament d'aigües a les oficines de l'PE. 

• Es realitzarà el proveïment d'aigua al PE mitjançant dipòsit.  

 INCENDI 

• Es prohibeix terminantment la realització de fogueres, fogueres, abandonament 

de burilles i, en definitiva, qualsevol tipus d'actuació de manteniment o reparació 

que comporti risc d'incendis. 

 VEGETACIÓ 

• En el cas de ser necessàries estassades i moviments de terra per a la realització 

de reparacions o substitucions, es prendran mesures anàlogues a les preses en 
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la fase de construcció (aprofitament de xarxa de camins existents, abalisament 

de superfícies d'ocupació, prospecció d'exemplars de flora protegida, etc.). 

• Es procedirà a l'reg de la xarxa de camins utilitzats per a la construcció de parc 

eòlic, amb la finalitat de reduir les partícules en suspensió. 

• Es restituiran 115 ha afectades d’Hàbitat d’Interès Comunitari  en les zones del 

parc eòlic i la seva línia d’evacuació. 

 FAUNA 

MOLÈSTIES I DESPLAÇAMENTS 

• S'instal·laran senyals recordatòries de presència de fauna a la zona de treball. 

• S'evitarà la circulació de persones i vehicles més enllà dels sectors estrictament 

necessaris dins el terreny destinat a l'obra. 

• Queda prohibit qualsevol tipus de molèstia o persecució als animals que es 

mantinguessin en proximitats de les obres. 

• Es realitzarà un estudi de l'ús de l'espai d'avifauna i quiròpters durant els cinc 

primers anys d'explotació de Parc Eòlic tenint, sent definida la periodicitat de el 

mateix a partir de la fenologia de les espècies objecte de seguiment, per a 

determinar la possible afecció associada a la explotació de la mateixa i prendre 

mesures per a la seva mitigació, si fos necessari. Aquesta mesura es troba 

pressupostada dins el PVA de el present EIA. 

•  Es proposarà la col·locació de 3 caixes niu en zones estratègiques i per a 

espècies concretes, per tal d'afavorir la reproducció d'aquestes espècies. La 

ubicació serà consensuada amb l'administració competent. 

•  Es proposarà la creació de 2 refugis per a quiròpters fora de l'àrea d'influència 

de parc eòlic, la ubicació serà consensuada amb l'administració competent en 

matèria ambiental, amb la finalitat de millorar el seu hàbitat. La ubicació serà 

consensuada amb l'administració competent. 

MORTALITAT PER ATROPELLAMENT 

• La limitació de velocitat establerta per a la circulació de vehicles serà 30 km / h. 

amb l'objectiu de reduir l'afecció sobre la fauna a causa de l'possible risc de 

col·lisió i / o atropellament. En cas de produir-se baixes, aquestes hauran de 

dipositar-se en els centres o llocs que determini a l'respecte l'Òrgan 

Administratiu competent. 
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• S'intentarà evitar, en la mesura del possible, la realització de treballs nocturns 

per evitar atropellaments i accidents de la fauna salvatge amb vehicles com a 

conseqüència de enlluernaments. 

MORTALITAT PER COL·LISIÓ O ELECTROCUCIÓ 

• Es realitzarà un estudi de el de mortalitat, durant els primers 5 anys d'explotació 

de la LAAT Eòlic per determinar la possible afecció associada a l'explotació de la 

línia elèctrica i prendre mesures per a la seva mitigació, si fos necessari. 

• Es proposarà la creació de refugis per a quiròpters fora de l'àrea d'influència de 

parc eòlic, la ubicació serà consensuada amb l'administració competent en 

matèria ambiental, amb la finalitat de millorar el seu hàbitat.  

• S'eliminaran les baixes d'animals domèstics i / o salvatges que es localitzin a 

l'interior de Parc Eòlic per evitar l'atracció d'aus carronyeres. S'establirà un 

protocol de comunicació a l'òrgan competent perquè procedeixi a la seva 

retirada i gestió. El personal encarregat del manteniment de la LAAT podrà 

executar les mesures pertinents (desplaçament o ocultació) per evitar l'accés a 

aus carronyeres i altres espècies animals fins que es retiri definitivament el 

cadàver. 

• El tram aeri de la línia elèctrica d'evacuació estarà proveït de salvaocells o 

senyalitzadors visuals. Els salvaocells seran de materials opacs, en forma 

d'espiral (amb 30 centímetres de diàmetre i 1 metre de longitud) i estaran 

disposats cada 10 metres. 

 FIGURES D'ESPECIAL PROTECCIÓ I ESPAIS DE LA XARXA NATURA 

• Es realitzarà un estudi de l'ús de l'espai d'avifauna, associats a la Xarxa Natura 

2000 que ve, durant els cinc primers anys d'explotació i amb una repetició per 

setmana, per determinar la possible afecció associada a l'explotació de la 

mateixa i prendre mesures per a la seva mitigació , si fos necessari. 

• S'instal·laran senyals recordatòries de presència de fauna a la zona de treball. 

• S'evitarà la circulació de persones i vehicles més enllà dels sectors estrictament 

necessaris dins el terreny destinat a l'obra. 

• Queda prohibit qualsevol tipus de molèstia o persecució als animals que es 

mantinguessin en proximitats de les obres. 
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 PAISATGE 

• A fi de minimitzar la contaminació lumínica i els impactes sobre el paisatge i 

sobre les poblacions més properes, s'instal·larà un sistema de detecció de 

moviment per a la il·luminació dels accessos de la SET ia l'edifici de control. 

 INFRAESTRUCTURES 

• Es facilitarà en tot moment el trànsit de vehicles aliens a les obres, especialment 

els dels propietaris de les parcel·les properes que vulguin accedir a les seves 

propietats fent ús dels seus camins habituals d'accés. 

 POBLACIÓ I SALUT HUMANA 

• S'adoptaran totes les mesures necessàries per garantir durant la fase de 

funcionament les directrius i recomanacions establertes en la normativa i les 

seves actualitzacions per al seu compliment, principalment les que conté el Reial 

decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que 

estableix condicions de protecció de l'domini públic radioelèctric, restriccions a 

les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària davant 

d'emissions radioelèctriques. 

 ECONOMIA 

• Sempre que sigui possible s'utilitzaran recursos locals, com a mà d'obra, 

maquinària, restauració i allotjament. 

 FASE DE DESMANTELLAMENT 

 ATMOSFERA 

• Per tal d'evitar l'aixecament de pols i la consegüent afecció a la vegetació ia les 

persones presents a la zona d'actuació a causa de l'increment de partícules en 

suspensió en l'aire, es procedirà al reg de camins i altres infraestructures 

necessàries mitjançant camió cisterna o tractor unit a tremuja, durant tot el 

procés d'execució de les mateixes. La freqüència d'aquests regs haurà de ser 

concorde a el nivell d'humitat de el terreny en cada moment, sent especialment 

necessari en condicions de sequedat, més freqüents en període estival. Els 

camins i les plataformes representen el major focus contaminant, tant per la 

superfície que abasten com per la necessitat de labors d'excavació que porten 
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implícites; per aquest motiu han de ser el principal centre d'atenció per a les 

tasques de reg. 

• Per al proveïment d'aigua necessària per realitzar aquests regs, es disposaran 

dels permisos necessaris per part de l'organisme o propietari corresponent. 

• Per reduir en el possible les emissions gasoses procedents dels gasos 

d'escapament de la maquinària, cal que la maquinària que intervingui en les 

obres disposi d'una correcta posada a punt dels seus motors realitzada per un 

servei autoritzat. Serà per tant obligatori que disposin dels documents que 

acreditin que s'han passat amb èxit les inspeccions tècniques de vehicles 

corresponents, en compliment de la legislació existent en aquesta matèria. 

• Es limitarà la velocitat de tots els vehicles a 30 km / h., A fi d'evitar l'aixecament 

de pols. Aquesta reducció ajudarà a més a la reducció de l'emissió de 

contaminants generats en els propis motors de combustió. 

• Per reduir en el possible les emissions de sorolls procedents de l'funcionament 

de la maquinària, es durà a terme una posada a punt dels motors de la 

maquinària que intervé en les obres, realitzada per un servei autoritzat, o 

disposar dels documents que acreditin que s'han passat amb èxit les inspeccions 

tècniques de vehicles corresponents, en compliment de la legislació existent en 

aquesta matèria. 

• Es limitarà la velocitat de tots els vehicles a 30 km / h., A fi d'evitar l'emissió 

d'uns majors nivells de pressió sonora, per a això s'instal·laran senyalitzacions 

de limitació de velocitat. 

 EDAFOLOGIA 

• S'evitarà l'abandonament o abocament de qualsevol tipus de residu a la zona 

d'influència de parc. Per a això, es realitzaran recollides periòdiques de residus, 

amb la qual cosa s'evitarà la dispersió dels mateixos i s'afavorirà que l'aparença 

de parc sigui la més respectuosa amb el medi ambient. 

• La recollida dels residus durant la fase de construcció es realitzarà a les 

deixalleries situats a la zona d'apilaments i maquinària. 

• Es disposarà d'un sistema de contenidors i bidons estancs (per al cas de residus 

perillosos o industrials), que seran habilitats per a la deposició de qualsevol tipus 

de residu generat durant la fase d'obres. Per la seva ubicació es disposarà d'una 

zona, si pot ser adjacent a la de la ubicació de les instal·lacions auxiliars d'obra 

i ocupant preferentment zones de cultiu, que es condicionarà de forma 

adequada, contemplant la possibilitat d'abocaments o vessaments accidentals. 
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• Les característiques dels contenidors estaran d'acord amb el material que 

contenen. Així, es disposaran contenidors per a la recollida de residus 

assimilables a urbans i un altre per a envasos i residus d'envasos procedents de 

l'consum per part dels operaris d'obra. La recollida d'aquests residus s'efectuarà 

per les vies ordinàries de recollida de RSU, o en cas de no ser possible, serà la 

pròpia contracta l'encarregada de la seva recollida i deposició en abocador. 

• Es disposaran també contenidors per a la recollida de residus no perillosos, és a 

dir, palets, restes de tubs, plàstics, ferralles, etc. La recollida d'aquests residus 

s'efectuarà a través d'un gestor autoritzat. No serà necessària la col·locació de 

contenidors específics per a cada material, sinó que s'utilitzaran contenidors 

comuns per a materials similars. 

• S'evitaran accions com el rentat de maquinària o la posada a punt de la mateixa. 

Si cal fer-les, s'utilitzarà una zona específica creada per a la ubicació dels 

contenidors de recollida de residus. Com ja s'ha comentat anteriorment, es 

procurarà ubicar aquesta zona en llocs allunyats de zones sensibles, com zones 

associades a cursos d'aigua o zones d'alt nivell freàtic, i disposaran de les 

mesures necessàries per evitar la contaminació d'aigües i sòls. 

• Pel que fa als residus perillosos o industrials, és important ressaltar que segons 

la Llei 22/2011 de Residus, s'obliga als productors de residus perillosos a separar 

i no barrejar aquests, així com a envasar i etiquetar-de forma reglamentària. Per 

tant, cal agrupar els diferents residus perillosos per classes en diferents 

contenidors degudament etiquetats per, a més de complir amb la legislació, 

facilitar la gestió dels mateixos. La recollida i gestió es realitzarà per part d'un 

gestor autoritzat de residus. 

• Es comprovarà que es procedeix a donar tractament immediat als residus 

perillosos, no permetent la seva acumulació continuada (més de sis mesos). 

• Sempre que sigui possible, en cas de realitzar operacions de canvis d'oli de la 

maquinària que intervé en el parc, es comptarà amb l'actuació d'un taller 

autoritzat per realitzar aquestes tasques i per a la recollida i gestió de l'residu, 

en compliment de la legislació vigent al respecte. 

• Per a la realització dels treballs de manteniment es prendran les mesures 

necessàries per evitar la possible contaminació de sòls i aigües en el cas de 

vessaments o accidents, per això s'utilitzaran safates col·locades sobre la zona 

de treball i es comptarà amb mantes absorbents i sepiolita per aplicar en cas 

d'abocament accidental i s'utilitzarà com a lloc apropiat per a aquests treballs, 

la superfície pavimentada creada per albergar els residus generats. 
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• Els excedents de terra de les tasques d'excavació i adequació de el terreny que 

no sigui utilitzada per a la restauració de talussos, farcit de sabates i 

anivellament de sòl, serà retirada a un Centre de Gestió de Residus autoritzats, 

que s'encarregarà de retirar la quantitat de terra que s'especifica en els 

mesuraments de el present projecte. 

• Si es produïssin abocaments accidentals i incontrolats de material de rebuig, es 

procedirà a la seva retirada immediata a la deixalleria ia la neteja de el terreny 

afectat, en el cas d'abocaments de producte perillosos s'aplicarà sepiolita per a 

l'absorció del producte. 

• En el lloc on s'ubiquen les instal·lacions auxiliars d'obres, (sobre camp de cultiu), 

es col·locaran banys químics per a l'ús per part dels treballadors implicats. La 

recollida i gestió dels residus generats aniran a càrrec d'un gestor apropiat 

(possiblement el mateix agent que ha habilitat el bany químic), a el qual se li 

demanaran els albarans de recollida i lliurament dels residus. 

• Pel que fa als residus perillosos o industrials, és important ressaltar que segons 

la Llei 22/2011 de Residus, s'obliga als productors de residus perillosos a separar 

i no barrejar aquests, així com a envasar i etiquetar-de forma reglamentària. Per 

tant, cal agrupar els diferents residus perillosos per classes en diferents 

contenidors degudament etiquetats per, a més de complir amb la legislació, 

facilitar la gestió dels mateixos. La recollida i gestió es realitzarà per part d'un 

gestor autoritzat de residus. 

• Es comprovarà que tot el personal d'obra es troba informat sobre les zones 

habilitades per a la deposició dels residus en funció de la seva naturalesa i sobre 

la correcta gestió dels mateixos. 

• Es duran a terme mesures d'inspecció per determinar si es produeixen fenòmens 

erosius produïts per la realització de les obres de desmantellament de el projecte 

i, en cas de produir-se, es duran a terme les mesures necessàries per a la seva 

correcció i adequació. 

• Es realitzarà l'abalisament de les zones crítiques d'obra per evitar que hi hagi 

maquinària fora de la zona d'actuació. Aquestes zones hauran de ser 

determinades pel tècnic ambiental d'obra. 

 HIDROLOGIA 

• Es tindrà especial cura per no afectar basses, dipòsits d'aigua o punts de 

proveïment d'aigua existents a la zona. 
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• La ubicació de la zona d'apilaments i residus es dissenyarà de manera específica 

perquè quedi el més allunyada possible de les lleres existents. 

Es comprovarà que durant l'execució de les obres no cauen accidentalment 

runes o residus a les lleres propers. Si això passés, es procedirà a la seva retirada 

i trasllat a abocador. 

• Es prendran les mesures necessàries, com la col·locació de motes, abalisat, 

barreres anti-abocaments, etc. per evitar el vessament o abocament de residus 

líquids en les lleres o punts d'aigua propers. 

• Estarà totalment prohibit el rentat de maquinària o eines en els cursos d'aigua. 

• Després de les obres de desmantellament s'assegurarà que els drenatges i 

afeccions o encreuaments amb llits existents quedaran totalment restituïts i 

funcionals. 

 INCENDI 

• Durant les tasques de qualsevol activitat que impliqui un risc de provocar 

incendis (ús de maquinària capaç de produir espurnes), s'habilitaran els mitjans 

necessaris per a evitar la propagació de foc. Es recomana la disposició d'un 

camió cisterna amb els dispositius necessaris per a procedir a l'extinció de 

l'possible incendi en el cas de les tasques de desbrossament, la disposició 

d'extintors en el cas de soldadures o un altre tipus d'actuacions. Aquestes 

mesures seran especialment tingudes en compte en el període de campanya 

contra incendis. 

• Es prohibeix terminantment la realització de fogueres, fogueres, abandonament 

de burilles i, en definitiva, qualsevol tipus d'actuació que comporti risc d'incendis. 

 VEGETACIÓ 

• Si és possible, per tal de protegir la vegetació natural de la zona d'actuació, es 

procedirà a la col·locació de senyals d'abalisament en les superfícies d'ocupació, 

per tal de delimitar l'àrea d'actuació i evitar excedir la quantitat de terreny 

afectat . Així mateix, es jalonará les masses de vegetació natural d'interès 

(fonamentalment exemplars de roures i alzines) i, en funció de l'espècie, 

s'adoptarà un perímetre de protecció, desviant la pista o la rasa que és necessari. 

• No es permetrà el trànsit de maquinària fora dels límits establerts com a zones 

d'actuació, amb l'objectiu de no provocar impactes majors als estrictament 

necessaris. 
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• Es procedirà a l'reg de la xarxa de camins utilitzats per a la construcció de parc 

eòlic, amb la finalitat de reduir les partícules en suspensió. 

• Després de la realització de les obres es valorarà la necessitat de l'elaboració 

d'un pla de restauració Vegetal per tal de realitzar operacions de reposició de 

marres si fos necessari, o d'estabilitzar talussos que hagin pogut quedar en mal 

estat. 

• S'utilitzaran, sempre que sigui possible, espècies presents a la zona, que no alteri 

la composició florística actual evitant la inclusió de llavors o exemplars no 

autòctons, fent tasques d'hidrosembra i / o plantació per a la recuperació de 

coberta vegetal. 

 FAUNA 

• No es permetrà el trànsit de maquinària fora dels límits establerts com a zones 

d'actuació, amb l'objectiu de no provocar impactes majors als estrictament 

necessaris. 

• Després de la realització de les obres es valorarà la necessitat de l'elaboració 

d'un pla de restauració Vegetal per tal de realitzar operacions de reposició de 

marres si fos necessari, o d'estabilitzar talussos que hagin pogut quedar en mal 

estat. 

• En el cas en què les obres es realitzin durant el període de reproducció, un tècnic 

especialista haurà prospectar la zona d'obres i abalisar aquelles zones de major 

sensibilitat per la presència d'aus nidificants, en què no hauran d'executar obres. 

• S'instal·laran senyals recordatòries de presència de fauna a la zona de treball. 

• S'evitarà la circulació de persones i vehicles més enllà dels sectors estrictament 

necessaris dins el terreny destinat a l'obra. 

• Queda prohibit qualsevol tipus de molèstia o persecució als animals que es 

mantinguessin en proximitats de les obres. 

• Durant les obres, es realitzarà un seguiment ambiental per un tècnic especialista 

que vetllarà pel compliment de les mesures preventives i correctores així com la 

detecció de canvis en l'etologia de la fauna. 

• La limitació de velocitat establerta per a la circulació de vehicles serà 30 km / h. 

amb l'objectiu de reduir l'afecció sobre la fauna a causa de l'possible risc de 

col·lisió i / o atropellament. En cas de produir-se baixes, aquestes hauran de 

dipositar-se en els centres o llocs que determini a l'respecte l'Òrgan 

Administratiu competent. 
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• S'intentarà evitar, en la mesura del possible, la realització de treballs nocturns 

per evitar atropellaments i accidents de la fauna salvatge amb vehicles com a 

conseqüència de enlluernaments. 

 FIGURES D'ESPECIAL PROTECCIÓ 

• Per tal de protegir la vegetació natural de la zona d'actuació, es procedirà a la 

col·locació de senyals d'abalisament en les superfícies d'ocupació, per tal de 

delimitar l'àrea d'actuació i evitar excedir la quantitat de terreny afectat. Així 

mateix, es jalonará les masses de vegetació natural d'interès i, en funció de 

l'espècie, s'adoptarà un perímetre de protecció, desviant la pista o la rasa que 

és necessari. 

• No es permetrà el trànsit de maquinària fora dels límits establerts com a zones 

d'actuació, amb l'objectiu de no provocar impactes majors als estrictament 

necessaris. 

• Sempre que sigui possible, i d'acord amb el cronograma d'execució de les obres 

i la durada de les mateixes, s'evitarà la realització de les obres durant les 

estacions de reproducció i cria (tasques associades als moviments de terra i obra 

civil) de les espècies de major interès presents en l'àmbit d'estudi, especialment 

de qualsevol espècie catalogada i / o amenaçada que pogués estar present en 

una àrea d'1 km al voltant de les infraestructures projectades. 

• En el cas en què les obres es realitzin durant el període de reproducció, un tècnic 

especialista haurà prospectar la zona d'obres i abalisar aquelles zones de major 

sensibilitat per la presència d'aus nidificants, en què no hauran d'executar obres. 

• S'instal·laran senyals recordatòries de presència de fauna a la zona de treball. 

• S'evitarà la circulació de persones i vehicles més enllà dels sectors estrictament 

necessaris dins el terreny destinat a l'obra. 

• Queda prohibit qualsevol tipus de molèstia o persecució als animals que es 

mantinguessin en proximitats de les obres. 

 MEDI PERCETUAL 

• Un cop acabada les obres d'excavació, el terreny haurà de prendre una 

fisiografia d'acord amb el terreny natural que l'envolta. 

• Les zones excavades o remogudes, camins, zones d'apilament etc. seran 

restaurades a la fi dels treballs de desmantellament. Per a això es realitzarà una 

plantació d'arbres i arbustos o recuperació d'hàbitats utilitzant per a això 

espècies autòctones i similars a les existents abans de la construcció de parc. 
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 SOCIOECONOMIA 

• Es facilitarà en tot moment el trànsit de vehicles aliens a les obres, especialment 

els dels propietaris de les parcel·les properes que vulguin accedir a les seves 

propietats fent ús dels seus camins habituals d'accés. 

• Es reposaran totes les infraestructures, serveis i servituds afectats durant la fase 

d'obres, i es repararan els danys derivats d'aquesta activitat, com és el cas de 

vials d'accés, punts de proveïment d'aigües, xarxes elèctriques, línies 

telefòniques, etc. 

• Es procedirà a l'reforçament de la senyalització en fase d'obra de les 

infraestructures utilitzades. 

 POBLACIÓ I SALUT HUMANA 

• Es facilitarà en tot moment el trànsit de vehicles aliens a les obres, especialment 

els dels propietaris de les parcel·les properes que vulguin accedir a les seves 

propietats fent ús dels seus camins habituals d'accés. 

 ECONOMIA 

• Sempre que sigui possible s'utilitzaran recursos locals, com a mà d'obra, 

maquinària, restauració i allotjament. 
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 CRONOGRAMA D'EXECUCIÓ DE LES MESURES 

En la següent taula, es mostra el cronograma general d'execució de les mesures 

ambientals proposades per a cadascuna de les fases que componen el projecte.  

Taula 60. Cronograma general d'execució de les mesures ambientals proposades 

CRONOGRAMA D'APLICACIÓ DE MESURES 

Obra Civil (plataformes i cimentacions) MESURES FC          

Elèctric (rases, cablejat mitja tensió)  MESURES FC   
 

      

muntatge Aerogeneradors     MESURES FC        

Proves, Commisioning i Posada en Marxa        MESURES FC      

Inici Operació Comercial         MESURES FC      

Explotació de el Projecte          MESURES FE   

Desmantellament de el projecte             MESURES FD 

 VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES MESURES 

El ANNEX VI de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, especifica el 

contingut que han d'incloure els estudis d'impacte ambiental, citant el següent: 

"[...]  

5. Proposta de mesures preventives, correctores i compensatòries. 

El pressupost de el projecte inclourà aquestes mesures amb el mateix nivell de detall que la resta 

de el projecte, en un apartat específic, que s'incorporarà a l'estudi d'impacte ambiental  

[...] " 

És per això que, a continuació, es presenta la valoració econòmica per al 

desenvolupament de les esmentades mesures preventives i correctores. 
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 VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES MESURES AMBIENTALS 

 FASE DE CONSTRUCCIÓ 

Taula 61. Valoració econòmica de les mesures proposades per a la fase de construcció. 

CONCEPTE UNITAT COST UD. COST TOTAL 

FASE DE CONSTRUCCIÓ 

Prospecció botànica intensiva i jalonament. 

3 mesos 
1585 € / 

mes 
4.755,00 € 

Consistent en una prospecció botànica a la zona 
d'obra i el jalonament de les masses de vegetació 
natural previ a l'inici de les obres 

Reg de camins amb cisternes d'aigua. 

6,2 mesos 
750 € / 

mes 
4.650,00 € 

Inclou càrrega i transport d'aigua mitjançant camió 
cisterna fins a peu d'obra i reg a pressió i retorn en 
buit. 

Senyalització de limitació de velocitat. 

5 Vostès. 90 € / Un. 450,00 € Inclou el senyal de límit de velocitat establert i la 
instal·lació en la zona d'obres 

Descompactació de terreny amb mitjans 
mecànics. 

15 dies 210 € / dia 3.150,00 € Inclou l'ús de maquinària amb mitjans específics per 
a la descompactació d'aquella superfície on s'estimi 
que sigui necessària l'acció. 

Senyalització amb missatges de prevenció de 
molèsties a la fauna. 

5 Vostès. 75 € / Un. 375,00 € Inclou el senyal de presència de fauna per evitar 
molèsties innecessàries, i la seva instal·lació a la 
zona d'obra 

Instal·lació de punt net per a gestió de 
residus. 

1 Vostès. 
2450 € / 

Un. 
2.450,00 € Classificació a peu d'obra de RCD en fraccions 

segons normativa vigent, inclou lloguer de 
contenidors o bidons, transport a abocador 

Retirada de residus dels moviments de terra 

40088 m3 
0,45 € / 

m3 
18.039,60 € 

Inclou a l'retirada de la terra considerada com a 
residu procedent dels moviments de terra en un 
camió basculant fins abocador autoritzat 

Planificació de flux vehicular. 

1 Vostès. 
3500 € / 

Un. 
3.500,00 € 

Consistent en la caracterització de l'estat actual de 
flux vehicular a la zona de construcció, i l'elaboració 
de la planificació d'accés a Parc Eòlic durant la fase 
de construcció. 

TOTAL FASE DE CONSTRUCCIÓ 37.369,60 € 
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 FASE D'EXPLOTACIÓ 

Taula 62. Valoració econòmica de les mesures proposades per a la fase d'explotació. 

CONCEPTE UNITAT 
COST 
UD. 

COST TOTAL 

FASE D'EXPLOTACIÓ 

Instal·lació de caixes niu 
3 Vostès. 

176 € / 
Un. 

528,00 € 
Inclou la instal·lació de caixes niu fora dels límits de PE 

Refugi per a quiròpters 

2 Uds. 
1800 € / 

Un. 
3.600,00 € 

Instal·lació d'un refugi per a quiròpters, consistent en 
un edifici prefabricat amb zones dissenyades per a la 
nidificació de ratpenats.  

Dipòsit estanc amb instal·lació de hidratant. 

1 Vostès. 
30000 € / 

Un. 
30.000,00 € 

Inclou la instal·lació d'un dipòsit estanc de 7.000 litres 
de capacitat per a la prevenció contra incendis, i el seu 
primer ompliment. 

Instal·lació de Salvaocells 

1707 
Vostès. 

34,52 € / 
Un. 

58.925,64 € 
Instal·lació de dispositius anticol·lisió, consistent en 
espirals de polipropilè, de 30 cm. de diàmetre i 1 metre 
de longitud, amb una cadència de 10 metres al llarg de 
tota la línia de terra. 

TOTAL FASE D'EXPLOTACIÓ 93.053,64 € 
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 FASE DE DESMANTELLAMENT 

Taula 63. Valoració econòmica de les mesures proposades per a la fase de desmantellament. 

CONCEPTE UNITAT COST UD. COST TOTAL 

FASE DE DESMANTELLAMENT 

Reg de camins amb cisternes d'aigua. 

3 mesos 900 € / mes 2.700,00 € Inclou càrrega i transport d'aigua mitjançant camió cisterna fins 
a peu d'obra i reg a pressió i retorn en buit. 

Senyalització de limitació de velocitat. 

2 Uds. 94 € / Un. 188,00 € Inclou el senyal de límit de velocitat establert i la instal·lació en 
la zona d'obres 

Descompactació de terreny amb mitjans mecànics. 

10 dies 210 € / dia 2.100,00 € Inclou l'ús de maquinària amb mitjans específics per a la 
descompactació d'aquella superfície on s'estimi que sigui 
necessària l'acció. 

Senyalització amb missatges de prevenció de molèsties 
a la fauna. 

2 Uds. 88 € / Un. 176,00 € 
Inclou el senyal de presència de fauna per evitar molèsties 
innecessàries, i la seva instal·lació a la zona d'obra 

Instal·lació de punt net per a gestió de residus. 

2 Uds. 
2700 € / 

Un. 
5.400,00 € Classificació a peu d'obra de RCD en fraccions segons 

normativa vigent, inclou lloguer de contenidors o bidons, 
transport a abocador 

TOTAL FASE DE DESMANTELLAMENT 10.564,00 € 
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 VALORACIÓ ECONÒMICA DEL PLA DE SEGUIMENT AMBIENTAL 

Taula 64. Valoració econòmica de les mesures proposades per a la fase d'explotació. 

CONCEPTE UNITAT COST UD. COST TOTAL 

FASE DE CONSTRUCCIÓ 

Seguiment arqueològic per tècnic competent. 

3 mesos 
1125 € / 

mes 
3.375,00 € 

Inclou la presència, prospecció i informe d'un tècnic 
competent en la zona d'obra en les operacions que 
impliquin l'acció de moviments de terra. 

Seguiment ambiental per tècnic competent. 

6,2 mesos 
1250 € / 

mes 
7.750,00 € 

Inclou la presència, avaluació i informe d'un tècnic 
competent en la zona d'obra durant la durada de les 
mateixes. 

FASE D'EXPLOTACIÓ 

Execució de el Pla de vigilància ambiental. 

60 mesos 
1450 € / 

mes 
87.000,00 € 

Inclou estudi de camp i informe per tècnic 
especialista i la dedicació setmanal durant la fase 
d'explotació durant els 5 primers anys de 
funcionament 

FASE D'EXPLOTACIÓ 

Seguiment ambiental per tècnic competent *. 

3 mesos 
1750 € / 

mes 
5.250,00 € 

Inclou la presència, avaluació i informe d'un tècnic 
competent en la zona d'obra durant la durada de les 
mateixes. 

TOTAL PVA 103.375,00 € 

* Aquesta valoració inclou les mesures de seguiment d'avifauna proposades en el present capítol. 

 VALORACIÓ DEL PLA DE RESTAURACIÓ 

Taula 65. Valoració econòmica de el Pla de Restauració Ambiental. 

CONCEPTE UNITAT COST UD. COST TOTAL 

FASE DE CONSTRUCCIÓ 

Pla de Restauració Ambiental 

Veure Annex X Pla de 
Restauració Ambiental 

69.547,62 € 

Inclou l'execució de el Pla de Restauració 
Ambiental després de la fase de construcció, 
centrada en la revegetació de zones afectades i 
restauració de terreny, tal com s'especifica en 
l'Annex a l'EIA.  

TOTAL PRA 69.547,62 € 
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 RESUM DE LA VALORACIÓ ECONÒMICA 

Finalment, es presenta el següent resum de l'pressupost total de les mesures ambientals 

proposades per les 3 fases de el projecte. Addicionalment s'inclou el prepuesto de el Pla 

de vigilància ambiental i el de el Pla de Restauració. 

Taula 66. Valoració econòmica de les mesures proposades pel projecte. 

FASE COST 

Mesures FC 37.369,60 € 

Mesures FE 93.053,64 € 

Mesures FD 10.564,00 € 

PVA 103.375,00 € 

PRA 69.547,62 € 

TOTAL 313.909,86 € 
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11. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA I SEGUIMENT AMBIENTAL 

En aquest apartat es pretén donar resposta a la necessitat d'establir un sistema que 

garanteixi el compliment de les indicacions i mesures, protectores i correctores, 

reflectides en l'apartat anterior, detallant les tasques de vigilància i seguiment que s'han 

de realitzar per aconseguir el compliment de les mateixes. 

El programa de vigilància ambiental proposat en el present Estudi d'Impacte Ambiental, 

compleix amb la legislació vigent, en el sentit que estableix una sistemàtica per al control 

de l'acompliment de les mesures correctores proposades: "El programa de vigilància 

ambiental ha d'establir un sistema que garanteixi el compliment de les indicacions i 

mesures protectores i correctores. " 

El control es realitzarà tant durant les obres com en l'explotació de Parc Eòlic, amb una 

durada mínima de 5 anys, i s'efectuarà sobre les superfícies afectades per la construcció 

de Parc Eòlic i les seves infraestructures d'evacuació. 

 OBJECTE DEL PVA 

El programa de vigilància ambiental té uns objectius que es concreten en: 

- Identificar i descriure de forma adequada els indicadors qualitatius i 

quantitatius mitjançant els quals es realitzi un sondeig periòdic de 

l'comportament dels impactes identificats per al projecte, sobre els diferents béns 

de protecció ambiental. 

- Controlar la correcta execució de les mesures previstes en l'apartat de Pla de 

vigilància ambiental de el present Estudi d'Impacte Ambiental. 

- Verificar el grau d'eficàcia de les mesures establertes i executades. Quan tal 

eficàcia es consideri insatisfactòria, determinar les causes i establir els remeis 

adequats. 

- Detectar impactes no previstos en l'Estudi d'Impacte Ambiental i preveure les 

mesures adequades per reduir-los, eliminar-los o compensar-los. 

- Oferir un mètode sistemàtic, el més senzill i econòmic possible, per a realitzar la 

vigilància d'una forma eficaç. 
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 ABAST 

Aquest apartat proposa un sistema d'indicadors que permet identificar els components 

ambientals (físic, biòtic i perceptual) i tenir una visió general de la qualitat de l'mig i la 

seva tendència. 

A tal efecte s'han considerat els següents aspectes: 

- Caracterització ambiental dels components ambientals de cada mitjà.  

- Compliment de les normes ambientals. 

Per al seguiment i control dels components ambientals s'ha inclòs la següent informació: 

- Components ambientals a inspeccionar.  

- Accions de el projecte generadores de l'impacte.  

- Objectius. 

- Actuacions. 

- Localització de el lloc d'actuació. 

- Paràmetres (qualitatius i quantitatius) a tenir en compte. 

- Periodicitat i durada de la inspecció. 

- Descripció de les mesures objecte d'el resultat de la inspecció. 

- Entitat responsable de l'execució de les mesures. 

 FASES I SURACIÓN DEL PVA 

El programa de vigilància i Seguiment Ambiental es divideix en tres fases, clarament 

diferenciades: 

- Fase de construcció: comprèn dues subfases: 

o Fase prèvia: S'executarà el replanteig i jalonament de l'obra (incloent els 

elements de l'mitjà que, pel seu valor, han de protegir especialment), es 

localitzaran les activitats auxiliars d'obra (préstecs, abocadors, Parc de 

maquinària, camins d'obra ...) . 

o Primera fase: Es correspon amb l'etapa de construcció de les obres, i 

s'estén des de la data de l'Acta de Replanteig fins a la de Recepció. La 

durada serà la de les obres. 
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- Fase d'explotació: s'estén des de la data de l'Acta de Recepció fins al final de 

la vida útil de l'Parc. 

- Fase de desmantellament: es procedeix a el desmuntatge de Parc Eòlic ia la 

restitució de la zona a les condicions preobra. 

 RESPONSABILITAT DEL PERSONAL 

El promotor tindrà la responsabilitat de donar compliment, control i seguiment de les 

mesures a realitzar; aquest ho executarà amb personal propi o mitjançant assistència 

tècnica. 

Per a això, nomenarà una Direcció Ambiental d'Obra (en endavant DAO) que es 

responsabilitzarà de l'adopció de les mesures correctores, de l'execució del PVA, de 

l'emissió dels informes tècnics periòdics sobre el grau de compliment de la dia i de la 

seva remissió a l'òrgan competent.  

Serà el responsable, en definitiva, d'ocupar-se de tota la problemàtica mediambiental 

que comporta l'execució de les obres de construcció de Parc Eòlic. El personal encarregat 

de la Direcció Ambiental d'Obra, seran Tècnics de Medi Ambient amb experiència en 

construcció d'aquest tipus d'infraestructures. 

Donades les característiques de les obres, el responsable serà un tècnic d'alguna branca 

especialitzada en matèria mediambiental, i amb experiència en aquest tipus de treballs.  

Serà el responsable tècnic de l'programa de vigilància ambiental l'interlocutor amb la 

Direcció d'Obra.  

Haurà d'acreditar coneixements de gestió mediambiental, de medi natural, analítiques 

de caràcter mediambiental (presa de mostres, mesuraments, etc.) i legislació 

mediambiental. 
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 FASE DE CONSTRUCCIÓ 

 ATMOSFERA I SOROLLS 

MEDI FÍSIC 

ATMOSFERA 

Control de l'augment de les partícules en suspensió 

objectius 

Evitar el deteriorament de la qualitat de l'aire i la seva consegüent perjudici per a persones i plantes, com 
a conseqüència de l'aixecament de pols procedent de el trànsit de vehicles i maquinària, i dels treballs 
efectuats per aquesta. Es verificarà: 

• Reg periòdic de totes les zones d'obra potencialment productores de pols. 

• Velocitat reduïda dels camions per les pistes, no excedint els 30 km / h. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

Es realitzaran inspeccions visuals periòdiques a la zona d'obres on es comprovarà que s'executi el reg de 
camins i altres infraestructures necessàries, mitjançant camió cisterna o un tractor unit a una tremuja. 
Aquesta mesura es mantindrà durant tot el període d'execució de les obres, especialment en les èpoques 
més seques i amb menys períodes de pluges. 

S'exigirà certificat de el lloc de procedència de les aigües emprades en el reg de les zones productores de 
pols. L'aigua de reg no ha de procedir de la res d'abastament urbà. 

Lloc d'inspecció 

Tota la zona d'obres (incloent els accessos a la mateixa) i, en particular les següents: 

• Zones on s'estiguin efectuant moviments de terra, principalment camins, i també preparació de 
formigons, càrrega i descàrrega de materials, préstecs, abocadors, etc. 

• Parc de maquinària. 

• Llocs d'apilament temporal de terres i totes aquelles superfícies desproveïdes de vegetació. 

Paràmetres de control i llindars 

Els llindars admissibles serà la detecció de visu de núvols de pols i acumulació de partícules en la vegetació. 
Si és el cas, s'ha de verificar la intensitat dels regs mitjançant certificat de la data i lloc de la seva execució. 
No es considera acceptable qualsevol contravenció amb el previst, sobretot en èpoques de sequera. 

Periodicitat de la inspecció 

Setmanal en els períodes de major sequera, podent suprimir-se en els períodes de pluges continuades. 

Mesures de prevenció i correcció 

Intensificació dels regs en la parcel·la i accessos, zones on es realitzin moviments de terres, superfícies 
desproveïdes de vegetació, etc.  

Realització de les unitats d'obra problemàtiques en horaris amb menor incidència sobre la població 
afectada.  

S'informarà als treballadors mitjançant senyals de trànsit i de viva veu, la impossibilitat de superar 
velocitats majors de 30 km / h. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO informarà a la Direcció d'Obra, qui, a través dels responsables de les contractes corresponents, 
executaran les accions oportunes i necessàries. 
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MEDI FÍSIC 

ATMOSFERA 

Control de l'soroll i de l'emissió de gasos de la maquinària 

objectius 

Controlar que la maquinària emprada en l'obra es trobi en perfecte estat de manteniment i que ha satisfet 
els oportuns controls tècnics reglamentaris exigits. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

• Es constatarà documentalment que la maquinària disposa dels certificats a el dia de la Inspecció 
Tècnica de Vehicles (ITV), en cas que així ho requereixin per les seves característiques. Es 
complirà amb el que s'especifica la legislació vigent. S'ha d'assegurar així la disminució dels gasos 
i sorolls emesos. 

• Es constatarà documentalment que la maquinària (no sotmesa a ITV) presenta actualitzats els 
Plans de Manteniment recomanats pel fabricant o proveïdor i, segons els casos, que compleixen 
els requisits legals pel que fa a les seves emissions i el control de les mateixes. 

• En cas de detectar-se una emissió acústica elevada en una determinada màquina, es procedirà 
a realitzar un mesurament de soroll emès segons els mètodes, criteris i condicions establertes en 
la legislació vigent. 

Lloc d'inspecció 

Zones on s'ubiqui i / o funcioni maquinària d'obra. 

Paràmetres de control i llindars 

Presentació de l'corresponent certificat de complir satisfactòriament la inspecció tècnica de vehicles.  

Presentació dels corresponents Plans de Manteniment i la seva adequació a les recomanacions de fabricant 
o proveïdor.  

Els límits màxims admissibles per als nivells acústics emesos per la maquinària seran els establerts la 
legislació vigent. 

No es considera admissible la contravenció de l'anterior. 

Periodicitat de la inspecció 

Les inspeccions es realitzaran abans de l'inici de les obres. 

Mesures de prevenció i correcció 

• Retirada de maquinària que no compleixi els requisits exigits (ITV i Plans de Manteniment i 
llindars admissibles de sorolls).  

• Sotmetre la maquinària a la ITV o emplenament dels Plans de Manteniment d'acord amb les 
recomanacions de fabricant o proveïdor.  

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO informarà a la Direcció d'Obra, qui, a través dels responsables de les contractes corresponents, 
executaran les accions oportunes i necessàries. 
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 GEOMORFOLOGIA, EROSIÓ I TERRES 

MEDI FÍSIC 

GEOMORFOLOGIA, EROSIÓ I TERRES 

Control de l'obertura de camins i rases 

objectius 

Minimitzar les afeccions produïdes com a conseqüència de l'obertura de vials i rases. 

Evitar afeccions a superfícies grans a les previstes en el projecte constructiu causa de l'obertura i / o 
utilització de camins d'obra no programats. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

• S'aprofitaran a l'màxim la xarxa de camins existents i es tractarà d'ajustar el seu condicionament 
a l'orografia i relleu de el terreny, per tal de minimitzar pendents, talussos i moviments de terres 
en general. 

• S'analitzaran els accessos i camins d'obra previstos en el Projecte Constructiu. Així mateix, es 
realitzaran inspeccions periòdiques amb l'objecte de detectar la presència d'accessos i camins no 
programats. 

• En cas de ser necessària l'obertura d'un camí o accés temporal no programat s'analitzarà la seva 
incidència ambiental i es definiran les mesures preventives i correctores per a la minimització de 
les afeccions causades i la restitució al seu estat inicial un cop finalitzades les obres. Aquests 
camins han de tenir l'aprovació de la Direcció d'Obra. 

Lloc d'inspecció 

Tota la zona d'actuació. 

Paràmetres de control i llindars 

No s'admetrà l'obertura i utilització de camins d'obra o accessos temporals no previstos en el Projecte 
Constructiu que no disposin de l'autorització per part de la Direcció d'Obra. 

Es verificarà el jalonament dels camins d'accés a les obres. 

Periodicitat de la inspecció 

Periòdica i contínua en funció de l'estat de les obres.  

Mesures de prevenció i correcció 

• Es comprovarà el replanteig inicial de vials interns i rases, per tal de corregir possibles deficiències 
en el traçat dels mateixos. 

• Es procedirà a el desmantellament immediat dels camins i accessos temporals d'obra no 
programats i que no disposin de l'autorització de la Direcció d'Obra, ia la restitució dels mateixos 
a les seves condicions inicials.  

• Un cop finalitzades les obres, els accessos i camins temporals seran desmantellats i restaurats, 
segons les mesures definides en el Projecte constructiu per a les superfícies d'obra. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO informarà a la Direcció d'Obra, qui, a través dels responsables de les contractes corresponents, 
executaran les accions oportunes i necessàries. 
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MEDI FÍSIC 

GEOMORFOLOGIA, EROSIÓ I TERRES 

 Control de la retirada, apilament i conservació de la terra vegetal 

objectius 

Evitar afeccions innecessàries a el medi i facilitar la conservació de la terra vegetal localitzant el lloc 
d'apilament més adequat, així com verificar la correcta execució de la retirada i conservació de la mateixa. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

▪ Comprovació directa de les zones d'apilament de terra vegetal proposades per la DAO 

▪ Es comprovarà que la retirada es faci en els llocs, amb els gruixos previstos i respectant, en 

la mesura dels possible, la seqüència d'horitzons durant l'aplec. Així mateix, es proposaran 

els llocs concrets d'apilament, les formes de realitzar-los, no superant munts superiors als 

2 metres d'altura, i verificar que no s'ocupin els següents llocs: 

▪ Les zones de tàlveg i vessants. 

▪ Es supervisaran les condicions dels aplecs fins a la seva reutilització en obra, i l'execució de 

mesures de conservació si fossin necessàries. 

Lloc d'inspecció 

Zones d'aplecs i, en general, tota l'obra i el seu entorn per verificar que no hi ha aplecs no autoritzats. 

Paràmetres de control i llindars 

Els paràmetres a controlar seran: presència d'aplecs no previstos; forma d'apilament de material; i ubicació 
d'apilaments en zones de risc mediambiental. No s'acceptarà la formació de cap aplec en aquelles zones 
descartades per a la realització d'aquest. Es verificarà el gruix retirat, que haurà de ser el corresponent als 
primers centímetres de terra, considerat com terra vegetal (segons el parer de la Direcció Ambiental de 
l'Obra), i que serà com a mínim de 30 cm per a les zones considerades aptes. 

Periodicitat de la inspecció 

Control previ a l'inici de les obres i cada vegada que sigui necessari delimitar una nova zona d'apilament 
de terra vegetal. 

Mesures de prevenció i correcció 

▪ Es delimitarà una zona adequada per als abassegaments de terra vegetal o es determinarà 

el seu trasllat a una de les existents.  

▪ Si es detectessin alteracions en els aplecs que poguessin comportar una disminució en la 

qualitat, es farà una proposta de conservació adequada (sembres, tapat, etc.). En cas de 

dèficit es projectarà un aprovisionament extern i es definiran les prioritats pel que fa a 

utilització de l'material extret. 

▪ Altres mesures a considerar són: restauració de cavallons i drenatges alterats o inexistents, 

ventilació de la terra vegetal emmagatzemada, revisió dels materials i retirada de volums 

rebutjables per les seves característiques físiques. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO informarà a la Direcció d'Obra, qui, a través dels responsables de les contractes corresponents, 
executaran les accions oportunes i necessàries. 
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MEDI FÍSIC 

GEOMORFOLOGIA, EROSIÓ I TERRES 

Control processos erosius. Sòls, talussos i vessants 

objectius 

Realitzar un seguiment dels fenòmens erosius. Verificar la correcta execució de les mesures de protecció 
contra l'erosió. 

Garantir l'adequació i acabat de talussos, per tal de minimitzar afeccions orogràfiques amb efectes negatius 
també sobre el paisatge, o possibles riscos geològics. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

• Inspeccions visuals de tota la zona d'obres, detectant l'existència de fenòmens erosius i la seva 
intensitat. Control dels materials emprats i actuacions executades per a la defensa contra l'erosió, 
com pot ser l'estesa de terra vegetal o l'inici dels treballs de restauració vegetal. 

• Es verificarà l'execució d'actuacions tendents a millorar la morfologia dels talussos mitjançant 
inspeccions visuals. Així mateix, es verificarà que els pendents dels talussos són les indicades com 
estables. En relació amb la posterior implantació d'una coberta vegetal, es comprovarà que no es 
duguin a terme actuacions que puguin impossibilitar la implantació i normal desenvolupament 
d'aquesta coberta, com la compactació de les superfícies de talussos. 

Lloc d'inspecció 

Tota la zona d'obres i en aquells llocs on estigui projectada l'execució de moviments de terra. 

Paràmetres de control i llindars 

Presència de regalims o qualsevol tipus d'erosió hídrica. Seran paràmetres de control les característiques 
dels materials, ubicació, geometria i disseny de les mesures de la lluita contra l'erosió en talussos i sòls. No 
s'acceptarà la no realització de totes les cunetes de guarda projectades ni la presència de solcs de més de 
10 cm. de profunditat. 

Es comprovarà el pendent de talussos, l'acabat dels mateixos i el nivell de compacitat de les seves superfícies 
considerant com a llindar inadmissible la presència de qualsevol aresta o pendent excessiu en desmunts, 
així com l'existència d'estries verticals provocades per les dents de pales excavadores. 

Periodicitat de la inspecció 

Quinzenal, a l'igual que el control de les mesures de correcció. 

Mesures de prevenció i correcció 

▪ Una vegada conclòs un determinat tall, i si aquest sobrepassés els llindars admissibles, 

s'informarà a la Direcció d'obra i es proposaran les mesures correctores que siguin 

necessàries, com pot ser el suavitzat de pendents en els talussos o els retocs oportuns, la 

col·locació de malles geosintètiques, millora dels tractaments vegetals, etc. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO informarà a la Direcció d'Obra, qui, a través dels responsables de les contractes corresponents, 
executaran les accions oportunes i necessàries. 
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MEDI FÍSIC 

GEOMORFOLOGIA, EROSIÓ I TERRES 

Control de l'alteració i compactació de sòls 

objectius 

Assegurar el manteniment de les característiques edafològiques dels terrenys no ocupats directament per 
les obres. Verificació de l'execució de mesures correctores com subsòls, llaurats, laboreos superficials, etc. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

▪ Es comprovarà l'execució de labors a terra en els llocs i amb les profunditats previstes, és a 

dir, en aquelles zones on s'hagi produït trànsit de maquinària que s'hagi produït excessiva 

compactació de sòls. 

Lloc d'inspecció 

Tota l'obra 

Paràmetres de control i llindars 

Es controlarà la compacitat de terra, així com la presència de roderes que indiquin trànsit de maquinària. 
Serà llindar inadmissible la presència d'excessives compactacions per causes imputables a l'obra i la 
realització de qualsevol activitat en zones excloses, així com la presència de rodades de vehicles o maquinària 
en els llocs restringits a l'trànsit. Es comprovarà: tipus de tasca, profunditat, i acabat de les superfícies 
descompactadas. 

Periodicitat de la inspecció 

Es farà una inspecció un cop finalitzades les obres, per tal de determinar les zones que són susceptibles de 
ser sotmeses a descompactació. 

Mesures de prevenció i correcció 

• Es verificarà que la maquinària d'obra no circula per les zones alienes a l'àmbit d'actuació. Així 
mateix, es controlarà l'estat de jalonament d'aquests elements i dels camins d'obra. 

• Se senyalitzaran les zones d'exclusió a l'trànsit i es col·locaran cartells especificant la restricció a la 
maquinària.  

• En cas de sobrepassar els llindars admissibles s'informarà a la Direcció de les obres, procedint-se 
a practicar una tasca a terra. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO informarà a la Direcció d'Obra, qui, a través dels responsables de les contractes corresponents, 
executaran les accions oportunes i necessàries. 
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 AIGÜES 

MEDI FÍSIC 

HIDROLOGIA 

Control de la qualitat de les aigües superficials 

objectius 

Evitar abocaments en zones de vessament procedents de les obres, tant líquids com sòlids, i en les lleres 
travessats i propers a la zona d'obres. 

En cas de ser necessària l'afecció a algun llit pertanyent a el Domini Públic Hidràulic, es comptarà amb els 
permisos corresponents d'afecció o ocupació, donant compliment a la legislació vigent. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

▪ Es procedirà a realitzar inspeccions visuals de la zona pròxima a les zones sensibles de ser 

contaminades, per veure si es detecten materials en les proximitats amb risc de ser 

arrossegats (olis, combustibles, ciments o altres sòlids en suspensió no gestionats), així com 

en les zones potencialment generadores de residus, com les instal·lacions auxiliars d'obra o 

les zones d'apilaments dels contenidors de residus. 

Lloc d'inspecció 

A les àrees d'emmagatzematge de materials i maquinària, i en les proximitats de les lleres travessats o 

pròxims a les obres. 

A més, es controlarà l'afecció a les diverses infraestructures dedicades a l'abastament d'aigua potable a les 
masies o infraestructures properes. 

Paràmetres de control i llindars 

Es controlarà la presència de materials susceptibles de ser arrossegats per les vies. Es controlarà la gestió 
dels residus, no acceptant cap incompliment de la normativa en aquesta matèria. 

Periodicitat de la inspecció 

Control a l'començament i final de les obres que requereixin moviments de terres. Controls setmanals en 
les obres d'encreuament i actuacions properes als cursos fluvials. 

Mesures de prevenció i correcció 

• Si es detectessin possibles afeccions a la qualitat de les aigües s'establiran mesures de protecció i 
restricció, com a limitació de el moviment de maquinària, barreres de retenció de sediments 
formades per bales de palla assegurades amb estaques, etc. En cas de contaminació, es procedirà 
a prendre les mesures necessàries per a la seva neteja i desafecció. 

• S'adoptarà un adequat tractament i gestió dels residus, que inclogui la neteja i restauració de les 
zones afectades. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO informarà a la Direcció d'Obra, qui, a través dels responsables de les contractes corresponents, 
executaran les accions oportunes i necessàries. 
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 RESIDUS I ABOCAMENTS 

MEDI FÍSIC 

RESIDUS I ABOCAMENTS 

Control d'ubicació d'Instal·lacions Auxiliars i zona d'apilament de residus 

objectius 

Verificar la localització d'elements auxiliars fora de les zones amb coberta vegetal, o properes a llits 
susceptibles de ser contaminats. Establir una sèrie de normes per impedir que es desenvolupin activitats 
que provoquin impactes no previstos, comprovar la correcta protecció de terra, i la presència d'una zona 
per a la gestió de residus d'acord amb la naturalesa dels mateixos. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

• S'analitzarà la localització de totes les instal·lacions auxiliars i provisionals, comprovant que se 
situen fora de les zones ocupades per vegetació natural. 

• Es verificarà que es crea un adequada per a la recollida en cas d'abocaments accidentals. Serà 
en aquesta zona on es puguin realitzar, en cas de ser necessari, tasques de canvis d'oli de 
maquinària, posada a punt de maquinària o rentat de vehicles. 

Lloc d'inspecció 

Es realitzaran inspeccions en tota l'obra, per verificar que no es produeix cap instal·lació no autoritzada. 
Serà lloc d'inspecció la zona d'ubicació de les instal·lacions auxiliars i la zona de recollida de residus. 

Paràmetres de control i llindars 

Es controlarà la correcta localització i senyalització de la zona d'instal·lacions auxiliars, la destinació de 
substàncies contaminants, escombraries, operacions de manteniment de maquinària, etc. Es considera 
inadmissible qualsevol contravenció al que s'ha exposat en aquest apartat. No s'admetrà l'ocupació de cap 
zona exclosa. 

Així mateix, es controlarà la qualitat de les aigües contingudes en les basses de decantació mitjançant 
anàlisi estacionals. No s'admetran uns paràmetres per sobre dels límits fixats per la legislació vigent. 

Periodicitat de la inspecció 

Es realitzarà un control previ a l'inici de les obres, i cada dos mesos durant la fase de construcció. 

Mesures de prevenció i correcció 

• S'informarà a tot el personal d'obra de limitacions des del punt de vista ambiental i la necessitat 
d'utilització, únicament i exclusivament, de les zones habilitades a l'efecte considerats. 

• En cas de localitzar-instal·lacions auxiliars o d'apilament de residus fora dels límits a aquests 
efectes, es procedirà al seu desmantellament immediat. S'haurà de netejar i restaurar la zona 
que eventualment pogués haver estat danyada. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO informarà a la Direcció d'Obra, qui, a través dels caps d'Obra o responsables de les diferents 
contractes involucrades en l'obra, els que executaran les accions oportunes i necessàries. 
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MEDI FÍSIC 

RESIDUS I ABOCAMENTS 

Recollida, apilament i tractament de residus 

objectius 

Evitar afeccions innecessàries a l'mitjà (contaminació de les aigües i / o el sòl) i evitar la presència de materials 
de forma incontrolada per tota l'obra, mitjançant el control de la ubicació dels aplecs de materials i residus en 
els llocs habilitats. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

• Es controlarà que es disposa d'un sistema de contenidors i bidons d'acord amb els materials i 
abocaments residuals generats. Així, es disposarà de contenidors per al dipòsit de residus assimilables 
a urbans, un altre per a residus industrials (palets de fusta, restes de ferralla, plàstics, etc.), si pot ser 
amb tapa evitar la disseminació de residus a causa de el vent, i bidons estancs per a 
l'emmagatzematge de residus perillosos o altament contaminants (olis, dissolvents, etc.). 

• S'evitarà l'abandonament o abocament de qualsevol tipus de residu a la zona d'influència de el Parc. 
Per a això, s'organitzaran batudes setmanals per a la recol·lecció d'aquells residus que hagin estat 
abandonats o no portats als contenidors adients. 

• Pel que fa als residus perillosos o industrials, i en compliment de la Llei 22/2011 de Residus i sòls, es 
separaran i no es barrejaran aquests, envasant-los i etiquetant de forma reglamentària. Caldrà, per 
tant, agrupar els diferents residus perillosos per classes en diferents contenidors degudament 
etiquetats per, a més de complir amb la legislació, facilitar la gestió dels mateixos. 

Lloc d'inspecció 

Tota la zona d'obres, especialment a la zona d'ubicació de materials i apilament de residus. 

Paràmetres de control i llindars 

No es permetrà l'absència de contenidors o que aquests es trobin plens i sense capacitat per a albergar tots 
els residus generats. Es realitzaran recollides periòdiques, en nombre necessari. 

Serà inadmissible l'incompliment de la normativa legal en el tractament i gestió de residus, així com l'incorrecte 
ús dels residus perillosos. 

Periodicitat de la inspecció 

Setmanal al llarg de tot el període d'execució de l'obra. 

Mesures de prevenció i correcció 

• Es comprovarà que tot el personal d'obra es troba informat sobre les mesures a dalt indicades i que 
realitzen un correcte ús de les mateixes. 

• Si es produïssin abocaments accidentals o incontrolats de material de rebuig, es procedirà a la seva 
retirada immediata ia la neteja de el terreny afectat. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO informarà a la Direcció d'Obra, qui, a través de el Cap d'Obra de la contracta corresponent, executarà 
les accions oportunes i necessàries. 
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MEDI FÍSIC 

RESIDUS I ABOCAMENTS 

Control dels residus de formigó 

objectius 

Evitar l'abandonament i l'acumulació de residus de formigó procedents de les tasques de formigonat i neteja 
de les bótes o canaletes de les formigoneres que serveixen el formigó. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

• Per a la neteja dels residus de formigó, es realitzaran petites excavacions, no inferiors a el metre i 
mig de profunditat, on es procedirà a la neteja de les canaletes de les formigoneres i altres residus 
de formigó. Un cop acabades aquestes tasques, es procedirà a l'tapat de les excavacions. 
S'utilitzaran terrenys de cultiu per fer aquestes excavacions. 

• Es disposaran de tantes excavacions com siguin necessàries, encara que es tractarà que siguin les 
mínimes possibles. En una mateixa excavació es netejarà el formigó procedent de el formigonat de 
diverses sabates. 

Lloc d'inspecció 

En aquells llocs on sigui necessari tasques de formigonat.  

Paràmetres de control i llindars 

No s'admetran taques de formigó disseminades per la parcel·la, ni que es facin neteges fora dels llocs 
habilitats. 

Periodicitat de la inspecció 

Setmanalment mentre durin els treballs de formigonat.  

Mesures de prevenció i correcció 

• Les possibles taques de formigó que hagin pogut caure en camins es recolliran i es portaran a 
abocador al més aviat possible. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO informarà a la Direcció d'Obra, qui, a través de el Cap d'Obra de la contracta corresponent, executarà 
les accions oportunes i necessàries. 
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MEDI FÍSIC 

RESIDUS I ABOCAMENTS 

Gestió de residus 

Objectius 

Establir les vies correctes per al tractament i gestió dels residus generats al Parc Eòlic i les seves 
infraestructures, per d'aquesta manera assegurar, d'una banda, el compliment de la legislació vigent i, de 
l'altra, que la destinació final dels residus és el correcte i que no es realitzen afeccions addicionals. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

▪ La recollida dels residus assimilables a urbans, ja que no es preveu que es generin en grans 

quantitats, es recolliran per les vies ordinàries de recollida de RSU. Si això no fos possible, 

serà la pròpia contracta l'encarregada de la recollida i deposició en els contenidors de les 

poblacions properes. Es disposaran dels pertinents permisos dels ajuntaments implicats, si 

escau. 

▪ La recollida i gestió dels residus industrials i perillosos, es realitzarà a través d'un gestor 

autoritzat, inscrit com a tal en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya. 

▪ La realització de canvis d'oli de la maquinària es realitzarà per taller autoritzat i complint els 

requisits que estableix la legislació aplicable. 

▪ Es comprovarà que es procedeix a donar un tractament periòdic als residus perillosos o 

industrials, no permetent la seva acumulació continuada més de sis mesos. 

Lloc d'inspecció 

Zona d'ubicació dels contenidors per a l'acumulació de residus. 

Paràmetres de control i llindars 

No es permetrà el canvi d'olis o un altre tipus de reparació de maquinària que impliqui la generació de 
residus fora dels límits establerts per a això i realitzats per part dels propis empleats de les obres, sense 
comptar amb un taller autoritzat per realitzar aquestes tasques, llevat que es disposin dels permisos 
necessaris per al transport i la gestió d’aquests. 

No s'admetran recollides de residus sense haver complimentat la documentació necessària, a la qual s'ha 
fet referència anteriorment. 

Periodicitat de la inspecció 

Cada dues setmanes en el transcurs de l'execució de les obres. 

Mesures de prevenció i correcció 

▪ Abans de l'inici de l'activitat, es comprovarà que s'ha contactat amb Gestors Autoritzats per 

a la recollida i gestió dels residus. 

▪ Es posarà en coneixement de la contracta i se'ls donaran les instruccions necessàries, perquè 

es compleixi amb la burocràcia obligatòria en el lliurament dels residus al gestor, amb la 

finalitat que s'exigeixin i si es compleix de manera adequada les Fitxes d'acceptació i els Fulls 

de Seguiment. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

El Cap d'Obra de la contracta que ha contractat els serveis de gestió per part de gestor autoritzat, qui lliurarà 
els documents pertinents a la Direcció d'Obra hi ha la DAO 
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MEDI FÍSIC 

RESIDUS I ABOCAMENTS 

Zones de préstecs i abocadors 

Objectius 

Controlar que la ubicació i explotació de zones de préstecs i abocadors no comporta afeccions no previstes. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

▪ En el cas de necessitar disposar de zones de préstecs o abocadors de materials, aquests 

comptaran amb els permisos necessaris d'obertura i / o explotació. 

Lloc d'inspecció 

Tota l'obra. 

Paràmetres de control i llindars 

Comprovació directa sobre el terreny de la ubicació de la zona destinada a abocador o préstecs.  

El valor llindar serà l'ocupació de qualsevol zona no autoritzada per la Direcció Ambiental d'Obra. 

Periodicitat de la inspecció 

Mensual 

Mesures de prevenció i correcció 

▪ S'intentarà la compensació de terres en les tasques d'explanació i obertura de vials per tal 

d'evitar el sobrant de materials i la seva deposició en abocador. 

▪ Es tractarà d'utilitzar els materials excavats com tot-u natural per a l'execució dels vials 

interns. 

▪ Si es detectés la formació d'abocadors no previstos, s'informarà amb caràcter d'urgència, 

per a procedir al desmantellament hi ha la recuperació immediata de l'espai afectat. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO informarà a la Direcció d'Obra, qui, a través del Cap d'Obra de la contracta corresponent, executarà 
les accions oportunes i necessàries. 
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 VEGETACIÓ I INCENDIS 

MEDI BIÒTIC 

VEGETACIÓ I INCENDIS 

Control de l'Replanteig i Jalonament 

objectius 

Evitar que les obres i les activitats derivades de les mateixes (instal·lacions auxiliars, abocadors, camins 
d'obra, rases ...) afecten una superfície més gran que la considerada en el Projecte Constructiu i que es 
desenvolupin activitats que puguin provocar impactes i ocupació de terrenys no previstos per part de la 
maquinària, fora de les zones aprovades. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

▪ Es verificarà l'adequació de la localització de l'àrea ocupada per l'execució de les de el 

projecte 

▪ En aquelles zones susceptibles d'afectar la vegetació natural existent, es procedirà a 

l'jalonament o col·locació de senyals d'abalisament de la superfície estricta d'actuació, que 

indiquin als treballadors la necessitat de respectar aquestes zones i de no afectar-les. 

Lloc d'inspecció 

Tota la zona d'obres. 

Es comprovarà el replanteig a les zones conflictives per l'existència de cobertura vegetal o zones sensibles 
per l'existència de cursos d'aigua o zones susceptibles de ser contaminades. 

Paràmetres de control i llindars 

Pel que fa a l'jalonament, no s'admetran senyals d'abalisament excessivament separades. Es tractarà que 
estiguin prou juntes com per sobreentendre l'obligatorietat de respectar la zona senyalitzada. No es 
permetrà menys de l'80% de la superfície correctament senyalitzada. 

Periodicitat de la inspecció 

Tant com sigui necessari en la fase de replanteig, amb un mínim d'una inspecció setmanal. 

Mesures de prevenció i correcció 

▪ Per prevenir possibles afeccions, s'informarà el personal executant de les obres, de les 

limitacions existents per qüestions ambientals. En cas de detectar afeccions no previstes en 

zones excloses, es podria procedir a la tanca d'aquestes àrees. Si fos el cas, es procedirà a 

la reparació o reposició de la senyalització. Es procedirà a l'desmantellament immediat de la 

zona ocupada i reparació de l'espai afectat. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO informarà a la Direcció d'Obra, qui, a través de el Cap d'Obra de la contracta corresponent, executarà 
les accions oportunes i necessàries. 
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MEDI BIÒTIC 

VEGETACIÓ I INCENDIS 

Control de el moviment de la maquinària 

objectius 

Controlar que no es realitzin moviments incontrolats de maquinària, per tal d'evitar afeccions innecessàries 
sobre el medi. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

▪ Es controlarà que la maquinària restringeix els seus moviments a la zona delimitada i 

convenientment senyalitzada. 

Lloc d'inspecció 

Tota la zona d'obres. 

Paràmetres de control i llindars 

No s'admetrà el moviment incontrolat de cap màquina fora de l'perímetre delimitat o la manca de senyals 
informatius on es requereixin. 

Periodicitat de la inspecció 

Control previ a l'inici de les obres i verificació setmanal durant la fase de construcció. 

Mesures de prevenció i correcció 

▪ S'informarà a tot el personal d'obra de limitacions des del punt de vista ambiental. Si fos el 

cas, es procedirà a la restitució de les condicions inicials de les zones danyades. Si es 

considera oportú, s'intensificarà la senyalització de la zona. 

▪ En el cas que es detecti circulació de vehicles fora de les zones senyalitzades, sense 

justificació, s'informarà a la Direcció d'Obra perquè prengui les mesures necessàries, incloses 

les possibles sancions sobre els infractors. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO informarà a la Direcció d'Obra, qui, a través de el Cap d'Obra de la contracta corresponent, executarà 
les accions oportunes i necessàries. 
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MEDI BIÒTIC 

VEGETACIÓ I INCENDIS 

Control dels desbrossaments 

objectius 

Evitar superfícies de desbrossament majors del que és estrictament necessàries. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

▪ En aquelles superfícies on sigui necessari realitzar estassades es controlarà que les superfícies 

desbrossades són les necessàries i es corresponen amb les dimensions reflectides en el projecte. 

Lloc d'inspecció 

En totes les zones d'obra en la qual hi ha superfícies susceptibles de ser desbrossades. 

Paràmetres de control i llindars 

No s'acceptaran superfícies d'afecció majors de les necessàries ni el desbrossament de zones que no hagin 
estat aprovades en més de el 10% de les superfícies afectades. 

Periodicitat de la inspecció 

Una inspecció setmanal. 

Mesures de prevenció i correcció 

▪ S'informarà a tot el personal d'obra de limitacions des del punt de vista ambiental. Les mesures 

d'abalisament i senyalització de les zones d'ocupació ajudaran a que es respecti la vegetació 

existent. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO informarà a la Direcció d'Obra, qui, a través de el Cap d'Obra de la contracta corresponent, executarà 
les accions oportunes i necessàries. 
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MEDI BIÒTIC 

VEGETACIÓ I INCENDIS 

Control de el risc d'incendis forestals 

objectius 

Evitar provocar riscos d'incendis mitjançant l'adopció de les mesures necessàries de prevenció i correcció 
adequades. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

Es tindrà especial cura en les tasques de desbrossament en època de risc d'incendis. Durant les operacions 

de desbrossament o ocupació d'algun tipus de màquina que generi espurnes, es disposaran els mitjans 

necessaris per a l'extinció de l'possible foc, és a dir, presència d'un camió cisterna amb els dispositius 

oportuns (desbrossaments) i extintors (maquinària generadora d'espurnes ). 

Per tal de no abandonar combustible altament inflamable que pot provocar incendis forestals, es procedirà 

a la recollida i trasllat a abocador de tot el material desbrossat el més aviat possible. Si per qualsevol raó 

no es pot procedir a la seva immediata recollida, i es necessita una zona per al seu aplec i recollida 

posterior, es triarà una zona lliure de regs de propagació d'incendis, i és responsabilitat de la DAO seva 

ubicació. Es realitzarà una faixa de seguretat d'un metre a cada costat dels camins oberts com a mesura 

de prevenció d'incendis forestals. 

S'instal-los una bassa per a Tasques d'extinció pròxima subestacions SET o lloc que va seguir fàcil de 

disposar d'Aigua. El projecte preveu com a mesura correctora construcció d'un punt de reserva d'Aigua 

al parc de més de 120m3 de Capacitat accessible pèls Mitjans d'extinció Aeris. Desbrossat sota línia AT i 

Neteja de les bores dels camins. 

Es prohibirà terminantment la realització de fogueres, fogueres, abandonament de burilles i, en definitiva, 

qualsevol tipus d'actuació que comporti risc de provocar incendis. 

Lloc d'inspecció 

En tota l'obra en què hi ha superfícies susceptibles de ser desbrossades. 

Paràmetres de control i llindars 

No es permetrà l'execució de treballs sense l'adopció dels mitjans d'extinció pertinents. 

No s'acceptaran tampoc recollides de material desbrossat, i molt especialment si aquests aplecs ocupen 

zones amb alt risc de transmissió de foc, en cas que es produís. 

Periodicitat de la inspecció 

Una inspecció setmanal. 

Mesures de prevenció i correcció 

S'informarà a tot el personal de les obligacions a complir des del punt de vista ambiental.  

En cas d'observar aplecs de restes vegetals es procedirà a la seva immediata recollida i trasllat a 

abocador. 

Es paralitzarà les activitats comentades si no es compta amb els serveis d'extinció oportuns. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO informarà a la Direcció d'Obra, qui, a través de el Cap d'Obra de la contracta corresponent, 
executarà les accions oportunes i necessàries. 
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MEDI BIÒTIC 

VEGETACIÓ I INCENDIS 

Control de l'execució de el Pla de Restauració 

objectius 

Recuperar la cobertura vegetal en les zones degradades com a conseqüència de la realització de les obres, 
amb l'objectiu de retornar a la zona, en la mesura del possible, les condicions inicials. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

▪ Es procedirà a supervisar l'execució d'un pla de restauració Vegetal que retorni a el terreny, 

en la mesura del possible, les condicions que tenia la zona abans d'iniciar-se les obres. Aquest 

informe comptarà amb la supervisió per part de Departament de Medi Ambient. 

▪ Es realitzarà una supervisió de totes les tasques necessàries per a l'execució de el Pla, com 

són les tasques de preparació de el terreny, l'estesa de la terra vegetal, l'execució de les 

sembres, hidrosembres o plantacions (comprovant la qualitat de les plantes, l'origen de les 

llavors, etc.) i, en definitiva, totes i cadascuna de les accions que contempla en Pla. 

Lloc d'inspecció 

Àrees on estiguin previstes aquestes actuacions. 

Paràmetres de control i llindars 

Es controlarà totes i cadascuna de les mesures exigibles segons el Projecte de Restauració i de la seva Plec 
de Condicions Tècniques. 

Periodicitat de la inspecció 

Diària durant tota l'execució de el Pla de Restauració. 

Mesures de prevenció i correcció 

▪ S'assegurarà el correcte desenvolupament de el Pla de Restauració, corregint totes aquelles 

deficiències que es puguin anar observant en qüestions com la qualitat de les plantes, la 

preparació de el terreny, l'estesa de la terra vegetal, etc. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO informarà a la Direcció d'Obra, qui, a través de el Cap d'Obra de la contracta corresponent, executarà 
les accions oportunes i necessàries. 
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 FAUNA 

MEDI BIÒTIC 

FAUNA 

Seguiment de les aus d'interès que es reprodueixen a la zona d'emplaçament 
de Parc Eòlic, la seva línia d'evacuació aèria i la seva àrea d'influència  

objectius 

Determinar l'evolució en la ubicació dels llocs de nidificació, així com obtenir dades relatives als 
esdeveniments reproductors de les aus amenaçades que es reprodueixen en els voltants de la línia, per a 
determinar la possible afecció associada a les molèsties ocasionades per la construcció de parc eòlic i de la 
línia. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

▪ Es realitzarà un seguiment d'aquestes espècies, especialment de parelles reproductores, que 

se situen en l'emplaçament i en 1 radi de 2 km al voltant de el Parc Eòlic i de 500m al voltant 

de la Línia d'Alta Tensió. 

Lloc d'inspecció 

L'emplaçament de Parc Eòlic i un radi de 2 km al voltant de l'emplaçament i en un radi de 500 m al voltant 
de la Línia arerea. 

Paràmetres de control i llindars 

Es tindran en compte els resultats obtinguts en els censos anteriors, establint un criteri de control en funció 
de les espècies afectades i la seva categoria en diferents catàlegs de protecció. 

Periodicitat de la inspecció 

Quinzenal, llevat que s'observin reproduccions, en aquest cas la inspecció serà setmanal fins que acabi el 
període de cria. 

Mesures de prevenció i correcció 

▪ Es comunicarà els resultats a promotor de el projecte i a l'Òrgan Ambiental competent. Es 

plantejarà l'execució de mesures preventives i correctores, en cas de ser necessàries, 

analitzades de manera conjunta per totes les parts implicades. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

El promotor mitjançant la contractació de personal tècnic qualificat. 
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MEDI BIÓTIC 

FAUNA 

Seguiment de mortalitat en la Línia d'Alta Tensió i el PE 

Objectius 

Realitzar un control de la mortalitat de l'avifauna en els voltants de la línia elèctrica en el període comprès 
entre la instal·lació dels conductors i l'inici de la fase d'explotació. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

Es realitzarà un estudi de l'ús de l'espai d'avifauna per determinar la possible afecció associada a la 
instal·lació de la línia elèctrica. 

Es vigilarà l'entorn immediat de cada aerogenerador del Parc Eòlic per tal d'identificar el nombre i les 
espècies d'aus i quiròpters que hagin pogut patir col·lisions. Amb les dades obtingudes es realitzarà un 
informe de l'estat del Parc Eòlic. 

Es prendran mesures addicionals si fos necessari. 

S'anotaran els llocs precisos en què van ser trobats restes d'aus i altres animals silvestres, donant compte 
immediata a l'òrgan competent per a procedir a la seva recollida. 

Lloc d'inspecció 

Al llarg de tot l'estesa de la línia elèctrica. 

Radi de cerca de 100 m de cada aerogenerador del Parc Eòlic. 

Paràmetres de control i llindars 

Es tindran en compte els resultats obtinguts en els censos anteriors, establint un criteri de control en 
funció de les espècies afectades i la seva categoria en diferents catàlegs de protecció. 

Periodicitat de la inspecció 

Un cop per setmana, des de l'inici de la construcció de la línia fins a la seva posada en marxa, i inici de la 
fase d'explotació del PE. 

Mesures de prevenció i correcció 

Es comunicarà els resultats a promotor del PE, la Línia d'Alta Tensió i a l'Òrgan Ambiental competent. Es 
plantejarà l'execució de mesures preventives i correctores, en cas de que les mesures preventives 
establertes en aquest EsIA, no fossin efectives, seran analitzades de manera conjunta per totes les parts 
implicades. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

El promotor mitjançant la contractació de personal tècnic qualificat. 
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 PAISATGE 

MEDI PERCEPTUAL 

PAISATGE 

control de l' disseny d'infraestructures 

objectius 

Afavorir la integració paisatgística de les infraestructures i instal·lacions creades mitjançant el 
condicionament estètic d'acord amb l'arquitectura típica de la zona. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

▪ Adequar les infraestructures creades, fonamentalment l'edifici de control, a l'estil 

arquitectònic propi de la zona de estudi, Construint-de manera que no suposi una alteració 

visual impactant i que s'integri a la zona de manera adequada. 

Lloc d'inspecció 

Edifici de control. 

Paràmetres de control i llindars 

No es permetran formes, textures, estructures, colors, etc., discordants amb les edificacions existents a la 
zona. 

Periodicitat de la inspecció 

Mensual durant el període de construcció. 

Mesures de prevenció i correcció 

▪ S'ha de comprovar el disseny de l'edifici de control sobre plànol amb anterioritat a l'execució 

material de la mateixa. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO, que va informar la Direcció d'Obra. 
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 INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 

MEDI SOCIOECONÒMIC 

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 

Control de la reposició de serveis, infraestructures i servituds afectades 

objectius 

Verificar que totes les infraestructures, els serveis i les servituds afectades, es reposen de forma 
immediata, sense talls o interrupcions que puguin afectar la població de l'entorn.  

Descripció de la mesura / Actuacions 

Es realitzarà un seguiment de la reposició de serveis afectats, per comprovar que aquesta sigui 
immediata. així: 

▪ Es facilitarà el trànsit de vehicles aliens a l'obra i pertanyents als veïns que fan ús dels 

camins existents, modificats com a conseqüència de la seva adequació i condicionament. 

▪ Es reposaran les possibles afeccions sobre punts de proveïment d'aigües, línies 

elèctriques, encreuament amb pals i línies telefòniques, etc. 

▪ Es procedirà a l'reforçament de la senyalització en fase d'obra de les infraestructures 

utilitzades. 

▪ Es repararan les possibles afeccions que es puguin produir sobre les carreteres d'accés a 

les instal·lacions de Parc com a conseqüència de l'trànsit de maquinària pesada que pugui 

ocasionar deterioraments en aquestes infraestructures. 

Lloc d'inspecció 

Zones on es interceptin serveis. 

Paràmetres de control i llindars 

Es considera inacceptable el tall d'un servei o una perllongada interrupció. 

Periodicitat de la inspecció 

Mensual i una vegada concloses les obres. 

Mesures de prevenció i correcció 

▪ Si es detecta la manca de continuïtat en algun servei, es reposarà immediatament. 

▪ Els talls en els camins seran senyalitzats i avisats amb anterioritat mitjançant cartells 

anunciadors. 

▪ Totes les mesures de correcció es realitzaran de forma immediata i provocant les mínimes 

molèsties a les persones afectades. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO informarà a la Direcció d'Obra, qui, a través dels responsables de les contractes corresponents, 
executaran les accions oportunes i necessàries. 
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 PATRIMONI CULTURAL 

MEDI SOCIOECONÒMIC 

PATRIMONI CULTURAL 

Control de la protecció de l'Patrimoni Cultural 

objectius 

Preservar els béns patrimonials presents en l'àrea de les actuacions que comporta la construcció de el Parc, 
i detectar la presència de troballes no coneguts. Verificar que es realitzen totes les actuacions previstes en 
el preceptiu programa de protecció de el patrimoni. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi arqueològic previ a l'inici de les obres i que es disposen dels 

permisos pertinents per part de la Direcció General de Patrimoni Cultural de el Govern de Catalunya. 

S'han d'adoptar totes aquelles mesures preventives i / o correctores estimades com oportunes per La 

Direcció General de Patrimoni Cultural de Catalunya en base als resultats de l'estudi arqueològic previ. 

En el cas que durant les remocions de el terreny s'identifiqui algun jaciment, es procedirà a la paralització 

immediata de les obres i es posarà en coneixement de la Direcció General abans esmentada, donant 

compliment la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de l'Patrimoni de Catalunya.  

Es comptarà per això amb l'ajuda d'un expert en arqueologia. 

Lloc d'inspecció 

Tota l'obra, especialment aquells llocs en què hi hagi indicis d'existència de restes, segons indiqui l'estudi 
arqueològic previ. 

Paràmetres de control i llindars 

No s'acceptarà cap incompliment de les previsions establertes en l'estudi arqueològic previ a l'inici de les 

obres.  

En el cas que durant l'execució de les obres apareguin restes arqueològiques, han de ser notificats 

immediatament per la Direcció d'Obra a la Direcció General corresponent, qui prendrà les mesures 

oportunes per a la protecció d'aquestes troballes d'acord amb que estableix la legislació vigent. 

Altres paràmetres a criteri de l'assistència tècnica competent. 

Periodicitat de la inspecció 

A cada tasca que impliqui moviments de terres. 

Mesures de prevenció i correcció 

Si es produís alguna troballa, es procedirà a la seva notificació immediata a l'Administració. Podrien paralitzar 

moviments de terres de l'àrea afectada fins a l'execució de les mesures dictades per l'òrgan competent, 

amb la conseqüent emissió d'informes favorables. 

Altres mesures, a determinar per l'assistència tècnica. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

L'assistència tècnica competent en matèria d'arqueologia. 
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 FASE D'EXPLOTACIÓ 

 EROSIÓ 

MEDI FÍSIC 

GEOMORFOLOGIA, EROSIÓ I TERRES 

Control de l'alteració i compactació de sòls 

Objectius 

Assegurar el manteniment de les característiques edafològiques dels terrenys no ocupats directament per 
les obres. Verificació de l'execució de mesures correctores com subsols, llaurats, laboreos superficials, etc. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

▪ Es comprovarà l'execució de labors a terra en els llocs i amb les profunditats previstes, és a 

dir, en aquelles zones on s'hagi produït trànsit de maquinària que s'hagi produït excessiva 

compactació de sòls. 

Lloc d'inspecció 

Tota l'obra 

Paràmetres de control i llindars 

Es controlarà la compacitat de terra, així com la presència de roderes que indiquin trànsit de maquinària. 
Serà llindar inadmissible la presència d'excessives compactacions per causes imputables a l'obra i la 
realització de qualsevol activitat en zones excloses, així com la presència de rodades de vehicles o maquinària 
en els llocs restringits al trànsit. Es comprovarà: tipus de tasca, profunditat, i acabat de les superfícies 
descompactadas. 

Periodicitat de la inspecció 

Es farà una inspecció per tal de determinar el complimient de les mesures preventives. 

Mesures de prevenció i correcció 

• Es verificarà que la maquinària d'obra no circula per les zones alienes a l'àmbit d'actuació. Així 
mateix, es controlarà l'estat de jalonament d'aquests elements i dels camins d'obra. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO informarà a la Direcció d'Obra, qui, a través dels responsables de les contractes corresponents, 
executaran les accions oportunes i necessàries. 
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 VEGETACIÓ I INCENDIS 

medi biòtic 

VEGETACIÓ I INCENDIS 

Seguiment de l'efectivitat de les mesures de restauració vegetal 

objectius 

Determinar els resultats de les actuacions d'implantació de vegetals executades, la seva efectivitat i el 
grau de compliment dels objectius perseguits. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

Es procedirà a avaluar els resultats de les actuacions executades contemplant: 

▪ Plantacions: Percentatge de marres o planta morta, presència d'espècies colonitzadores 

espontànies, grau de cobertura de el terreny. En cas d'existir qüestió, causes possibles 

(malalties o plagues, sequera, inadequada elecció d'espècies, ...) 

▪ Resultats globals: Grau d'integració paisatgística i protecció enfront de l'erosió.  

Lloc d'inspecció 

Totes les zones on s'hagin executat actuacions d'implantació de vegetals. 

Paràmetres de control i llindars 

No s'admetrà més d'un 20% de marres 

Periodicitat de la inspecció 

Dues inspeccions anuals. 

Mesures de prevenció i correcció 

En cas de detectar uns alts percentatges de marres en plantacions, s'ha de procedir a realitzar reposicions 
de marres. De forma prèvia, s'analitzaran les possibles causes dels mals resultats obtinguts, modificant 
si cal les espècies a emprar. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO informarà a la Direcció d'Obra, qui, a través dels responsables de la contracta corresponents, 
executaran les accions oportunes i necessàries. 
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 FAUNA 

MEDI BIÓTIC 

FAUNA 

Seguiment de la mortalitat per col·lisió d'avifauna i quiròpters  

Objectius 

Determinar l'afecció de Parc Eòlic sobre les poblacions faunístiques, localitzant cadàvers d'aus i ratpenats 
associats als aerogeneradors de Parc Eòlic. 

Estimar la mortalitat real de cada instal·lació. 

Detectar patrons de mortalitat. 

Minimitzar la mortalitat d'aus per col·lisions i / o electrocució amb la línia elèctrica. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

▪ Es supervisarà l'entorn immediat de cada aerogenerador de Parc Eòlic amb l'objectiu 

d'identificar el nombre i les espècies d'aus i quiròpters que hagin pogut patir col·lisió. Amb 

les dades obtingudes, es realitzarà un informe d'afecció de Parc Eòlic. 

▪ Es prendran mesures addicionals si fos necessari 

▪ S'anotaran els llocs precisos en què van ser trobats restes d'aus i altres animals silvestres, 

donant compte immediata a l'òrgan competent per a procedir a la seva recollida. 

Lloc d'inspecció 

Ràdio de recerca de 100 ma cada aerogenerador de Parc Eòlic. 

Paràmetres de control i llindars 

Obtenció de dades de mortalitat en Parcs Eòlics propers o de característiques similars i en els voltants de la 
LAAT. 

Periodicitat de la inspecció 

Setmanal per al PE i quinzenal per a la LAAT. 

Mesures de prevenció i correcció 

▪ Es comunicarà els resultats promotor de Parc Eòlic i la LAAT i a l'Òrgan Ambiental competent. 

Es plantejarà l'execució de mesures preventives i correctores, en cas de ser necessàries, 

analitzades de manera conjunta per totes les parts implicades. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

El promotor mitjançant la contractació de personal tècnic qualificat. 
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 FASE DE DESMANTELLAMENT 

 ATOMOSFERA Y SOROLL 

MEDI FÍSIC 

ATMOSFERA 

Control de l'augment de les partícules en suspensió 

Objectius 

Evitar el deteriorament de la qualitat de l'aire i la seva consegüent perjudici per a persones i plantes, com 
a conseqüència de l'aixecament de pols procedent del trànsit de vehicles i maquinària, i dels treballs 
efectuats per aquesta. Es verificarà: 

• Reg periòdic de totes les zones d'obra potencialment productores de pols. 

• Velocitat reduïda dels camions per les pistes, no excedint els 30 km / h. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

Es realitzaran inspeccions visuals periòdiques a la zona d'obres on es comprovarà que s'executi el reg de 
camins i altres infraestructures necessàries, mitjançant camió cisterna o un tractor unit a una tremuja. 
Aquesta mesura es mantindrà durant tot el període d'execució de les obres, especialment en les èpoques 
més seques i amb menys períodes de pluges. 

S'exigirà certificat del lloc de procedència de les aigües emprades en el reg de les zones productores de 
pols. L'aigua de reg no ha de procedir de la res d'abastament urbà. 

Lloc d'inspecció 

Tota la zona d'obres (incloent els accessos a la mateixa) i, en particular les següents: 

• Zones on s'estiguin efectuant moviments de terra, principalment camins, i també preparació de 
formigons, càrrega i descàrrega de materials, préstecs, abocadors, etc. 

• Parc de maquinària. 

• Llocs d'apilament temporal de terres i totes aquelles superfícies desproveïdes de vegetació. 

Paràmetres de control i llindars 

Els llindars admissibles serà la detecció de visu de núvols de pols i acumulació de partícules en la vegetació. 
Si és el cas, s'ha de verificar la intensitat dels regs mitjançant certificat de la data i lloc de la seva execució. 
No es considera acceptable qualsevol contravenció amb el previst, sobretot en èpoques de sequera. 

Periodicitat de la inspecció 

Setmanal en els períodes de major sequera, podent suprimir-se en els períodes de pluges continuades. 

Mesures de prevenció i correcció 

Intensificació dels regs en la parcel·la i accessos, zones on es realitzin moviments de terres, superfícies 
desproveïdes de vegetació, etc.  

Realització de les unitats d'obra problemàtiques en horaris amb menor incidència sobre la població 
afectada.  

S'informarà als treballadors mitjançant senyals de trànsit i de viva veu, la impossibilitat de superar 
velocitats majors de 30 km / h. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO informarà a la Direcció d'Obra, qui, a través dels responsables de les contractes corresponents, 
executaran les accions oportunes i necessàries. 
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MEDI FÍSIC 

ATMOSFERA 

Control del soroll i de l'emissió de gasos de la maquinària 

Objectius 

Controlar que la maquinària emprada en l'obra es trobi en perfecte estat de manteniment i que ha satisfet 
els oportuns controls tècnics reglamentaris exigits. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

• Es constatarà documentalment que la maquinària disposa dels certificats al dia de la Inspecció 
Tècnica de Vehicles (ITV), en cas que així ho requereixin per les seves característiques. Es 
complirà amb el que s'especifica la legislació vigent. S'ha d'assegurar així la disminució dels gasos 
i sorolls emesos. 

• Es constatarà documentalment que la maquinària (no sotmesa a ITV) presenta actualitzats els 
Plans de Manteniment recomanats pel fabricant o proveïdor i, segons els casos, que compleixen 
els requisits legals pel que fa a les seves emissions i el control de les mateixes. 

• En cas de detectar-se una emissió acústica elevada en una determinada màquina, es procedirà 
a realitzar un mesurament de soroll emès segons els mètodes, criteris i condicions establertes en 
la legislació vigent. 

Lloc d'inspecció 

Zones on s'ubiqui i / o funcioni maquinària d'obra. 

Paràmetres de control i llindars 

Presentació del corresponent certificat de complir satisfactòriament la inspecció tècnica de vehicles.  

Presentació dels corresponents Plans de Manteniment i la seva adequació a les recomanacions de fabricant 
o proveïdor.  

Els límits màxims admissibles per als nivells acústics emesos per la maquinària seran els establerts la 
legislació vigent. 

Periodicitat de la inspecció 

Les inspeccions es realitzaran abans de l'inici de les obres. 

Mesures de prevenció i correcció 

• Retirada de maquinària que no compleixi els requisits exigits (ITV i Plans de Manteniment i 
llindars admissibles de sorolls).  

• Sotmetre la maquinària a la ITV o emplenament dels Plans de Manteniment d'acord amb les 
recomanacions de fabricant o proveïdor.  

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO informarà a la Direcció d'obra, qui, a través dels responsables de les contractes corresponents, 
executaran les accions oportunes i necessàries. 
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 RESIDUOS I ABOCAMENTS 

MEDI FÍSIC 

RESIDUS I ABOCAMENTS 

Gestió de residus 

Objectius 

Establir les vies correctes per al tractament i gestió dels residus generats al Parc Eòlic i les seves 
infraestructures, per d'aquesta manera assegurar, d'una banda, el compliment de la legislació vigent i, de 
l'altra, que la destinació final dels residus és el correcte i que no es realitzen afeccions addicionals. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

▪ La recollida dels residus assimilables a urbans, ja que no es preveu que es generin en grans 

quantitats, es recolliran per les vies ordinàries de recollida de RSU. Si això no fos possible, 

serà la pròpia contracta l'encarregada de la recollida i deposició en els contenidors de les 

poblacions properes. Es disposaran dels pertinents permisos dels ajuntaments implicats, si 

escau. 

▪ La recollida i gestió dels residus industrials i perillosos, es realitzarà a través d'un gestor 

autoritzat, inscrit com a tal en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya. 

▪ La realització de canvis d'oli de la maquinària es realitzarà per taller autoritzat i complint els 

requisits que estableix la legislació aplicable. 

▪ Es comprovarà que es procedeix a donar un tractament periòdic als residus perillosos o 

industrials, no permetent la seva acumulació continuada més de sis mesos. 

Lloc d'inspecció 

Zona d'ubicació dels contenidors per a l'acumulació de residus. 

Paràmetres de control i llindars 

No es permetrà el canvi d'olis o un altre tipus de reparació de maquinària que impliqui la generació de 
residus fora dels límits establerts per a això i realitzats per part dels propis empleats de les obres, sense 
comptar amb un taller autoritzat per realitzar aquestes tasques, llevat que es disposin dels permisos 
necessaris per al transport i la gestió d’aquests. No s'admetran recollides de residus sense haver 
complimentat la documentació necessària, a la qual s'ha fet referència anteriorment. 

Periodicitat de la inspecció 

Cada dues setmanes en el transcurs de l'execució de les obres. 

Mesures de prevenció i correcció 

▪ Abans de l'inici de l'activitat, es comprovarà que s'ha contactat amb Gestors Autoritzats per 

a la recollida i gestió dels residus. 

▪ Es posarà en coneixement de la contracta i se'ls donaran les instruccions necessàries, perquè 

es compleixi amb la burocràcia obligatòria en el lliurament dels residus al gestor, amb la 

finalitat que s'exigeixin i si es compleix de manera adequada les Fitxes d'acceptació i els Fulls 

de Seguiment. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

El Cap d'Obra de la contracta que ha contractat els serveis de gestió per part de gestor autoritzat, qui lliurarà 
els documents pertinents a la Direcció d'Obra hi ha la DAO 
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MEDI FÍSIC 

RESIDUS I ABOCAMENTS 

Zones de préstecs i abocadors 

Objectius 

Controlar que la ubicació i explotació de zones de préstecs i abocadors no comporta afeccions no previstes. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

▪ En el cas de necessitar disposar de zones de préstecs o abocadors de materials, aquests 

comptaran amb els permisos necessaris d'obertura i / o explotació. 

Lloc d'inspecció 

Tota l'obra. 

Paràmetres de control i llindars 

Comprovació directa sobre el terreny de la ubicació de la zona destinada a abocador o préstecs.  

El valor llindar serà l'ocupació de qualsevol zona no autoritzada per la Direcció Ambiental d'Obra. 

Periodicitat de la inspecció 

Mensual 

Mesures de prevenció i correcció 

▪ S'intentarà la compensació de terres en les tasques d'explanació i obertura de vials per tal 

d'evitar el sobrant de materials i la seva deposició en abocador. 

▪ Es tractarà d'utilitzar els materials excavats com tot-u natural per a l'execució dels vials 

interns. 

▪ Si es detectés la formació d'abocadors no previstos, s'informarà amb caràcter d'urgència, 

per a procedir al desmantellament hi ha la recuperació immediata de l'espai afectat. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO informarà a la Direcció d'Obra, qui, a través del Cap d'Obra de la contracta corresponent, executarà 
les accions oportunes i necessàries. 
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 VEGETACIÓ 

MEDI BIÒTIC 

VEGETACIÓ 

Seguiment de l'efectivitat de les mesures de restauració vegetal 

objectius 

Determinar els resultats de les actuacions d'implantació de vegetals executades, la seva efectivitat i el 
grau de compliment dels objectius perseguits. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

Es procedirà a avaluar els resultats de les actuacions executades contemplant: 

▪ Sembres: Grau de cobertura dels terrenys, presència d'espècies colonitzadores 

espontànies, erosió en els talussos i necessitats de resembres. 

▪ Plantacions: Percentatge de marres o planta morta, presència d'espècies colonitzadores 

espontànies, grau de cobertura de el terreny. En cas d'existir qüestió, causes possibles 

(malalties o plagues, sequera, inadequada elecció d'espècies, ...) 

▪ Resultats globals: Grau d'integració paisatgística i protecció enfront de l'erosió.  

Lloc d'inspecció 

Totes les zones on s'hagin executat actuacions d'implantació de vegetals. 

Paràmetres de control i llindars 

En sembres la cobertura de el terreny ha de ser major de l'90%, descomptant escocells o clots de 
plantació. Per plantacions arbustives i d'arbres menors d'1 metre, el percentatge de marres ha de ser 
menor de l'20%. No s'admetrà més d'un 5% de superfície sense revegetar i mai concentrada en una 
superfície major de 50 m2. 

Periodicitat de la inspecció 

Dues inspeccions anuals. 

Mesures de prevenció i correcció 

▪ En cas de detectar-se una cobertura inadequada en sembres o hidrosembres, o uns alts 

percentatges de marres en plantacions, s'ha de procedir a realitzar resembres i 

reposicions de marres. De forma prèvia, s'analitzaran les possibles causes dels mals 

resultats obtinguts, modificant si cal les espècies a emprar. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO informarà a la Direcció d'Obra, qui, a través dels responsables de la contracta corresponents, 
executaran les accions oportunes i necessàries. 
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 FAUNA 

medi biòtic 

FAUNA 

Adequació de l'hàbitat posterior a l'desmantellament de el Parc Eòlic i de la 
Línia d'Alta Tensió 

objectius 

Restituir l'hàbitat afectat per la construcció i explotació de l'Parc Eòlic i la LAAT al seu estat preobra, 
tractant de millorar les característiques de la mateixa per afavorir el seu ús per les diferents espècies de 
fauna. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

▪ Afavorir l'alternança entre diferents tipus de vegetació i usos de terra que hi havia 

anteriorment per incrementar l'heterogeneïtat d'ambients. 

Lloc d'inspecció 

Principalment a l'interior de el Parc Eòlic ia la zona d'ubicació dels suports, com a conseqüència d'haver-
se produït una major alteració de l'hàbitat. 

Paràmetres de control i llindars 

Obtenció de dades sobre la densitat de poblacions presa a mesura que es realitzen les tasques de 
restauració vegetal. Obtenció de dades sobre les diferents cobertures de cada tipus de vegetació present 
determinant la seva aptitud per a l'ocupació per les diferents espècies animals. 

Periodicitat de la inspecció 

Dues inspeccions anuals, en coordinació amb les visites a realitzar per al seguiment de la restauració 
vegetal. 

Mesures de prevenció i correcció 

▪ Es recomana el cessament de l'activitat cinegètica al polígon de Parc Eòlic a l'almenys fins 

que es consideri que les poblacions presa, especialment les cinegètiques, arribin a 

poblacions estables que permetin el seu aprofitament. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

El promotor mitjançant la contractació de personal tècnic qualificat. 

 

  



 

ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL 

PE "ANOIA I SEGARRA III" 

Província de Barcelona  
(Catalunya) 

 

 

PROGRAMA DE VIGILÀNCIA I SEGUIMENT AMBIENTAL pàgina 339 de 388 

 PAISATGE 

MEDI PERCEPTUAL 

PAISATGE 

Control de l'desmantellament d'instal·lacions 

objectius 

Retornar a el terreny les seves condicions inicials abans de les tasques d'execució de les obres per a la 
posada en marxa de Parc Eòlic i la LAAT, un cop finalitzada la vida útil d'aquest. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

▪ Es procedirà a l'desmantellament de tots els elements constructius introduïts i la gestió 

de tots els residus generats com a conseqüència d'aquestes operacions d'acord amb la 

legislació aplicable a cada tipus de residu en aquest moment. 

Lloc d'inspecció 

Totes les instal·lacions de Parc i les infraestructures 

Paràmetres de control i llindars 

No es permetrà qualsevol alteració sobre el medi ambient que pugui produir impactes sobre aquest o 
deterioraments en la qualitat de la mateixa. 

Periodicitat de la inspecció 

Un cop arribada la fi de la vida útil. 

Mesures de prevenció i correcció 

▪ S'evitarà l'afecció a l'entorn en tots i cadascun dels seus factors, és a dir, vegetació, fauna, 

aigües, etc. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO, que va informar la Direcció d'Obra. 
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MEDI PERCEPTUAL 

PAISATGE 

Adequació i neteja de la zona d'obra 

Objectius 

Verificar que a la finalització de les obres es desmantellen totes les instal·lacions auxiliars i es procedeix 
a la neteja i adequació dels terrenys. 

Descripció de la mesura / Actuacions 

▪ Abans de la finalització de les obres, es procedirà a realitzar una inspecció general de tota 

l'àrea d'obres, tant de les actuacions executades com de les zones d'instal·lacions 

auxiliars, aplecs o qualsevol altra relacionada amb l'obra, verificant la seva neteja i el 

desmantellament , retirada i, si escau, la restitució a les condicions inicials. 

Lloc d'inspecció 

Totes les zones afectades per les obres. 

Paràmetres de control i llindars 

No serà acceptable la presència de cap tipus de residu o resta de les obres. 

Periodicitat de la inspecció 

Una inspecció a l'finalitzar les obres. 

Mesures de prevenció i correcció 

▪ Si es detecta alguna zona amb restes de l'obra s'haurà de procedir a la seva neteja 

immediata, abans de realitzar la recepció de l'obra. 

Entitat responsable de la seva gestió / execució 

La DAO informarà a la Direcció d'Obra, qui, a través dels responsables de les contractes corresponents, 
executaran les accions oportunes i necessàries. 
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12. VULNERABILITAT DEL PROJECTE 

 INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 

D'acord amb la Llei 9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013, 

de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, la Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es 

modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes i la Llei 1/2005, de 9 de març, 

per la qual es regula el règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, 

en els Estudis d'Impacte Ambiental s'haurà d'analitzar la vulnerabilitat de el projecte 

objecte d'estudi pel que fa a dos punts denominats com Accidents greus i Catàstrofes, i 

sobre els possibles efectes adversos significatius sobre el medi ambient, en cas 

d'ocurrència d'aquests. 

Segons aquesta llei, la definició de sengles termes és la que segueix a continuació: 

"« Vulnerabilitat de el projecte »: característiques físiques d'un projecte que poden incidir en els 

possibles efectes adversos significatius que sobre el medi ambient es puguin produir com a 

conseqüència d'un accident greu o una catàstrofe." 

"« Catàstrofe »: succés d'origen natural, com inundacions, pujada de l'nivell de la mar o 

terratrèmols, aliè a el projecte que produeix gran destrucció o dany sobre les persones o el medi 

ambient." 

"« Accident greu »: succés, com una emissió, un incendi o una explosió de gran magnitud, que 

resulti d'un procés no controlat durant l'execució, explotació, desmantellament o demolició d'un 

projecte, que suposi un perill greu, ja sigui immediat o diferit, per a les persones o el medi 

ambient. " 

Atenent a aquestes definicions, cal indicar que la divisió d'ambdós fenòmens és molt 

complexa, ja que, encara que un important nombre dels incendis que succeeixen a el 

cap de l'any a Espanya són provocats, directament o indirectament, aquests també 

poden ser deguts a causes naturals com ara raigs o un període de sequera prolongat.  

De forma anàloga, si bé una inundació de forma genèrica és una catàstrofe provocada 

per climatologia, també pot ser degut a factors humans com ara trencament de preses 

o canalitzacions importants d'aigua.  

És per això, que ha decidit crear-se un únic apartat que uneixi la vulnerabilitat de el 

projecte davant d'aquests dos factors, realitzant una descripció genèrica d'aquells 

accidents greus més comuns i de les catàstrofes naturals existents, si bé algunes 

d'aquestes últimes no són molt comuns i la probabilitat de la seva ocurrència és mínima 

o inexistent.  
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 CATÀSTROFES I ACCIDENTS GREUS 

Segons la investigació de l'departament de medicina de la Universitat d'Oviedo, titulada 

"Mortalitat i morbiditat per desastres a Espanya" (Pere Arcs González et al.), Els 

desastres a Espanya presenten un perfil mixt, dividit en dos tipus, natural i tecnològic, 

sent aquest últim 4,5 vegades més abundant que el primer, sent el desastre natural més 

comú la inundació sent aquesta també la que major taxa de mortalitat té, amb el 31,5%.  

Aquestes dades s'assemblen als llançats per l'informe de l'Oficina per a la reducció de el 

risc de desastres de les Nacions Unides titulat "2018: Tingueu weather events Affected 

60 million people". En aquest informe, es recull la taxa de mortalitat diferenciada per 

catàstrofe, fent una comparativa entre l'any 2018 i la mitjana de segle XXI. Aquestes 

dades indiquen que la inundació és l'esdeveniment que major risc comporta, seguit per 

les tempestes i les erupcions volcàniques. Les dades es poden veure a la següent taula 

d'elaboració pròpia. 

Taula 67. Taula d'índex de mortalitat de catàstrofes mundial per esdeveniment 

 

Font: Oficina per a la reducció de el risc de desastres. Nacions Unides. 

D'altra banda, segons el servei d'anàlisi de catàstrofes naturals Münich RE (Reinsurance: 

global risk solutions from Munich), les catàstrofes amb major probabilitat de produir-se 

són aquelles que corresponen a un factor hidrològic, com ara inundacions i corriments 

de terra, seguits les climatològiques. Amb menor probabilitat hi ha les de component 

Meteorològic i finalment les de naturalesa geològica. Cal entendre que, per al cas 

d'aquestes catàstrofes, encara que la probabilitat variï, cal tenir en compte el risc que 

comporten, ja que les geològiques, com ara terratrèmols, tot i ser poc probables, el risc 

que comporten és alt. 

Evento 2018 Media (2000-2017)

Inundaciones 4.321,00 46.173,00

Tormentas 2.859,00 12.722,00

Erupciones Volcánicas 1.593,00 10.414,00

Temperaturas extremas 878,00 5.424,00

Desprendimientos 536,00 1.361,00

Incendios 282,00 929,00

Corrimientos de tierra 247,00 71,00

Sequía 17,00 31,00

Terremotos 0,00 20,00

Total 10.733,00 77.145,00

Índice de mortalidad por evento (2018 vs. media Siglo XXI) 
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En la següent gràfica, es pot veure la tendència de les catàstrofes produïdes des de l'any 

1980 fins al 2017 dividides en funció de l'factor global de les mateixes.  

Figura 58. Desastres naturals segons la seva naturalesa entre 1980 i 2017. 

 
Font: Münich Re NatCatSERVICE 

En funció de tot el que s'ha analitzat i explicat, per a la realització d'aquest capítol de la 

vulnerabilitat de el projecte, s'ha realitzat una llista abreujada amb les catàstrofes i 

accidents greus més probables a la zona d'implantació de el projecte. La següent taula 

mostra aquests esdeveniments organitzats per probabilitat i per factor. Com addicionals, 

s'han inclòs en un grup a part, despreniments, podent aquest entendre com 

despreniment rocós, o bé despreniment d'algun component de la infraestructura, així 

com explosió queda associada a el mal funcionament d'algun dels components de el 

projecte. 
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Taula 68. Esdeveniments analitzats per la vulnerabilitat de el projecte per probabilitat i component 

PROBABILITAT 
 FACTOR 
 component esdeveniment 

1r. inundació  

geològics 

terratrèmol 

2n. tempesta  erupció volcànica 

3r. Incendis  tsunamis 

4t. Corriments de terra  lliscaments 

5è. Desertificació / Sequera  

climatològics 

pluja intensa 

6è. pluja intensa  tempesta 

7è. vents  vents 

8º. terratrèmol  Desertificació / Sequera 

9º. lliscaments  
hidrològics 

Corriment de terra 

10º. explosió  inundació 

11º. erupció Volcànica  
altres 

explosió 

12º. tsunami  Incendis  

 CARACTERITZACIÓ DEL NIVELL DE RISC DEL PROJECTE. 

CATÀSTROFES 

En el present apartat, s'analitzaran els riscos anteriorment llistats per component, 

realitzant una caracterització concreta per a la ubicació d'aquest projecte, amb la finalitat 

d'obtenir una estimació de la probabilitat d'aparició de cada esdeveniment, per utilitzar 

aquest factor en el punt d'Anàlisi de Vulnerabilitat i Impactes. 

 GEOLÒGICS 

TERRATRÈMOL 

S'ha analitzat la zona d'implantació de el projecte, segons el mapa de perillositat sísmica 

d'Espanya per a un període de 500 anys, identificant el grau d'intensitat, utilitzant per a 

això les dades de Perillositat Sísmica de l'Institut Geogràfic Nacional (IGN). A la següent 

imatge, es pot veure el nivell d'intensitat i perillositat sísmica, indicant la ubicació de el 

projecte mitjançant un cercle magenta. 
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Figura 59. Nivell d'intensitat i Perillositat Sísmica d'Espanya. Període de retorn de 500 anys. 

 

Tal com es pot veure, el projecte se situa en una zona de risc mínim, inferior a intensitat 

VI, per tant, la probabilitat de risc es considera BAIX.  

ERUPCIÓ VOLCÀNICA 

Per a l'anàlisi de l'nivell de probabilitat d'aparició d'una erupció volcànica a la zona 

d'ubicació de el projecte, s'ha utilitzat la cartografia de la ubicació dels volcans existents 

a Espanya, pertanyent a la Xarxa de Vigilància Volcànica de l'Institut Geogràfic Nacional 

(IGN) . A la següent imatge, es pot veure estat mapa i la ubicació relativa dels volcans 

pel que fa a el projecte, aquest últim, marcat mitjançant un cercle magenta. 
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Figura 60. Ubicació de les zones amb sensibilitat volcànica d'Espanya 

 

Donada l'àmplia distància entre la zona d'activitat volcànica més propera a la ubicació 

de el projecte, ia la no existència de cap tipus de fenomen geològic identificat com a 

susceptible de risc volcànic en els voltants de el projecte, aquest es considera com NUL.  

LLISCAMENTS 

S'ha analitzat la zona d'implantació de el projecte amb la finalitat de caracteritzar el risc 

de lliscament i / o despreniment, utilitzant per a això els mapes d'esllavissades de vessant 

existents pertanyents a l'Institut Geològic i Miner d'Espanya (IGME). A la següent imatge, 

es pot veure el mapa de susceptibilitat de lliscament d'Espanya, i la ubicació de el 

projecte marcada mitjançant un cercle verd. 
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Figura 61. Mapa de susceptibilitat a despreniments i esllavissades de vessant 

 

Tal com es pot veure a la imatge anterior, la ubicació de el projecte es troba fora de 

qualsevol de les zones de susceptibilitat d'esllavissades i / o despreniments. Després de 

l'anàlisi de pendents i l'anàlisi de susceptibilitat d'esllavissades i / o despreniments, la 

probabilitat és NUL·LA. 

TSUNAMIS 

Donada la ubicació de el projecte, i la llunyania a la mar, la probabilitat de l'aparició d'un 

tsunami és totalment NUL·LA.  
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 CLIMATOLÒGIQUES 

A continuació, es va a realitzar una caracterització de el nivell de risc climatològic, per a 

això s'ha utilitzat com a base el Pla Nacional de Predicció i Vigilància de fenòmens 

meteorològics adversos, de l'Agència Estatal d'Meteorològica (AEMET). Per tal d'oferir 

una informació amb bona entesa, es contemplen quatre nivells bàsics, a partir de 

l'possible abast de determinats llindars. 

Aquests llindars s'han establert amb criteris climatològics a prop de el concepte de "poc 

o molt poc freqüent" i d'adversitat, en funció de l'amenaça que puguin suposar per a la 

població. A continuació, es realitza una breu descripció de l'significat de cada un dels 

nivells de llindar. 

NIVELL VERD. No hi ha cap risc meteorològic.  

NIVELL GROC. No hi ha risc meteorològic per a la població en general, encara que sí per 

a alguna activitat concreta. 

NIVELL TARONJA. Hi ha un risc meteorològic important (fenòmens meteorològics no 

habituals i amb cert grau de perill per a les activitats usuals). 

NIVELL VERMELL. El risc meteorològic és extrem (fenòmens meteorològics no habituals, 

d'intensitat excepcional i amb un nivell de risc per a la població molt alt). 

PLUJA INTENSA 

S'han analitzat les dades de pluges recollides a les estacions meteorològiques més 

properes, utilitzant per a això la xarxa d'estacions de l'SIGA, consultant els valors 

corresponents a la pluviometria mitjana mensual, precipitació mitjana anual, així com 

valors màxims puntuals per a 24 hores. En la següent taula, es poden veure els llindars 

de el nivell de risc per precipitació per zones de la Comunitat Autònoma de Catalunya, 

obtingut de l'informe corresponent "Pla Nacional de Predicció i Vigilància de Fenòmens 

Meteorològics Adversos" de l'METEOALERTA, pertanyent a l'AEMET. 
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Taula 69. Llindars dels nivells de risc per precipitació de Catalunya 

 

Utilitzant el mapa adjunt a la taula en l'esmentat Pla Nacional de Predicció, es pot veure 

la ubicació de el projecte i els llindars en base als nivells de risc groc, taronja i vermell 

indicats anteriorment.  

Figura 62. Llindars de precipitació acumulada i nivells de risc d'Espanya. 
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Segons les dades de les estacions meteorològiques consultades de l'SIGA, sent aquesta 

l'estació pluviomètrica de Calaf amb codi 0166, els nivells de precipitació màxima per 24 

hores disten molt d'arribar a nivell taronja, marcant els registres de 54,20 mm. Pel que 

el risc es considera BAIX. 

VENTS 

S'han analitzat les dades de vents recollides a les estacions meteorològiques més 

properes, utilitzant per a això la xarxa d'estacions de l'AEMET, consultant els valors 

corresponents als valors de màxima ratxa de vent i la velocitat mitjana. En la següent 

taula, es poden veure els llindars de el nivell de risc per precipitació per zones de la 

Comunitat Autònoma de Catalunya, obtingut de l'informe corresponent "Pla Nacional de 

Predicció i Vigilància de Fenòmens Meteorològics Adversos" de l'METEOALERTA, 

pertanyent a l'AEMET. 

Taula 70. Llindars dels nivells de risc per ratxes de vent de Catalunya 

 

Utilitzant el mapa adjunt a la taula en l'esmentat Pla Nacional de Predicció, es pot veure 

la ubicació de el projecte i els llindars en base als nivells de risc groc, taronja i vermell 

indicats anteriorment.  
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Figura 63. Llindars de ratxes de vents i nivells de risc d'Espanya. 

 

Segons les dades de les estacions meteorològiques consultades de l'AEMET, 

corresponents als anys de mesurament d'entre el 1994 i el 2021 per a Barcelona, la 

velocitat de ratxa mitjana és de 36,4 km / h, i mostrant unes dades que llancen unes 

ratxes de vent màximes generalment per sota dels 120 km / h. Addicionalment, 

consultant la ubicació de el projecte amb les dades de la Infraestructura de Dades 

Espacials de Catalunya (IDEC), aquest es situa en una zona de risc BAIX per vents. És 

per tant que la probabilitat de risc es considera BAIXA. 

TEMPESTA 

S'ha analitzat el nombre de dies de tempesta a l'any de la ubicació de el projecte, donant 

com a resultat per a la zona de Barcelona un total de al voltant de 22 dies de tempesta 

a l'any. A la següent imatge, es pot veure el mapa de nombre de tempestes per dia a 

l'any d'Espanya, elaborat per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) i la ubicació de 

el projecte marcada mitjançant un cercle magenta. 
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Figura 64. Nombre de dies de tempesta a l'any a Espanya. 

 

La província de Barcelona té una activitat tempestuosa mitjana (22 dies any), quedant 

els valors d'activitat emmarcats entre uns 18 i 24 dies de tempesta a l'any. Per tant, la 

probabilitat d'ocurrència de tempesta es considera MITJANA. 

DESERTIFICACIÓ 

S'ha analitzat és risc de desertificació i / o sequera de la zona d'ubicació de el projecte, 

utilitzant per a això el següent mapa de caracterització de risc de desertificació obtingut 

de l'Institut Geogràfic Nacional. Es pot veure la ubicació de el projecte marcada amb un 

cercle magenta. 
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Figura 65. Nivell de Risc de desertització d'Espanya. 

 

El resultat és que el projecte s'ubica en una zona de risc NUL per desertificació.  

ALTRES 

S'han analitzat altres riscos meteorològics, com ara nevades intenses o temperatures 

extremes, però, donada la ubicació de el projecte, i la naturalesa de la mateixa i els 

paràmetres de disseny dels equips i sistemes d'aprofitament energètic, aquests riscos es 

consideren NULS.  

 HIDROLÒGICS 

INUNDACIÓ 

Per a l'anàlisi de risc d'inundació, s'ha realitzat una identificació dels principals cossos 

d'aigua i xarxa hidrològica existent en l'àmbit d'ubicació de el projecte. Un cop 

identificats, es va utilitzar el Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables 

(SNCZI) de l'Ministeri per a la Transició Ecològica, però, donada la inexistència de lleres 

en les proximitats, no es van trobar dades de la zona. D'altra banda, també es va utilitzar 

la informació cartogràfica disponible a la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya 
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(IDEC), donant com a resultat que la ubicació de el projecte es troba en la seva major 

part en zona de risc baix-moderat d'inundació. 

En base a això, el risc es considera BAIX.  

CORRIMENT DE TERRA 

A causa de l'anàlisi prèvia sobre les esllavissades i despreniments, unit a la suau pendent 

existent a la zona d'ubicació, la probabilitat d'aparició d'un corriment de terra és NUL.  

 ALTRES 

INCENDIS 

S'ha analitzat la zona d'implantació de el projecte de manera anàloga als anteriors 

consultant, per al cas d'incendis forestals. Per a això, s'ha utilitzat com a font el mapa 

de el nivell de concentració dels incendis forestals a Espanya a nivell històric, així com la 

ubicació de el projecte marcada mitjançant un cercle verd de l'IGN. 

Figura 66. Ubicació i nivell de concentració d'incendis forestals d'Espanya. 

 

Com es pot veure, la ubicació de el projecte queda emmarcada en una zona amb una 

concentració mitjana d'incendis forestals. Si bé a sud de parc eòlic, s'han identificat unes 

zones que han patit incendis en el passat. 
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Donada la ubicació de el projecte, es considera que la probabilitat d'ocurrència d'aquest 

esdeveniment és MEDIA. 

EXPLOSIÓ 

Donat l'entorn, la ubicació de el projecte, així com la seva naturalesa, no hi ha indicis 

que pugui arribar a succeir una explosió, ja sigui de tipus natural o artificial, quedant 

aquest risc amb una probabilitat NUL·LA.  

 CARACTERITZACIÓ DEL NIVELL DE RISC DEL PROJECTE. ACCIDENTS 

GREUS 

 NORMA BÀSICA D'AUTOPROTECCIÓ. RD 393/2007 

Les activitats a desenvolupar durant les fases de el projecte, no es troben emmarcades 

en l'Annex I de Reial Decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la Norma bàsica 

d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que 

puguin donar lloc a situacions d'emergència. No obstant això, i analitzant el projecte en 

base a la seva naturalesa i als elements i components d'aquest, s'ha examinat la 

vulnerabilitat de el projecte pel que fa a tres possibles esdeveniments: Incendi, Explosió 

i emissió, sent aquests tres esdeveniments aquells que han estat analitzats en el present 

capítol. 

 SUBSTÀNCIES PERILLOSES. RD 840/2015 

Amb Respecte a el Reial Decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s'aproven 

mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguen 

substàncies perilloses, en l'establiment no existirà la presència de cap de les substàncies 

contemplades en l'Annex i, en cap fase de el projecte (execució, explotació i 

desmantellament). Per tant, l'impacte és NUL. 

 INSTAL·LACIONS NUCLEARS. RD 1836/1999 

De forma anàloga a el punt anterior i pel que fa a el Reial Decret 1836/1999, de 3 de 

desembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives, la 

instal·lació projectada no conté en cap moment de la seva vida útil (execució, explotació 

o desmantellament) alguna de les instal·lacions radioactives classificades en dit 

reglament. Per tant, l'impacte és NUL. 



 

ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL 

PE "ANOIA I SEGARRA III" 

Província de Barcelona  
(Catalunya) 

 

 

VULNERABILITAT DEL PROJECTE pàgina 356 de 388 

 ANÀLISI DE VULNERABILITAT I IMPACTES 

 VALORACIÓ DE L'IMPACTE 

Un cop identificats els esdeveniments a estudiar per analitzar la vulnerabilitat de el 

projecte, s'ha ideat una metodologia pròpia per a la determinació d'un índex d'impacte 

per poder realitzar una valoració qualitativa de cada un dels esdeveniments estudiats.  

Aquesta metodologia consisteix en la selecció de 3 paràmetres per caracteritzar cada un 

dels esdeveniments, aquests paràmetres són: Probabilitat, Vulnerabilitat i Perjudici. A 

continuació, es descriuen aquests paràmetres. 

• Probabilitat: Possibilitat que l'esdeveniment es doni a la zona de el projecte. 

• Vulnerabilitat: Debilitat el projecte davant l'esdeveniment analitzat. 

• Perjudici: Dany que produeix l'esdeveniment analitzat en el projecte. 

A cada un d'aquests paràmetres, se li ha atorgat un valor en una escala de el 0 a el 3, 

qualificat com Nul, Baix, Mitjà i Alt, fent una valoració individualitzada de cada un dels 

paràmetres anteriorment citats.  

Per al càlcul de la valoració, s'ha donat a cada un dels paràmetres la mateixa importància 

amb relació a la vulnerabilitat, 1/3 de el valor final a cada un. El càlcul matemàtic 

posterior genera un resultat nul en cas que algun dels paràmetres que caracteritza 

l'esdeveniment sigui nul. D'aquesta manera, l'impacte resulta no significatiu i no tindrà 

cap repercussió en el projecte, atès que o bé no es produirà (probabilitat nul·la), o el 

projecte no és vulnerable (vulnerabilitat) o que els efectes negatius sobre el medi causa 

de l'esdeveniment no existeixen (perjudici). 

Taula 71. Mètode de valoració de la vulnerabilitat de el projecte 

paràmetre Valor (V) càlcul 

Probabilitat (PRO) nul·la 0 

(𝑃𝑅𝑂 ∗ 𝑉) ∗ (𝑉𝑈𝐿 ∗ 𝑉) ∗ (𝑃𝐸𝑅 ∗ 𝑉)

3
 

Vulnerabilitat (VUL) baixa 1 

Perjudici (PER) Mitjana 2 

 Alta 3 

Un cop s'ha realitzat el càlcul, el resultat varia en un rang de 0 a 9, i en funció de la 

franja d'el valor resultant, s'ha classificat en les mateixes categories que per als impactes 

ambientals, sent aquestes Compatible, Moderat, Sever i Crític.  
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En la següent taula, es pot obtenir els intervals de valoració, així com la categoria en 

funció de l'resultat. 

Taula 72. Categoria i rangs de la valoració de la vulnerabilitat de el projecte 

Impacte valoració 

no Significatiu 0 

compatible 0-2,25 

moderat 2,25-4,5 

sever 4,5-6,75 

crític 6,75-9 

Per al present projecte, s'ha realitzat una anàlisi de la vulnerabilitat pel que fa als 

esdeveniments identificats a la taula "Esdeveniments analitzats per la vulnerabilitat de 

el projecte per probabilitat i component", els resultats queden resumits en la següent 

taula. 

Taula 73. Matriu d'impactes resultat de l'anàlisi de vulnerabilitat de el projecte 

ESDEVENIMENT 
PARÀMETRES IMPACTE 

PROBABILITAT VULNERABILITAT PREJUDICI CATEGORIA 

terratrèmol baixa baixa Alta no Significatiu 

erupció volcànica nul·la Alta Alta no Significatiu 

tsunamis nul·la Alta Alta no Significatiu 

lliscaments nul  baixa Alta no Significatiu 

pluja intensa baixa nul·la nul·la no Significatiu 

tempesta Mitjana nul·la baixa no Significatiu 

vents baixa Mitjana Mitjana compatible 

Desertificació / Sequera nul·la nul·la nul·la no Significatiu 

Corriment de terra nul·la Alta baixa no Significatiu 

inundació baixa Mitjana baixa compatible 

explosió nul·la Alta Mitjana no Significatiu 

Incendis  Mitjana baixa baixa compatible 

 

incendi baixa baixa baixa compatible 

explosió baixa baixa baixa compatible 

emissió baixa baixa baixa compatible 

En base a aquesta taula, s'ha realitzat una matriu d'impactes i efectes dividits per fases 

de projecte per a cada esdeveniment de risc el resultat ha estat diferent de No 

Significatiu. 
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 MATRIU D'EFECTES I CONSEQÜÈNCIES 

A continuació, es mostra la matriu d'efectes i conseqüències de la vulnerabilitat de el projecte diferenciada per esdeveniment i per fase.  

Taula 74. Matriu d'efectes i conseqüències resultat de l'anàlisi de vulnerabilitat de el projecte. 

 ESDEVENIMENT 
VALORACIÓ 

CATEGORIA EFECTE I CONSEQÜÈNCIES 
 PROBABILITAT VULNERABILITAT PREJUDICI 

C
A

T
A

S
T

R
O

F
E

S
 

CONSTRUCCIÓ 

vents baixa Mitjana Mitjana compatible Esplai de material d'apilament com terra, sorra, tot-u, etc .; pèrdues econòmiques per reparacions i / o indemnitzacions. 

inundació baixa Mitjana Mitjana compatible 
Inundació, debilitament de la capacitat de suport de terra; inundació de vials d'accés; pèrdues econòmiques per reparacions i / o 

indemnitzacions; inundació de zones de recollida de materials i la seva conseqüent pèrdua. 

Incendis  Alta baixa Mitjana compatible Debilitament de torre de l'aerogenerador; debilitament de el tancament de la SET; pèrdues econòmiques per reparacions i / o indemnitzacions. 

EXPLOTACIÓ 

vents baixa Mitjana Mitjana compatible 
Caiguda de la tanca perimetral de la SET; parada dels aerogeneradors per excés de vent; pèrdues econòmiques per reparacions d'equips i per 

atur de producció. 

inundació baixa Mitjana Mitjana compatible 
Inundació, debilitament de la capacitat de suport de terra; inundació de vials d'accés; pèrdues econòmiques per reparacions i / o 

indemnitzacions; inundació de zones de recollida de materials i la seva conseqüent pèrdua. 

Incendis  Alta baixa Mitjana compatible Debilitament de torre de l'aerogenerador; debilitament de el tancament de la SET; pèrdues econòmiques per reparacions i / o indemnitzacions. 

DESMANTELLAMENT 

vents baixa Mitjana Mitjana compatible Esplai de material d'apilament com terra, sorra, tot-u, etc .; pèrdues econòmiques per reparacions i / o indemnitzacions. 

inundació baixa Mitjana Mitjana compatible 
Inundació, debilitament de la capacitat de suport de terra; inundació de vials d'accés; pèrdues econòmiques per reparacions i / o 

indemnitzacions; inundació de zones de recollida de materials i la seva conseqüent pèrdua. 

Incendis  Alta baixa Mitjana compatible Debilitament de torre de l'aerogenerador; debilitament de el tancament de la SET; pèrdues econòmiques per reparacions i / o indemnitzacions. 

 

A
C

C
ID

E
N

T
S

 G
R

E
U

S
 

CONSTRUCCIÓ 

explosió baixa baixa baixa compatible La possible existència de substàncies inflamables podria causar algun tipus d'explosió interna durant la fase de construcció, el que implicaria 

pèrdua de material i possibles danys físics a persones, animals i contaminació de sòls i aigua, així com pèrdua de biodiversitat a causa de 

danys a flora i fauna, i fins i tot a l'origen d'un incendi. Possibles danys materials tant propis com de tercers, pèrdues econòmiques per 

reparacions i / o indemnitzacions. 

incendi baixa baixa baixa compatible 

emissió baixa baixa baixa compatible 

EXPLOTACIÓ 

explosió baixa baixa baixa compatible La possible existència de substàncies inflamables podria causar algun tipus d'explosió interna durant la fase d'explotació, el que implicaria 

pèrdua de material i possibles danys físics a persones, animals i contaminació de sòls i aigua, així com pèrdua de biodiversitat a causa de 

danys a flora i fauna, i fins i tot a l'origen d'un incendi. Possibles danys materials tant propis com de tercers, pèrdues econòmiques per 

reparacions i / o indemnitzacions. 

incendi baixa baixa baixa compatible 

emissió baixa baixa baixa compatible 

DESMANTELLAMENT 

explosió baixa baixa baixa compatible La possible existència de substàncies inflamables podria causar algun tipus d'explosió interna durant la fase de desmantellament, el que 

implicaria pèrdua de material i possibles danys físics a persones, animals i contaminació de sòls i aigua, així com pèrdua de biodiversitat a 

causa de danys a flora i fauna, i fins i tot a l'origen d'un incendi. Possibles danys materials tant propis com de tercers, pèrdues econòmiques 

per reparacions i / o indemnitzacions. 

incendi baixa baixa baixa compatible 

emissió baixa baixa baixa compatible 

* Els Efectes i Conseqüències de la present matriu uneixen els efectes sobre: Població, Salut Humana, flora, fauna, Biodiversitat, Geodiversitat, Sòl, Subsòl, Aire, Aigua, Medi Marí, Clima, Canvi Climàtic, Paisatge, Béns Materials, Patrimoni Cultural 
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 CONCLUSIONS I MESURES 

Un cop realitzat l'anàlisi de la vulnerabilitat de el projecte, es poden contemplar les 

següents conclusions: 

• Que el present anàlisi de vulnerabilitat de el projecte compleix amb la vigent Llei 

9/2018 de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013, de 9 de 

desembre, d'avaluació ambiental, la Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es 

modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes i la Llei 1/2005, de 9 

de març, per la qual es regula el règim de comerç de drets d'emissió de gasos 

d'efecte hivernacle , havent-se analitzat la vulnerabilitat de el projecte davant 

de catàstrofes t accidents greus segons el definit en l'article 5 de la Llei. 

• Que, havent-se analitzat la vulnerabilitat en base als paràmetres de probabilitat, 

vulnerabilitat de el projecte i perjudici potencial que els esdeveniments, el 

resultat és que tots els impactes són Compatibles o No Significatius, el que 

implica una baixa vulnerabilitat i perillositat de el projecte davant de catàstrofes 

i accidents greus. 

• Que, en base als resultats obtinguts ia la descripció dels efectes derivats dels 

esdeveniments analitzats, hi ha riscos sobre els quals són necessàries mesures 

específiques de mitigació i / o protecció, sent el risc el d'Incendi, donada la 

proximitat de el projecte a zones de risc d'incendi. 

o Es disposarà de dos extintors portàtils d'incendis de CO2 de 5 o 6 kg, un 

d'ells en la gòndola i un altre a la base de la torre, de dos detectors d'arc 

ubicats en el compartiment de l'transformador, tres sensors per detectar 

temperatures anormalment altes en el transformador, dues alarmes i un 

detector de fums col·locat al sostre de la nacelle de l'aerogenerador. 

o En totes les actuacions en què intervinguin màquines, siguin automotrius 

o no, que utilitzin materials inflamables i que puguin ser generadores de 

risc d'incendi o d'explosió, es facilitarà un extintor (tipus ABC) de 5 kg a 

menys de 5 m de la mateixa. 

o Es retiraran immediatament totes les restes dels desbrossaments. 
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13. AVALUACIÓ AMBIENTAL DE REPERCUSSIONS EN ESPAIS 

DE LA XARXA NATURA 2000 

 IDENTIFICACIÓ DELS ESPAIS AFECTATS 

VEURE ANNEX III Afecció A Xarxa Natura 2000 

La Xarxa Natura 2000 consta de Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i zones 

especials de conservació (ZEC). S'ha realitzat una recerca d'espais protegits inclosos a la 

Xarxa Natura a una àrea d'influència de 10km al voltant de les infraestructures de el 

projecte. Els resultats d'aquesta recerca s'exposen a continuació. El Parc Eòlic "Anoia i 

Segarra III" i les seves infraestructures d'evacuació es localitzen parcialment a l'interior 

dels següents espais de la Xarxa Natura 2000: 

✓ ZEPA i ZEC "Valls de l'Sió - Llobregós ", situat a 0,81km de les infraestructures 

projectades. 

A la següent taula es mostren les dades principals d'aquests espais protegits: 

Taula 75. Informació dels espais Protegits. 

ZEPA i ZEC "Valls de l'Sió - Llobregós " 

CODI ZEPA ES0000476 CODI ZEC ES5130016 

REGIÓ biogeogràfica mediterrània 

ÀREA OFICIAL (ha) 23.814,67 ÀREA GIS (ha) 26.646,87 

 CONCLUSIONS 

En conclusio, els infraestructures projectades no afecten de manera directa a cap espai 

de la Xarxa Natura 2000. No obstant aixó, olla Produir-s'uneixi Afecció indirecta sobre 

aquelles Espècies d'aus procedents dels espais Protegits Propers, que presentin ampliïs 

Àrees de campeig i puguin per Tant utilitzar l'Àmbit d'estudi com a àrea de campeig o 

alimentació. Aquestes espècies, és a podran ver afectades per la presencia de les 

infraestructures, augmentant el RISC de Mortalitat per col·lisió i / o electrocucions. 

Després de l'aplicación de les Mesures preventIves, correctors i compensatòries 

proposades, és conclou 1 impacti residual de l'projecte COMPATIBLE amb la XN2000. A 

més, aquestes Mesures permetran avaluar l'Afecció existent 1 cop l'projecte estigui en 

Funcionament, per tal de poder determinar, si escau, la els Mesures complementàries 

necessaries. 

A la següent imatge és olla observar la Ubicació de les infraestructures projectades paper 

que fa a la Xarxa Natura 2000. 
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Figura 67. Espais Protegits presents a l'Àmbit d'estudi. 
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14. RESUM NO TÈCNIC 

  JUSTIFICACIÓN DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

Segons la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, la Llei 9/2018, 

de 5 de desembre per la qual es modifica la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 

d'avaluació ambiental, la Llei 21 / 2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la 

Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Muntanyes i la Llei 1/2005, de 9 de març, 

per la qual es regulal règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte 

hivernacle, el present projecte del parc Eòlic "Anoia i Segarra III" i les seves 

infraestructures d'evacuació s'emmarcaria en: 

"[...] ANNEX I (Avaluació d'Impacte Ambiental ORDINÀRIA) 

Projectes sotmesos a l'avaluació ambiental ordinària regulada en el títol II, 

capítol II, secció 1a Grup 3. Indústria energètica. 

i) Instal·lacions per a la utilització de la força de vent per a la producció 

d'energia (parcs eòlics) que tinguin 50 o més aerogeneradors, o que tinguin 

més de 30 MW o que es trobin a menys de 2 km d'un altre parc eòlic en 

funcionament, en construcció, amb autorització administrativa o amb 

declaració d'impacte ambiental. [...]" 

Per tant, el present projecte de "Anoia i Segarra IiI" de 35,7 MW de potència, es troba 

en els supòsits de l'ANNEX I de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. 

Per tant, el procediment a seguir en el cas d'aquest projecte és el d'Avaluació Ordinària 

d'Impacte Ambiental, justificant la redacció d'aquest Estudi d'Impacte Ambiental. 

 LOCALIZACIÓ DEL PROJECTE 

 

 

 

Els aerogeneradors del projecte del parc eòlic "Anoia i Segarra III" es troben en els 

municipis de Calonge de Segarra i Castellfollit de Riubregós, pertanyents a la 

província de Barcelona, en la comunitat autònoma de Catalunya. Les infraestructures 

d'evacuació recorren els municipis de Calaf, Calonge de Segarra, Els Prats de Rei, Pujalt, 

Rubió i Sant Martí Sesgueioles, aquests pertanyents a la província de Barcelona, en 

la comunitat autònoma de Catalunya. 
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Els nuclis de població més propers són El Soler 0,490 km a l'est de l'aerogenerador CAL-

02, Pujalt, a 2,3 km a sud de l'aerogenerador CAS-04 i Portell, a 2,54 km a l'oest de CAS-

02. 

Figura 68. Localització del parc Eòlic "Anoia i Segarra III" i la seva línia d'evacuació. 

 

En la següent Taula, es poden veure les coordenades de la posició dels aerogeneradors 

que componen el Parc Eòlic "Anoia i Segarra III". 

 

Taula 76. Coordenades dels aerogeneradors del parc Eòlic "Anoia i Segarra III". 

ID PROJECTE 
UTM ETRS89 H31 

X Y 

CAL 01 PE Anoia i Segarra III 371.204,00 4.623.338,00 

CAL 02 PE Anoia i Segarra III 371.515,00 4.622.815,00 

CAL 04 PE Anoia i Segarra III 371.572,69 4.622.196,82 

CAS 02 PE Anoia i Segarra III 368.938,00 4.622.756,00 

CAS 03 PE Anoia i Segarra III 369.109,00 4.622.277,00 

CAS 04 PE Anoia i Segarra III 369.698,00 4.621.883,00 
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A la següent imatge es representen els aerogeneradors sobre ortofotografia. 

Figura 69. Aerogeneradors del PE "Anoia i Segarra III" sobre ortofotografia 

 

Les infraestructures d'evacuació de SET i inici de la LAAT estan situades al 

municipi de Colonge de Segarra, província de Barcelona, i continua pels municipis de 

Pujalt, Calaf, Sant Martí Sesgueioles, Els Prars de Rei i Rubió a la  Comunitat Autònoma 

de Catalunya.  

La línia elèctrica consta d'una longitud total de 17,07 km i un total de 53 suports. A la 

taula i imatge següents, podeu veure les coordenades de la posició dels suports que 

componen la línia aèria d'alta tensió. 
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Figura 70. Línia d'evacuació d'PE Anoia i Segarra II (vèrtexs i suports) 

 

La taula següent mostra les coordenades dels suports de línia aèria. 

Taula 77. Coordenades dels suports de la línea aèria 

ID UTM ETRS89 H31 
 

 ID 

X Y 
 

X Y 

Portico 369.968,46 4.621.610,74 
 

Apy. 27 376.239,83 4.617.776,14 

Apy. 01 369.939,99 4.621.599,90 
 

Apy. 28 376.486,94 4.617.542,22 

Apy. 02 370.084,00 4.621.453,00 
 

Apy. 29 376.718,49 4.617.323,03 

Apy. 03 370.502,20 4.621.570,07 
 

Apy. 30 376.911,29 4.617.140,52 

Apy. 04 370.881,00 4.621.552,00 
 

Apy. 31 377.163,00 4.616.934,00 

Apy. 05 371.145,00 4.621.464,00 
 

Apy. 32 377.346,71 4.616.733,64 

Apy. 06 371.379,27 4.621.473,86 
 

Apy. 33 377.582,05 4.616.476,97 

Apy. 07 371.644,00 4.621.485,00 
 

Apy. 34 377.847,00 4.616.188,00 

Apy. 08 371.966,00 4.621.599,00 
 

Apy. 35 378.175,00 4.616.029,00 

Apy. 09 372.214,50 4.621.442,20 
 

Apy. 36 378.484,00 4.615.774,00 

Apy. 10 372.493,27 4.621.266,29 
 

Apy. 37 378.742,00 4.615.449,00 

Apy. 11 372.779,00 4.621.086,00 
 

Apy. 38 379.029,43 4.615.205,46 

Apy. 12 372.906,00 4.620.754,00 
 

Apy. 39 379.224,22 4.614.982,69 
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ID UTM ETRS89 H31 
 

 ID 

X Y 
 

X Y 

Apy. 13 373.214,00 4.620.448,00 
 

Apy. 40 379.444,91 4.614.730,29 

Apy. 14 373.598,19 4.620.181,74 
 

Apy. 41 379.711,15 4.614.476,00 

Apy. 15 373.795,66 4.619.867,00 
 

Apy. 42 380.015,87 4.614.184,95 

Apy. 16 373.835,96 4.619.552,21 
 

Apy. 43 380.267,43 4.613.944,68 

Apy. 17 373.876,25 4.619.237,37 
 

Apy. 44 380.454,18 4.613.710,74 

Apy. 18 374.134,48 4.619.129,04 
 

Apy. 45 380.569,92 4.613.565,75 

Apy. 19 374.279,66 4.619.068,13 
 

Apy. 46 380.720,75 4.613.439,18 

Apy. 20 374.527,54 4.618.964,13 
 

Apy. 47 381.119,00 4.613.105,00 

Apy. 21 374.778,30 4.618.858,93 
 

Apy. 48 381.499,40 4.612.721,21 

Apy. 22 375.006,35 4.618.763,25 
 

Apy. 49 381.641,73 4.612.577,61 

Apy. 23 375.324,25 4.618.629,87 
 

Apy. 50 381.902,66 4.612.317,41 

Apy. 24 375.533,00 4.618.453,45 
 

Apy. 51 382.171,75 4.612.049,06 

Apy. 25 375.741,46 4.618.277,26 
 

Apy. 52 382.331,81 4.611.889,44 

Apy. 26 375.978,00 4.618.024,00 
 

Apy. 53 382.559,96 4.611.665,04 

A la següent imatge i Taula s'indica la posició de la torre de mesurament de vent del 

parc eòlic Anoia i Segarra III. 

Taula 78. Coordenades de la torre de mesurament del parc eòlic 

Id X Y 

1 368.534,488 4.622.633,93 

2 368.532,126 4.622.624,21 

3 368.522,468 4.622.626,8 

4 368.524,974 4.622.636,41 

Taula 79. Coordenades del centroide de la SET. 

Id X I 

1 370.009,5 4.621.616,65 

 ESTUDI DE LES ALTERNATIVES PROPOSADES 

 DADES GENERALS DE LES ALTERNATIVES 

Les 3 alternatives considerades estan localitzades a la comarca de la Segarra, a la 

província de Lleida. 

Els aerogeneradors de les alternatives considerades s'han intentat posicionar en les 

antigues zones denominades Zones de Desenvolupament Prioritària (ZDP) emparades 
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pel Decret 147/2009, tot i que actualment està derogat pel Decret Llei 16/2019 de 26 

de novembre, per afavorir els impactes positius sobre el territori. 

Les 3 alternatives estan distribuïdes segons la següent figura: 

Figura 71. Localització de les 3 alternatives del PE. 

 

S'han posicionat els aerogeneradors en turons de manera que en aquests es trobin 

velocitats més elevades que en el seu voltant (el que s'anomena "efecte turó"). Aquest 

efecte és causat perquè el vent es comprimeix a la part de la muntanya on dona l'aire i 

quan aquest arriba al cim torna a expandir-se. Es presenta a continuació una taula resum 

amb les principals característiques de cadascuna de les alternatives considerades: 

Taula 80. Característiques dels aerogeneradors de les 3 alternatives del parc Eòlic  

Característiques Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Núm Aerogeneradors 10 11 8 

Diàmetre rotor: 149,10 m 150,00 m 170,00 m 

Alçada de boixa: 125,00 m 125,00 m 115,00 m 

Potència nominal 

Aerogenerador (MWe): 
4,50 4,20 6,20 

Potència instal·lada 
(MWe): 

45,00 46,20 49,60 
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D'acord amb la informació presentada anteriorment es poden extreure les següents 

conclusions per a l’Alternativa final escollida, pel que fa a l’Alternativa 3 inicialment 

seleccionada: 

o L'alternativa final presenta una implantació de 6 aerogeneradors enfront 

de les 8 posicions inicials previstes, el que implica una obra de menor 

envergadura i, per tant, un impacte ambiental de menor magnitud que es 

eflecteix en: 

o Menors emissions a l'atmosfera, tant en la fase de construcció com en les 

d'operació i desmantellament. 

 

o Menor quantitat de soroll, tant en la fase de construcció com en les 

d'operació i desmantellament. 

o Menor impacte lluminós, tant en la fase de construcció com en les 

d'operació i desmantellament. 

o Obra civil de menor magnitud, el que genera un menor impacte sobre el 

sòl, l'aigua, la geomorfologia i la vegetació en les fases de construcció, 

operació i desmantellament. 

o Menor "efecte barrera", menor dispersió per la pèrdua d'hàbitat natural i 

menor mortalitat per a les espècies de fauna, tant en la fase de 

construcció com en les d'operació i desmantellament. 

o Menor generació de residus, tant en la fase de construcció com en les 

d'operació i desmantellament. 

 ALTERNATIVES A LA LÍNIA D’EVACUACIÓ DEL PARC EÒLIC 

Un cop decidida la implantació final dels 6 aerogeneradors que componen el parc eòlic, 

es realitza una valoració ambiental de les alternatives estudiades per al traçat de la 

línia d'evacuació. 

Com s'ha comentat anteriorment, la línia elèctrica projectada evacuarà l'energia 

produïda al Parc eòlic projectat des de la SET Calonge fins a la subestació existent 

"SET Rubió 200 kV" pertanyent a Red Elèctrica d'Espanya. 

  



 

ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL 

PE "ANOIA I SEGARRA III" 

Província de Barcelona  
(Catalunya) 

 

 

RESUM NO TÈCNIC pàgina 369 de 388 

Figura 72. Detall del constructiu de l'Alternativa seleccionada sobre fotografia aèria. 

 

 INFORMACIÓ GENERAL DEL PARC 

El Parc Eòlic està format per cinc (6) aerogeneradors de 6,2 MW de potència nominal 

unitària, limitats en potència per tenir una potència total de la instal·lació de 29,9 MW. 

Els aerogeneradors tenen un rotor de 170 m de diàmetre i estan muntats sobre torres 

còniques d'acer tubular de 115 m d'alçada, no superant l'alçada màxima de 200 m. 

A l'interior de cada aerogenerador s'instal·larà un centre de transformació per elevar 

l'energia produïda a la tensió de generació de 690V a la tensió de distribució dins del 

parc de 30 kV. 

A través d'una xarxa subterrània de mitjana tensió (30 kV) es recollirà i portarà a la 

Subestació Transformadora "Calonge" 30/220 kV, des d'on i a través d'una línia elèctrica 

d'alta tensió de 220 kV, s'arribarà a la Subestació "Rubió 220 kV", punt de lliurament 

final de l'energia. S'instal·larà una línia de terra comuna per a tot el parc, formant un 

circuit de posada a terra equipat i una xarxa de comunicacions per al funcionament i 

control del parc. 
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La mitjana tensió, les comunicacions i les xarxes terrestres s'executaran enterrades en 

la mateixa rasa fins a la Subestació. El Parc Eòlic es completarà amb les vies d'accés al 

parc i amb les vies d'accés interiors a cadascun dels aerogeneradors, seguint les 

especificacions tècniques del fabricant de l'aerogenerador a instal·lar. 

Al costat de cada aerogenerador serà necessari construir una zona de maniobra 

necessària per a la ubicació de grues i remolcs utilitzats en l'elevació i muntatge de 

l'aerogenerador. 

 DESCRIPCIÓN DE LA SUBESTACIÓ 

Per a la connexió dels parcs eòlics "Anoia i Segarra II" i "Anoia i Segarra III" a la xarxa 

de distribució de Red Eléctrica d'Espanya (REE), seran necessàries una sèrie 

d'infraestructures elèctriques que elevin i transportin l'energia generada pels parcs fins 

al punt de lliurament de l'energia, en el nus SET RUBIÓ 220 kV de REE, punt final de 

lliurament de l'energia. 

Per a això, l'energia generada als parcs eòlics "Anoia i Segarra II" i "Anoia i Segarra III", 

es recollirà mitjançant xarxes subterrànies de mitja tensió a 30 kV i es portarà fins a la 

subestació transformadora SET "CALONGE". En aquesta SET es realitzarà la 

transformació a 220 kV i la recollida de dades per a la monitorització i control de la 

instal·lació generadora. La subestació ha estat dissenyada per evacuar una potència total 

de 65,6 MVA. 

Des de la SET "CALONGE" i mitjançant altres infraestructures elèctriques, objecte d'altres 

projectes, s'evacuarà l'energia fins al punt de lliurament de l'energia, en el nus SET 

RUBIÓ, tal com es representa en el següent esquema d'evacuació. L’aparellatge a 

instal·lar compleix amb els següents valors mínims per a cada un dels nivells de tensió 

aplicables a la instal·lació: 

Taula 81. Dades bàsiques de disseny 

  30 kV 220 kV 

Tensió nominal (kV) 30 220 

Tensió més elevada per al 
material (kV) 

36 245 

Freqüència nominal (Hz) 50 50 

Tensió suportada tipus llamp 
(kV) 

170 1050 

Tensió d'assaig a freqüència 
industrial (kV) 

70 460 

Règim del neutre PAT a través de reactància Rígid a terra 
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  30 kV 220 kV 

Intensitat de curtcircuit a 1 
seg. (KA) 

25 40 

Tensió de circuits auxiliars 125 Vcc; 420/230 Vca 125 Vcc; 420/230 Vca 

El sistema de 220 kV està compost per elements localitzats al parc exterior. Els elements 

principals que constitueixen aquest sistema són transformadors de potència, 

autovàlvules, transformadors d'intensitat, transformadors de tensió, seccionadors i 

interruptors automàtics. La selecció d'aquests elements es realitza d'acord amb les 

característiques pròpies de la instal·lació, per a la correcta operació tant en condicions 

normals com en situacions de funcionament anormalment extremes. 

La disposició espacial de l'aparellatge es realitzarà d'acord a la reglamentació vigent i 

altres consideracions pràctiques a fi de facilitar les operacions requerides durant el 

muntatge i manteniment. 

 DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D´EVACUACIÓ ENERGÈTICA 

Per a la connexió del Parc Eòlic "Anoia i Segarra III" a la xarxa de transmissió de Red 

Eléctrica de España, serà necessària una sèrie d'infraestructures elèctriques per elevar i 

transportar l'energia generada pel parc fins al punt de connexió en SET RUBIÓ 220 kV. 

L'energia generada pels aerogeneradors que componen el Parc Eòlic "Anoia i Segarra 

III" es transportarà a través de la xarxa de col·lectors de mitjana tensió (30kV) fins a la 

Subestació Transformadora "Calonge" 30/220 kV. 

Des d'aquesta subestació i a través d'una Línia Aèria d'Alta Tensió a 220kV "SET RUBIÓ-

SET CALONGE", fins al Centre de Mesurament que s'ubicarà el més a prop possible de 

la subestació "SET RUBIÓ PROMOTORES"   66/220kV, i des d'allà a la seva posició SIG 

entrarà un cable aïllat soterrat de 220 kV. 

S'instal·larà una senzilla barra de meteorització d'equips GIS en la posició existent a 220 

kV entre les subestacions  "RUBIÓ PROMOTORES"  66/220 kV i la subestació "RUBIÓ" 

de REE, punt final de lliurament de l'energia. 

 INVENTARI AMBIENTAL I DESCRIPCIÓ DE PROCESSOS AMBIENTALS 

 ATMOSFERA I QUALITAT DE L'AIRE 

Analitza la qualitat de l'aire expressada en termes d'absència o presència de 

contaminants, confort acústic (veure Annex VI Estudi Acústic), qualitat de l'aire. 
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En tractar-se d'una zona rural, les fonts de contaminants provenen d'emissions lineals 

(trànsit interurbà) i puntuals (activitats domèstiques i altres fonts de contaminació com 

granges, depuradores...) 

 CONTAMINACIÓ LLUMINÍCA 

Segons el Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa elaborada per la Direcció 

General de Qualitat de l'Aire (DGQA), que preveu diverses zones de protecció, la zona 

d'estudi és considerada de protecció alta (E2), tal com correspon a les zones agrícoles 

dels voltants. Les zones de protecció són quatre: el grau de màxima protecció es per a 

les zones E1 i el de menor protecció per a les zones E4. 

 RECURS EÒLIC 

A fi de coneixement del potencial eòlic de Catalunya, s'ha d'elaborar un mapa de recurs 

mitjançant el model meteorològic WRF. Fent una regionalització dinàmica, s'ha arribat a 

una resolució horitzontal de 500m i s'han obtingut valors de la direcció i la velocitat 

mitjana del vent per un període de vint anys (1996-2105) una final cada punt de la malla, 

cobrint la superfície de Catalunya. 

Potencial eòlica de zona d'implantació d'entre 8 i 10 m /s. La zona d ́implantació de l ́EP 

"Anoia i Segarra II" considera potencial alta.  

 CLIMATOLOGIA 

Segons la classificació Köppen distingeix els subtipus Cs, Cw i Cf s'haurà de conformar 

s'observa un període marcadament sec a l'estiu (Cs), a l'hivern (Cw), o si no hi ha una 

estació seca (Cf). A la zona d'implantació es diferencia el clima mediterrani continental 

subhumit (Cfa), d'estius calorosos i temperatura mitjana del mes més càlid superior a 22 

ºC. 

 GEOLOGIA 

Geològicament, els aerogeneradors del projecte se situen en el full número 361 

"Guissona", mentre que les infraestructures d'evacuació continuen per les fulles 362 

"Calaf" i 391 "Igualada" de la sèrie MAGMA 50 de l'IGME. 

Els materials aflorats en aquesta zona són d'edat terciària (Eocè superior-Oligocè 

inferior) i quaternària. Els més antics corresponen a guixos de Barbastre, per sobre 

d'aquests guixos es troba una unitat formada per una alternança de lutites, calcàries i 

gresos d'origen lacustre. 
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 HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

El projecte s’ubica hidrogràficament a l’àmbit de la Conca Hidrogràfica de l’Ebre, ja que 

el riu Llobregós tributa al seu afluent el Segre. La zona d’implantació del parc es troba 

limitada per barrancs que transporten les aigües d’escorrentia superficial cap a les zones 

baixes, encara que es troben secs la major part de l’any. 

Pel que fa a la hidrologia superficial existent en l'entorn més pròxim al parc eòlic Anoia i 

Segarra III, les rases s'intersecten amb el Torrent de Can Gilet entre els aerogeneradors 

CAS-04 i CAL-04. Predominen a la zona d'implantació dels rierols estacionals sense nom. 

Pel que fa a la línia d'evacuació aquesta sobrevola diverses lleres, entre ells destaquen 

la Riera Gran, Rasa de Valanti, Torrrent de la Manresana i altres cursos de baixa entitat. 

 MEDIO BIÒTIC 

 DESCRIPCIÓ D'UNITATS DE VEGETACIÓ ACTUAL 

En el present apartat es descriu la vegetació existent en les zones d'ubicació de les 

diferents infraestructures previstes en el projecte de Parc Eòlic "Segarra II i Segarra III", 

classificada en unitats de vegetació, obtingudes després de realitzar l'anàlisi de vegetació 

i superfície d’ús de terra, utilitzant la base cartogràfica del Mapa Forestal d'Espanya, i 

modificada amb els resultats obtinguts en la prospecció botànica realitzada. S'ha realitzat 

una anàlisi utilitzant una superfície d'influència de les infraestructures d'1 km al voltant 

d'elles. 

El projecte de Parc Eòlic "Anoia i Segarra III" s'ubica en una zona heterogènia pel que 

fa a les unitats de vegetació que es poden trobar, representades en la seva major mesura 

per zones d'ús agrícola i vegetació natural mediterrània.  

La superfície de cadascuna de les unitats de vegetació detectades es mostra a la taula i 

imatge següents: 

Taula 82. Superfície en hectàrees de cada unitat de vegetació cartografiada en l'àmbit d'estudi. 

UNITAT / ÚS ÀREA (ha) PERCENTATGE (%) 

artificial 20 0,46 

cultius 2.607 60,24 

Bosc mixt mediterrani 1.700 39,28 

Total 4.327 100% 
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L'afecció directa a aquestes unitats de vegetació per part de cadascuna dels elements 

del projecte, es detalla en l'apartat corresponent d'Avaluació d'Impactes. 

Figura 73. Unitats de vegetació i ús de sòl actual a l'entorn del Parc Eòlic projectat. 

 

 HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI 

S'han identificat els Hàbitats d'Interès Comunitari en un radi d'1 km al voltant de les 

infraestructures projectades segons la cartografia disponible en l'Inventari Nacional de 

Biodiversitat (2005). A partir de la base de dades adjunta a aquesta cartografia, s'ha 

calculat la superfície de cada tipus d'hàbitat dins de l'àrea del projecte i el percentatge 

del tipus d'hàbitat dins d'aquesta àrea. 

En total, dins de l'àmbit d'estudi es troben 113,9 hectàrees d'Hàbitats d'Interès 

Comunitari que es corresponen amb sis tipus d'hàbitat. 

Taula 83. Superfície d'hàbitats d'interès comunitari identificats en l'àrea del projecte. 

codi Descripció Àrea (m2) 

6220 
Zones subestèpiques de gramínies i anuals de Thero-
Brachypodietea (*) 

550 

9240 Rouredes ibèriques de Quercus faginea i Quercus canariensis 916.168 
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codi Descripció Àrea (m2) 

92A0 Boscos galeria de Salix alba i Populus alba 5.775 

9340 Boscos de Quercus ilex i Quercus rotundifolia 5.502 

9530 Pinedes (sud-) mediterranis de pins negres endèmics (*) 211.704 

TOTAL  1.139.699 

 INVENTARI DE FAUNA I ESTAT DE PROTECCIÓ DE LES ESPÈCIES 

En l'àmbit d'estudi s'han inventariat un total de 167 espècies de fauna: 0 peixos 

continentals, 8 amfibis, 14 rèptils, 106 aus, 23 mamífers i 16 invertebrats. 

A continuació, s'analitza la presència de les diferents espècies inventariades pel que fa 

al grau de protecció segons el Catàleg Nacional. Segons el Reial Decret 139/2011, de 4 

de febrer, per al desenvolupament de la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció 

especial i del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades (BOE núm. 46, del 23 de febrer 

de 2011). Les següents espècies catalogades segons el Catàleg espanyol d'espècies 

amenaçades se citen en l'àmbit d'estudi: 

✓ 5 espècies en categoria "Vulnerable": Sisó comú (Tetrax tetrax), Esparver 

cendrós (Circus pygargus), àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), ratpenat 

de cova (Miniopterus schreibersii) i ratpenat gran de ferradura (Rhinolophus 

ferrumequinum) 

✓ 87 espècies llistades. 

Segons Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aproval Text refós de la Llei de 

protecció dels animals de Catalunya, les següents espècies apareixen en l'annex: 

✓ 19 espècies en categoria "Protegida" 

 MEDI PERCEPTUAL 

VEURE ANNEX II Integració Paisatgística 

Els catàlegs de paisatge són eines que permeten conèixer com és el nostre paisatge i 

quins valors té, quins factors expliquen que n’hi hagi un determinat tipus de paisatge i 

no un altre, com evoluciona el nostre paisatge en funció de les actuals dinàmiques 

econòmiques, socials i ambientals i, finalment, defineixen quin tipus de paisatge volem i 

com es pot assolir-lo. 
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El catàleg de paisatge, segons La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i 

ordenació del paisatge de Catalunya, es creat com un instrument nou per a la introducció 

d’objectius paisatgístics en el planejament territorial a Catalunya. 

Dels vuit catàlegs que existeixin en tota Catalunya, l’àmbit d’estudi es troba en les 

Comarques Centrals. El Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals, va estar 

elaborat per l'Observatori del Paisatge, lliurat al Departament de Territori i Sostenibilitat 

el 31 d'agost de 2015 i aprovat definitivament el 27 de juliol de 2016. 

MIDA 

Un punt és més vulnerable com més visible és, i com més gran és la seva conca visual. 

Per al cas del present Parc Eòlic, la conca visual té una mida amplia, això és degut a la 

ubicació de la planta sobre una zona predominantment plana i envoltada d'ondulacions 

montuoses que, encara que de baixa elevació, generen una pantalla visual natural cap 

a la major part de la superfície d'estudi. Per això, alguna part de Parc Eòlic "Anoia i 

Segarra III" és visible des d'un 68,98% de la superfície establerta per a l'anàlisi de 

visibilitat, i que la concentració de la visibilitat queda en el conjunt de les 6 

màquines. 

A continuació, es mostra una taula en la qual apareix la superfície inclosa dins de la 

conca visual, des de la qual és visible algun percentatge de Parc Eòlic en projecte 

expressada en percentatge. (Veure Annex I Cartografia, Mapa 10.1 Visibilitat de Parc 

Eòlic) 

Taula 84. Visibilitat de Parc Eòlic "Anoia i Segarra III". 

Aerog. apreciables % 

0 68,98% 

1 2,44% 

2 2,63% 

3 5,76% 

4 2,53% 

5 2,01% 

6 15,64% 

En un 68,98% del total de la conca visual no es percep cap de les màquines de formar 

el parc eòlic Anoia i Segarra III, de manera que la visibilitat de parc es considera mitjana. 

Si bé indicar que el percentatge de visibilitat es veurà condicionat pels aerogeneradors 

existents i en tramitació. 
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Figura 74. Visibilitat del parc eòlic "Anoia i Segarra III". 

 

 MEDI SOCIOECONÒMIC  

 POBLACIÓ 

La demografia és la ciència que té com a objectiu l'estudi de les poblacions humanes i 

que tracta de la seva dimensió, estructura, evolució i característiques generals, 

considerats des d'un punt de vista quantitatiu. Per tant, la demografia estudia 

estadísticament l'estructura i la dinàmica de les poblacions humanes i les lleis que 

regeixen aquests fenòmens. 

A la següent taula queden reflectits les dades generals de població dels municipis objecte 

d'estudi. Les xifres de població estan expressades en habitants, les de superfície en km2 

i les de densitat en habitants per km2. 

Taula 85. Dades sobre el territori. Termes municipals i demografia. 

 Total Població Superfície (km²) Densitat (hab / Km2) 

Calonge de Segarra 188 37,2 5,05 

Castellfollit de Riubregós 162 26,21 6,18 
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 Total Població Superfície (km²) Densitat (hab / Km2) 

Els Prats de Rei 537 32,61 16,47 

Pujalt 210 31,53 6,66 

Calaf 3656 9,22 396,53 

Sant Martí Sesgueioles 342 3,9 87,69 

Rubió 239 48,2 4,96 

Aquesta taula és d'elaboració pròpia a partir de les últimes dades publicades per l'Institut 

Nacional d'Estadística (INE), corresponents a l'1 de gener de 2020.  

 CAMINS RAMADERS 

Segons la informació geogràfica disponible de l'Institut Geogràfic Nacional BTN25, així 

com la disponible a la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC) el projecte 

de parc eòlic d’"Anoia i Segarra III", no afectarà cap camí ramader. La més propera es 

troba a 15,3 km a nord del projecte, és l'anomenada Carrareda de Torres. 

A la següent imatge es pot veure la posició relativa de Parc Eòlic pel que fa a les vies 

pecuàries identificades en l'àrea del projecte.  

Figura 75. Camins ramaders a l'entorn del PE. 
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 MUNTANYES D'UTILITAT PÚBLICA 

Segons la cartografia disponible a la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya 

(IDEC), el parc eòlic "Anoia i Segarra III", no afecta directament cap forest catalogada 

com d'Utilitat Pública. No s'ha identificat cap forest d'utilitat pública a menys de 15 km 

de les infraestructures projectades. 

 PATRIMONI CULTURAL 

Es realitzarà una prospecció arqueològica a l'àrea d'implantació de Parc Eòlic i les seves 

infraestructures d'evacuació, els resultats i conclusions es presentaran a l'organisme 

competent i es prendran les mesures preventives corresponents dictaminades. La citada 

documentació serà annexada a l'Estudi d'Impacte Ambiental. 

 ANÀLISI D’EFECTES SINÈRGICS I ACUMULATIUS 

L'entorn on s'ubicarà el parc eòlic presenta un considerable grau d'antropització que 

queda palès pel nombre total d'infraestructures allà presents. Un clar exemple el 

constitueixen la xarxa de carreteres que donen accessibilitat als nuclis urbans de l'entorn 

o les línies de distribució d'energia elèctrica que solquen el paisatge. 

Per afegir valor a aquesta anàlisi d'efectes sinèrgics i acumulatius, s'ha començat per 

realitzar una anàlisi quantitativa de totes les infraestructures existents en un radi de 15 

quilòmetres al voltant de la ubicació projectada per al Parc Eòlic "Anoia i Segarra III" i 

de 3 quilòmetres per les seves infraestructures d'evacuació. Aquest espai constitueix per 

tant l'àrea d'estudi sobre el qual es realitza l'anàlisi d'efectes sinèrgics i / o acumulatius. 

Pel que fa a les infraestructures i projectes que s'han tingut en compte per a aquest 

estudi i dins l'àrea d'anàlisi establert, són projectes de Parcs eòlics, fotovoltaics i línies 

elèctriques en el següent estat de tramitació: 

• projectes construïts 

• Projectes autoritzats amb DIA favorable però no construïts 

• Projectes en tràmit d'autorització administrativa prèvia o de construcció. 

En primer lloc, amb l'objectiu d'identificar totes les infraestructures presents a l'interior 

de l'àrea d'estudi susceptibles de generar efectes sinèrgics amb les que resulten objecte 

d'estudi de el present document, s'ha consultat la informació recollida per la Base 

Topogràfica Nacional publicada pel Institut Geogràfic Nacional.  
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La informació oficial facilitada pel Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de la 

Comunitat Autònoma de Catalunya, indica que en l'actualitat es té constància d'un total 

de 951 aerogeneradors en tramitació (5.481MW), 826 d'ells a través de la Generalitat i 

125 aerogeneradors a través del Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 

(MITECO).  

En la següent taula s'inclouen els aerogeneradors en existents i en tramitació inclosos 

en les comarques compreses dins la l'àrea d'estudi, aquestes comarques són Anoia, 

Segarra, Solsonès i Bages. 

Taula 86. Aerogeneradors en existents i en tramitació a les comarques de l'àrea d'estudi 

 
AEROGENERADORS 

COMARCA A SERVEI SOL·LICITATS NO VIABLES TOTAL 

Anoia 105 132 5 232 

Segarra 18 153 0 171 

Solsonès 0 11 0 11 

Bages 10 17 17 10 

TOTAL 133 * 313 22 424 

* S'inclou la totalitat dels aerogeneradors de les quatre Comarques, alguns d'ells no estan inclosos dins de 

l'àrea d'estudi. 

S'observa que la informació recollida per la BTN 25 de Lleida i Barcelona, que no disposa 

de la ubicació de tots els suports elèctrics existents, i aquesta dada per tant és inferior 

a l'real, i s'han de tenir en compte aquest fet a l'hora d'extreure conclusions . 

Es reflecteix en la següent taula la relació total d'infraestructures existents actualment a 

l'interior de l'àrea d'estudi: 

Taula 87. Infraestructures existents identificades a l'entorn de el projecte 

element valor 

Carreteres (m) 709,6 

Línies Elèctriques (km) 270,4 

Aerogeneradors (Nº) 100 

Edificis (ha) 317,8 

Plantes Fotovoltaiques (ha) 515,5 

Instal·lacions Industrials (ha) 168,7 

Pistes Aterratge (ha) 5,904 

Explotacions mineres (ha) 167,5 

Ferrocarril convencional (km) 45,7 

Suports elèctrics (Nº) 216 

La seva posició exacta dins de l'àrea d'estudi és apreciable en la següent figura. 
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Figura 76. Infraestructures existents identificades a l'interior de l'àrea d'estudi 

 

 AVALUACIÓ AMBIENTAL DE REPERCUSSIONS EN ESPAIS DE LA XARXA 

NATURA 2000 

VEURE ANNEX III Afecció A Xarxa Natura 2000 

La Xarxa Natura 2000 consta de Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i zones 

especials de conservació (ZEC). S'ha realitzat una recerca d'espais protegits inclosos a la 

Xarxa Natura a una àrea d'influència de 10km al voltant de les infraestructures de el 

projecte. Els resultats d'aquesta recerca s'exposen a continuació. El Parc Eòlic "Anoia i 

Segarra III" i les seves infraestructures d'evacuació es localitzen parcialment a l'interior 

dels següents espais de la Xarxa Natura 2000: 

✓ ZEPA i ZEC "Valls de l'Sió - Llobregós ", situat a 0,81km de les infraestructures 

projectades. 

A la següent taula es mostren les dades principals d'aquests espais protegits: 

 

Taula 88. Informació dels espais Protegits. 
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ZEPA i ZEC "Valls de l'Sió - Llobregós " 

CODI ZEPA ES0000476 CODI ZEC ES5130016 

REGIÓ biogeogràfica mediterrània 

ÀREA OFICIAL (ha) 23.814,67 ÀREA GIS (ha) 26.646,87 

Després de l'aplicación de les Mesures preventIves, correctors i compensatòries 

proposades, és conclou 1 impacti residual de l'projecte COMPATIBLE amb la XN2000. A 

més, aquestes Mesures permetran avaluar l'Afecció existent 1 cop l'projecte estigui en 

Funcionament, per tal de poder determinar, si escau, la els Mesures complementàries 

necessaries. 

Figura 77. Espais Protegits presents a l'Àmbit d'estudi. 
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 MATRIU D'IMPACTES 

Taula 89. Matriu d'impactes ambientals potencials 
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FASE DE CONSTRUCCIÓ 

MOVIMENT DE TERRES                        

TRÀNSIT DE MAQUINÀRIA I VEHICLES                        

ÚS DE MAQUINÀRIA PESADA                        

GENERACIÓ DE MATERIALS I RESIDUS                        

OBRA CIVIL *                        

MUNTATGE **                        

FASE D'EXPLOTACIÓ 

OPERACIONS DE MANTENIMENT                        

FUNCIONAMENT DELS AEROGENERADORS, LAAT I SET                        

PRESÈNCIA DELS AEROGENERADORS, LAAT I SET                        

FASE DE DESMANTELLAMENT 

TRÀNSIT DE MAQUINÀRIA I VEHICLES 
                       

DESMUNTATGE DE SUPORTS, APARELLATGE I ELEMENTS AUXILIARS                        

* Obra civil (fonaments i tancaments) 

** Muntatge (muntatge d'aerogeneradors, elements auxiliars i estesa de conductors per rases).  

impactes neutres  impactes positius  impactes negatius 

no Significatiu  beneficiós  

 compatible  

 moderat  

no Afecció  molt Beneficiós  

 sever  

 crític  
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1. DADES BÀSIQUES 

Estudi d´Impacte i Integració Paisatgística del parc eòlic “Anoia y Segarra III” 

Síntesi d´actuació:  

- Implantació d´un parc eòlic de sis aerogeneradors de 37,5 MW i una torre de 

mesurament 

- Estesa de la línia elèctrica d’alta tensió (LAAT) y els seus suports 

- Construcció dels elements derivats com plataformes, subestació elèctrica i campa 

d’apilaments 

- Obertura de camins y rases 

Figura 1. Constructiu del PE “Anoia i Segarra III” 
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  BASE LEGAL 

Els Estudis d'Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) són instruments previstos per la 

legislació paisatgística i urbanística de Catalunya que tenen com a objectiu promoure 

una bona inserció d'activitats en el paisatge.  

El present estudi queda emmarcat segon: 

Articles 19, 20, 21 y 22 del Decret 343/2006, de 19 de Setembre, pel qual es 

desenvolupa la Llei. 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, 

i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística. Estableix que 

aquests documents són l'instrument que ha de garantir la consideració dels impactes en 

el paisatge d'unes certes actuacions, projectes d'obres o activitats. 

Articles 47.4.d i 48.1.b del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text tefós de la Llei d’urbanisme que estableixen que determinades 

actuacions d'interès públic i d'iniciativa privada -que previsiblement poden comportar 

canvis en el paisatge- incorporin en el seu procés de tramitació un Estudi d'Impacte i 

Integració Paisatgística (EIIP). 

 LOCALITZACIÓ DEL PROJECE 

El parc eòlic "Anoia i Segarra III" està situat als municipis de Calonge de Segarra i 

Castellfollit de Riubregós.  Les seves coordenades UTM es mostren en la següent taula: 

Taula 1. Coordenades dels aerogeneradors 

Aerogenerador 
HUSO 31N 

X Y 

CAS 02 368.938 4.622.756 

CAS 03 369.109 4.622.277 

CAS 04 369.698 4.621.883 

CAL 04 371.573 4.622.197 

CAL 02 371.515 4.622.815 

CAL 01 371.204 4.623.338 

La línia elèctrica surt en direcció Sud i passa per Calaf, Calonge de Segarra, Els prats de 

Rei, Pujalt, Rubió i Sant Marti de Sesgueioles. Les coordenades UTM dels seus suports 

es mostren a la següent taula: 

 



 

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ 

PAISATGÍSTICA 

PE “ANOIA I SEGARRA III” 

Barcelona (Catalunya) 
 

 

1. DADES BÀSIQUES   Pàgina 6 de 63 

Taula 2. Coordenades dels suports de la línia elèctrica 

ID 
UTM ETRS89 H31  ID 

UTM ETRS89 H31 

X Y  X Y 

Apy. 01 369.968,46 4.621.610,74  Apy. 28 376.239,83 4.617.776,14 

Apy. 02 369.939,99 4.621.599,90  Apy. 29 376.486,94 4.617.542,22 

Apy. 03 370.084,00 4.621.453,00  Apy. 30 376.718,49 4.617.323,03 

Apy. 04 370.502,20 4.621.570,07  Apy. 31 376.911,29 4.617.140,52 

Apy. 05 370.881,00 4.621.552,00  Apy. 32 377.163,00 4.616.934,00 

Apy. 06 371.145,00 4.621.464,00  Apy. 33 377.346,71 4.616.733,64 

Apy. 07 371.379,27 4.621.473,86  Apy. 34 377.582,05 4.616.476,97 

Apy. 08 371.644,00 4.621.485,00  Apy. 35 377.847,00 4.616.188,00 

Apy. 09 371.966,00 4.621.599,00  Apy. 36 378.175,00 4.616.029,00 

Apy. 10 372.214,50 4.621.442,20  Apy. 37 378.484,00 4.615.774,00 

Apy. 11 372.493,27 4.621.266,29  Apy. 38 378.742,00 4.615.449,00 

Apy. 12 372.779,00 4.621.086,00  Apy. 39 379.029,43 4.615.205,46 

Apy. 13 372.906,00 4.620.754,00  Apy. 40 379.224,22 4.614.982,69 

Apy. 14 373.214,00 4.620.448,00  Apy. 41 379.444,91 4.614.730,29 

Apy. 15 373.598,19 4.620.181,74  Apy. 42 379.711,15 4.614.476,00 

Apy. 16 373.795,66 4.619.867,00  Apy. 43 380.015,87 4.614.184,95 

Apy. 17 373.835,96 4.619.552,21  Apy. 44 380.267,43 4.613.944,68 

Apy. 18 373.876,25 4.619.237,37  Apy. 45 380.454,18 4.613.710,74 

Apy. 19 374.134,48 4.619.129,04  Apy. 46 380.569,92 4.613.565,75 

Apy. 20 374.279,66 4.619.068,13  Apy. 47 380.720,75 4.613.439,18 

Apy. 21 374.527,54 4.618.964,13  Apy. 48 381.119,00 4.613.105,00 

Apy. 22 374.778,30 4.618.858,93  Apy. 49 381.499,40 4.612.721,21 

Apy. 23 375.006,35 4.618.763,25  Apy. 50 381.641,73 4.612.577,61 

Apy. 24 375.324,25 4.618.629,87  Apy. 51 381.902,66 4.612.317,41 

Apy. 25 375.533,00 4.618.453,45  Apy. 52 382.171,75 4.612.049,06 

Apy. 26 375.741,46 4.618.277,26  Apy. 53 382.331,81 4.611.889,44 

Apy. 27 375.978,00 4.618.024,00  Apy. 54 382.559,96 4.611.665,04 

Taula 3. Coordenades del centroide de la SET  

Id X Y 

1 370009,5 4621616,65 

En la següent imatge es pot veure la ubicació del projecte en un mapa físic respecte a 

la Comunitat Autònoma de Catalunya (esquerra) i en el Mapa Topogràfic Nacional a 

escala 1:200.000 de l'Institut Geològic Nacional (IGN). 
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Figura 2.  Localització del PE “Anoia y Segarra III” 

 

El nucli poblat més proper als aerogeneradors és El Soler, al Est dels aerogeneradors. 

L'autopista C-25 passa pel Sud del àmbit d’estudi. 

El Soler, Mirambell i Els Prats de Rei queden a la part Noreste de la LAAT mentre que 

Sant Pere del Vim i Sant Martí Sesgueioles a la part Sud-oest. 
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Figura 3. Nuclis poblats i infraestructures de la xarxa de carreteres properes 

 

Per a accedir al PE per la C-25, si es ve des de l'Oest (per exemple, des de Cervera) cal 

prendre la sortida 93 i després continuar per la nacional N-141. Si es procedeix des de 

l'Est (per exemple, des de Manresa), la sortida a prendre des de la C-25 és la 103, en 

direcció a la N-1412a. 

1.3 SUPERFICIE TRANSFORMADA  

superfície directament transformada per la  construcció dels elements constructius serà 

d’unes 24 ha. 

Elements Sup. (ha) 

Fonamentació 0,26 

Desmunt i Terraplè 3,33 

Plataforma TdM 0,18 

Plataforma Permanent 0,29 

Plataforma Temporal 3,38 

Servitud de rasa 2,59 

Torre de Mesurament 0,01 

Vora viária 3,52 
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Elements Sup. (ha) 

Vol 13,60 

Rasa 0,82 

Zones sense obstacles 0,27 

1.4    COMPONENTS PRINCIPALS 

 DESCRIPCIÓ DETALLEDA DEL PARC EÒLIC 

El Parc Eòlic està format per cinc (5) aerogeneradors de 6,2 MW de potència nominal 

unitària, limitats en potència per tenir una potència total de la instal·lació de 29,9 MW. 

Els aerogeneradors tenen un rotor de 170 m de diàmetre i estan muntats sobre torres 

còniques d'acer tubular de 115 m d'alçada, no superant l'alçada màxima de 200 m. 

A l'interior de cada aerogenerador s'instal·larà un centre de transformació per elevar 

l'energia produïda a la tensió de generació de 690V a la tensió de distribució dins del 

parc de 30 kV. 

A través d'una xarxa subterrània de mitjana tensió (30 kV) es recollirà i portarà a la 

Subestació Transformadora "Calonge" 30/220 kV, des d'on i a través d'una línia elèctrica 

d'alta tensió de 220 kV, s'arribarà a la Subestació "Rubió 220 kV", punt de lliurament 

final de l'energia. 

S'instal·larà una línia de terra comuna per a tot el parc, formant un circuit de posada a 

terra equipat i una xarxa de comunicacions per al funcionament i control del parc. 

La mitjana tensió, les comunicacions i les xarxes terrestres s'executaran enterrades en 

la mateixa rasa fins a la Subestació. 

El Parc Eòlic es completarà amb les vies d'accés al parc i amb les vies d'accés interiors a 

cadascun dels aerogeneradors, seguint les especificacions tècniques del fabricant de 

l'aerogenerador a instal·lar. 

Al costat de cada aerogenerador serà necessari construir una zona de maniobra 

necessària per a la ubicació de grues i remolcs utilitzats en l'elevació i muntatge de 

l'aerogenerador. 
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DESCRIPCIÓ DE L´AEROGENERADOR 

Un aerogenerador està constituït essencialment per una turbina eòlica, una caixa 

multiplicadora i un generador elèctric situats a la part alta d'una torre fonamentada sobre 

una sabata de formigó armat. 

La turbina té un rotor situat a sobrevent. Està equipada amb: 

(A) tres pales aerodinàmiques de pas variable controlat per microprocessador, 

(B) regulació electrònica de la potència de sortida mitjançant convertidors electrònics, 

(C) un sistema actiu d'orientació. 

Mitjançant un multiplicador mecànic, s'acobla a un generador. 

Aquests equips van situats a l'interior d'una gòndola col·locada sobre la torre metàl·lica, 

amb la disposició que pot apreciar-se en l'esquema anterior. La gòndola està construïda 

sobre un bastidor realitzat en perfils tubulars. 

L'eix principal està suportat per 2 rodaments muntats en allotjaments de fosa, els quals 

absorbeixen les forces radials i axials que provenen del rotor. El rodet del rotor es munta, 

mitjançant cargols, directament a l'eix principal. 

Les pales queden instal·lades cargolades a rodaments assegurant que puguin pivotar 

fàcilment. Cada pala disposa d'un cilindre hidràulic que acciona el moviment de canvi de 

pas de manera independent, si bé mantenint el mateix angle d'atac per a les tres pales. 

El multiplicador és instal·lat darrere de l'eix principal. El suport del multiplicador 

transfereix tots els esforços des de la part frontal a la base de bastidor, i d'aquí a la torre 

com element estructural principal. 

El fre de disc, dissenyat per acoblar en l'eix d'alta velocitat (de sortida) del multiplicador, 

consta de sis sistemes hidràulics (mordasses de frenada) amb pastilles de fre sense 

amiant. El generador és activat per l'eix de sortida del multiplicador mitjançant un 

acoblament amb junta de compòsit. 

La unitat hidràulica alimenta el sistema de fre i al sistema de regulació del pas variable 

o angle d'atac. 

L'orientació s'aconsegueix mitjançant quatre motors elèctrics muntats a la base del 

bastidor. Aquests motors engranen amb la corona d'orientació cargolada a la part 
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superior de la torre mitjançant engranatges reductors. L'orientació està controlada 

mitjançant el senyal obtingut d’anemoveletas sòniques col·locades sobre el sostre de la 

gòndola. 

 La turbina es munta sobre una base tubular troncocònica galvanitzada / metal·litzada i 

pintada en blanc, que allotja al seu interior, la unitat de control de sistema, basada en 

dos microprocessadors. 

ROTOR 

El rotor està constituït per tres pales dissenyades amb perfil aerodinàmic construïdes a 

força de resines epoxi amb fibra de vidre, i una boixa central de fosa protegit per una 

coberta de fibra de vidre. El rotor es posa en moviment quan la velocitat de vent és 

superior a 3 m / s. El diàmetre de rotor serà de fins a 170 m, amb àrea d’escombrada 

de fins a 22.698 m². 

PALES 

Les pales dels aerogeneradors tenen un sistema parallamps que recull les descàrregues 

elèctriques i les transmet, via un cable d'acer que recorre la pala longitudinalment, fins 

al rodet. 

Les pales estan fabricades en material compost, amb fibra de vidre reforçada amb epoxy, 

fibra de carboni i polièster. En la seva fabricació s'empra la tecnologia dels preimpregnats 

("prepeg"), que permeten controlar d'una manera molt necessari el volum de fibra del 

material i, amb ell les propietats mecàniques i aerodinàmiques de les pales. L'estructura 

de les pales de l'aerogenerador es constitueix amb un travesser interior  el qual 

s'enganxen les dues superfícies exteriors a manera de petxines. El travesser és l'element 

estructural de la pala, mentre que les petxines enganxades posseeixen funció 

aerodinàmica, convertint l'empenta de vent a bat motor per accionar la màquina. Les 

pales es cargolen sobre una peça del suport d'acer que pot pivotar sobre la boixa amb 

una activació hidràulica, mitjançant un conjunt de bieles. 

GENERADOR 

El generador és del tipus asíncron doblement alimentat, rotor bobinat i anells fregants. 

És altament eficient i està refrigerat per un intercanviador aire-aigua. El sistema de 

control permet treballar amb velocitat variable mitjançant el control de la freqüència de 

les intensitats de rotor. 

Les característiques i funcionalitats que introdueix aquest generador són: 
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✓ Comportament síncron enfront de la xarxa. 

✓ Funcionament òptim per a qualsevol velocitat de vent maximitzant la 

producció i minimitzant càrregues i soroll gràcies a l'operació en velocitat 

variable. 

✓ Control de la potència activa i reactiva mitjançant el control de l'amplitud 

i la fase dels corrents del rotor. 

✓ Suau connexió i desconnexió a la xarxa elèctrica. 

El generador està protegit enfront de curtcircuits i sobrecàrregues. La temperatura és 

contínuament monitoritzada mitjançant sondes en punts de l'estator, de rodaments i 

d'anells. 

SISTEMA DE FRENADA 

mecànic) activats hidràulicament i interrelacionats entre si per aturar la turbina en totes 

les condicions de funcionament. 

El sistema de regulació del pas (conegut com "pitch") de les pales s'utilitza per aturar la 

turbina, ja que quan les pales giren 90º sobre el seu eix longitudinal, el rotor no presenta 

superfície enfront de vent i es deté el gir del rotor . 

D'altra banda, el sistema de frenada mecànic incorpora un fre de disc hidràulic fixat a 

l'eix d'alta velocitat, integrat per un disc de frenada-sis calibradors hidràulics (mordasses 

de frenada), amb pastilles de fre sense amiant. 

El sistema distingeix dos tipus de frenada: 

1. Frenada normal (en operació): en el qual només es fa servir el sistema de regulació 

del pas de les pales per a realitzar la frenada "controlat" a baixa pressió hidràulica, 

efectuant el control de potència que entra a la màquina. Amb això es redueixen al mínim 

les càrregues sobre la turbina i es contribueix a una llarga vida de sistema. 

2. Frenada d'emergència: en situacions crítiques, per a la posada en bandera de les 

pales, constituint un sistema amb triple redundància, al poder aturar-la màquina amb 

l'actuació d'una sola de les pales. L'actuació del fre mecànic està prevista com a fre de 

"aparcament" de la màquina per manteniment. 
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En cas de sobrevelocitat al rotor que coincideixi amb una fallada del controlador, un 

dispositiu auxiliar de seguretat, independent del controlador, pot també parar 

l'aerogenerador. 

El procés de frenada està garantit per la unitat hidràulica, que mantenen una reserva 

permanent d'energia emmagatzemant fluid a pressió en acumuladors, estant sempre 

disponible sense importar el subministrament elèctric. Això suposa una assegurança 

contra fallades del sistema. La vàlvula de control regula el flux als calibradors 

(mordasses) perquè es mantinguin alliberats quan la turbina està en marxa, i proveïts 

amb fluid a pressió quan es requereixi frenar-la. La unitat de control monitoritza i 

controla la pressió hidràulica necessària per a la frenada. 

SISTEMA D´ORIENTACIÓ 

L'aerogenerador disposa d'un sistema d'orientació elèctric actiu. L'alineació de la gòndola 

davant el vent, s'efectua per mitjà de quatre motor reductors que engranen amb la 

corona d'orientació de la torre. La corona és una roda dentada cargolada a la torre. Les 

anemoveletas, situades sobre la coberta de la gòndola, envien un senyal el controlador 

i aquest acciona els motors d'orientació que pivoten la turbina. 

El sistema d'orientació de l'aerogenerador disposa d'un sistema antitorsió del cablejat 

que comunica la gòndola amb la torre, de manera que, arribat a un cert grau de torsió, 

automàticament es produeix el gir contrari fins a tornar a la posició inicial. 

Com a característica addicional de seguretat, el sistema d'orientació pot ser utilitzat per 

girar, mitjançant una activació manual, la gòndola i el pla del rotor fora de la direcció de 

vent en el cas que es requereixi. 

GÓNDOLA 

Tots els components elèctrics i mecànics de l'aerogenerador, se situen a l'interior de la 

gòndola, recolzats sobre el seu bastidor. Aquest es compon de dues parts: 

✓ La part davantera consisteix en dues peces de fosa cargolades on es fixen 

els suports de l'eix principal. 

✓ El bastidor del darrere es compon de dues bigues unides per la seva part 

posterior i davantera. Sobre elles descansen el generador, el quadre de 

control i el transformador (si n'hi hagués). 
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L'accés a la gòndola des de la torre es realitza mitjançant una obertura practicada a terra 

entre els elements anteriorment citats. 

Tota la maquinària, a excepció dels sensors de vent, està protegida per una coberta 

tancada, de fibra de vidre, que protegeix els diversos components contra les condicions 

atmosfèriques ambientals, al temps que redueix el soroll de l'aerogenerador, impedint 

que es transmeti a través de l'aire, incorporant buits de ventilació suficients per garantir 

una refrigeració eficaç del multiplicador i del generador. 

TORRE 

La torre és tubular cònica d'acer de formigó prefabricat i està formada per seccions 

unides mitjançant brides, amb una alçada total de 115 m. 

Les torres estan dissenyades amb la majoria de les connexions de soldades internes 

reemplaçades per suports d'imant per a crear una torre predominant de parets llises. 

A l'interior de cada torre s'allotja el quadre de potència i control de l'aerogenerador, així 

com les cel·les de mitja tensió de protecció del transformador i d'entrada i / o sortida de 

cables. 

En el cas de torre de formigó prefabricat, estarà formada per petites peces de formigó 

dissenyades per a ser transportades de forma econòmica i amb mitjans convencionals a 

grans distàncies. No serà necessària cap fàbrica de formigó in situ perquè les peces 

surten de fàbrica totalment acabades, amb totes les connexions preparades per a la 

instal·lació de tots els elements interiors de la torre. 

PLATAFORMES 

Les plataformes o àrees de maniobra són petites explanacions, adjacents als 

aerogeneradors, que permeten millorar l'accés per realitzar l'excavació de la sabata, així 

com els processos de descàrrega i acoblament i l'estacionament de les grues per a 

posteriors hissats dels diferents elements que componen l'aerogenerador. Es preparen 

segons especificacions tècniques indicades pel fabricant dels aerogeneradors. 

Amb anterioritat, s'ha realitzat un estudi de les plataformes del parc eòlic, en el qual s'ha 

estudiat la ubicació més adequada per a cada aerogenerador. 

Estaran constituïdes per una zona per al posicionament de la grua, una zona per a 

l'emmagatzematge de la torre, una zona per a l'emmagatzematge de la nacelle i la boixa, 
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dues zones per a la recollida de les pales, una zona per al muntatge de la ploma i dues 

zones annexes per a la col·locació dels contenidors necessaris per a l'obra.  

La zona per al posicionament de la grua és una zona permanent, i la resta són zones 

provisionals. 

La capacitat portant del terreny en l'àrea de posicionament de la grua principal serà com 

a mínim la pressió de la grua més el coeficient de seguretat, sent normalment aquest 

valor 260 kN / m². Per a la resta de les àrees la capacitat portant serà de 180 kN / m². 

En totes les plataformes es col·locaran 45 cm de tot-u distribuïts en, 25 cm de subbase 

i 20 cm de base compactada al 98% del PM 

Les característiques principals de les plataformes són: 

Pendent màxima.................................................. 0 % transversal 

Ferma: capa subbase ....................................... 25 cm llast natural  

Capa base  ..................................................... 20 cm llast artificial 

Desbrossament ................................................................. 30 cm 

Talussos en desmunt ............................................................. 1/1 

Talussos en terraplè .............................................................. 3/2 

RASES 

Les canalitzacions s'han disposat procurant que el traçat sigui el més rectilini possible i 

respectant els radis de curvatura mínims de cada un dels cables a estendre.  

Així mateix, s'ha dissenyat el seu traçat al llarg dels camins d'accés als aerogeneradors, 

intentant minimitzar el nombre de creus dels camins de servei i al seu torn la mínima 

afecció a l'entorn i als propietaris de les finques per la qual transcorren .  

Al Parc ens trobarem amb dos tipus de rasa: 

• Rasa normal 

• Rasa per a encreuaments 
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RASES NORMAL 

terreny, sobre un llit de sorra de mina o riu rentada o terra garbellada, disposades les 

ternes a capa i separades 20cm. 

A sobre d'ells anirà una altra capa de sorra i sobre aquesta una protecció mecànica 

(maons, rajoles, ceràmiques de PPC, etc.) col·locada transversalment. 

Després s'omplirà la rasa amb una capa de terra seleccionada de fins a 40 cm de la 

superfície, on es col·locarà la cinta de senyalització que adverteixi de l'existència de 

cables elèctrics i després de la qual s'afegirà una capa de terra procedent de l'excavació 

fins al nivell del  terreny. 

Dit farcit s'efectuarà per compactacions mecàniques de tongades d'uns 30 cm de gruix 

al 98% del Proctor Normal. La dimensió de la rasa varia segons el nombre de circuits de 

la canalització, com s'indica a continuació: 

Taula 4. Dimensions de les rases normals. 

 

 

 

RASES PER ENCREUAMENT 

Les canalitzacions en encreuaments seran entubades i estaran constituïdes per tubs de 

material sintètic i amagnético, formigonats, de suficient resistència mecànica, 

degudament enterrats en la rasa. 

El diàmetre exterior dels tubs serà de 200 mm per a l'estesa dels cables, i ha de permetre 

la substitució del cable avariat.  

Aquestes canalitzacions hauran de quedar degudament segellades en els seus extrems. 

Les rases s'excavaran segons les dimensions, atenent al nombre de cables a instal·lar. 

Les seves parets seran verticals, proveint-apuntalaments en els casos que la naturalesa 

del terreny ho faci necessari. Els cables entubats aniran situats a 1,00 m de profunditat 

protegits per una capa de formigó de HM-20 de 40 cm de gruix com a mínim. 

RASA NORMAL 

Nº DE CIRCUITS DIMENSIONS (m) 

1 i 2 0,60 x 1,10 
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Després s'omplirà la rasa amb una capa de terra seleccionada fins a 40 cm de la 

superfície, on es col·locarà la cinta de senyalització que adverteixi de l'existència de 

cables elèctrics i després de la qual s'afegirà una capa de terra procedent l'excavació fins 

al nivell del  terreny. 

El  farciment s'efectuarà per compactacions mecàniques de tongades d'uns 30cm de 

gruix al 98% del Proctor Normal. La reposició del paviment es realitzarà amb el mateix 

material existent prèvia a l'obertura de la rasa. 

La dimensió de la rasa varia segons el nombre de circuits de la canalització, tal com 

s'indica a continuació: 

Taula 5. Dimensions de les rases per encreuament. 

 

 

  

TORRE DE MEDICIÓ 

S'instal·larà una torre meteorològica de 115 m d'alçada, amb funció de torre permanent 

del parc i amb capacitat autoportant, que estarà connectada amb el sistema de control 

i monitorització de Parc Eòlic mitjançant fibra òptica. 

Les coordenades de la torre meteorològica són les següents 

 

 

 

A l'annex XIII "Torre de Mesura del Recurs" es recullen totes les característiques i 

especificacions tècniques de la torre de mesurament, de l'actual Projecte Executiu. 

RASA ENCREUAMENT 

Nº DE CIRCUITS DIMENSIONS (m) 

1 0,60 x 1,10 

2 0.90 x 1.10 

TORRE 
  

COORDENADES UTM ETRS89 (FUS 31) 

X I Z 

TMP 368529 4622630 678,59 

DOCUMENT II ANNEXOS TÍTOL 

ANNEX XIII TORRE METEOROLÒGICA 
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La torre anirà il·luminada per garantir la seguretat aèria segons el plànol amb referència 

MAI2093-AISIII-210.708-PB-16-01. 

 SUBESTACIÓ ELÈCTRICA 

Per a la connexió dels parcs eòlics "Anoia i Segarra II" i "Anoia i Segarra III" a la xarxa 

de distribució de Red Eléctrica d'Espanya (REE), seran necessàries una sèrie 

d'infraestructures elèctriques que elevin i transportin l'energia generada pels parcs fins 

al punt de lliurament de l'energia, en el nus SET RUBIÓ 220 kV de REE, punt final de 

lliurament de l'energia. 

Per a això, l'energia generada als parcs eòlics "Anoia i Segarra II" i "Anoia i Segarra III", 

es recollirà mitjançant xarxes subterrànies de mitja tensió a 30 kV i es portarà fins a la 

subestació transformadora SET "CALONGE". En aquesta SET es realitzarà la 

transformació a 220 kV i la recollida de dades per a la monitorització i control de la 

instal·lació generadora. 

La subestació ha estat dissenyada per evacuar una potència total de 65,6 MVA. 

Des de la SET "CALONGE" i mitjançant altres infraestructures elèctriques, objecte d'altres 

projectes, s'evacuarà l'energia fins al punt de lliurament de l'energia, en el nus SET 

RUBIÓ, tal com es representa en el següent esquema d'evacuació. 

 DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D´EVACUACIÓ ENERGÈTICA 

Per a la connexió de Parc Eòlic "Anoia i Segarra III" a la xarxa de transport de Red 

Eléctrica de España, seran necessàries una sèrie d'infraestructures elèctriques que elevin 

i transportin l'energia generada pel parc fins al punt de connexió en SET RUBIÓ 220 Kv. 

L'energia generada pels aerogeneradors que componen el Parc Eòlic "Anoia i Segarra 

III" es transportarà mitjançant la xarxa col·lectora de mitja tensió (30kV) fins a la 

subestació transformadora "Calonge" 220/30 kV. 

Des d'aquesta subestació i a través d'una Línia Aèria d'Alta Tensió a 220kV "SET RUBIÓ-

SET CALONGE", fins al Centre de Mesura que s'ubicarà el més proper possible a la 

subestació "SET RUBIÓ PROMOTORS" 66/220 kV, i d'aquí fins a la seva posició GIS 

entrarà en cable aïllat soterrat de 220 kV. S’instal·larà un equip GIS simple barra 

d'intempèrie en el punt de connexió a 220 kV entre les subestacions "RUBIÓ 

PROMOTORS" 66/220 kV i la subestació "RUBIÓ" de REE, punt final de lliurament de 

l'energia. 
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2. PLANEJAMENT I INSTRUMENTS DE PAISATJE 

En aquest apartat es recullen les diferents normatives del planejament territorial i  

sectorial junt amb Ordenacions del Paisatge, Catàlegs del paisatge i altres cartografies 

relacionades amb el paisatge i l´ordenació del territori. 

2.1 PLANEJAMENT TERRITORIAL 

L`àmbit d’estudi es troba en dos Plans territorials parcials: un d’ells es el de les 

Comarques Centrals i l’altre el de Ponent (Terres de Lleida).  

En data 16 de setembre de 2008, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el 

Pla territorial parcial de les Comarques Centrals. L'acord de Govern i la normativa 

del Pla han estat publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5241, 

de 22 d'octubre de 2008, a l'efecte de la seva efectivitat immediata. 

En data 24 de juliol de 2007, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla 

territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida). L'acord de Govern i la normativa 

del Pla han estat publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4982, 

de 5 d'octubre 2007 a l'efecte de la seva efectivitat immediata. 

Un dels criteris en aquestes dues Plans es que n’hi a tres tipus de sistemes bàsics del 

territori: sistema d’espais oberts, sistema d’assentaments i sistema d’infraestructures de 

mobilitat; en cada sistema atesa llur diferent naturalesa, les determinacions assoleixen 

un diferent abast. Els Plans proposen tres categories bàsiques de sòl no urbanitzable 

segons el grau de protecció que els atorga davant les possibles transformacions: el sòl 

no urbanitzable de protecció especial, el sòl no urbanitzable de protecció territorial i el 

sòl no urbanitzable de protecció preventiva. 

Com es pot veure a la següent imatge, els aerogeneradors del PE “Anoia i Segarra III” 

y part de la línia estan situats sobre un àrea de protecció preventiva, que correspon a la 

resta de sòl actualment no urbanitzable sotmès a les limitacions pròpies d’aquest règim, 

dintre del qual el planejament urbanístic general podrà, en el seu moment, classificar 

aquelles àrees que hagin o puguin urbanitzar-se en desenvolupament dels plans 

municipals. De les tres tipus bàsics de sòl, aquest es el que menys grau de protecció te. 

Alguns trams de la LAAT també passen por espais catalogats con de Protecció especial, 

el de major protecció. Es tracta de aquells sòls no urbanitzables en què concorren valors 
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que justifiquen un grau de protecció altament restrictiu de les possibilitats de 

transformació que els poguessin afectar.  

A la següent imatge es mostren aquestes sistemes i les seves components a l’entorn de 

la torre de mesurament. 

Figura 4. Planejament territorial a les Comarques Centrals i a les Terres de 

Lleida 

 

2.2 PLANEJAMENT URBANÍSTIC ESTARMUNICIPAL 

Els plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) són una figura de la planificació 

urbanística que estan regulats pel Decret Legislatiu 1/2010,  de 3 d'agost, pel qual 

s'aprova el Text refós de la llei d'urbanisme (article 57) (DOGC núm. 56867 de 5 d'agost), 

modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació d'aquest Decret legislatiu 

(DOGC núm. 6077 de 29 de febrer de 2012). 

Es mostra a continuació un quadre resum de la planificació urbanística dels termes 

municipals afectats pels aerogeneradors i la línia elèctrica de el projecte PE Anoia i 

Segarra III. 
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MUNICIPIS AFECTATS P.E. ANOIA I SEGARRA III 

PROVÍNCIA MUNICIPI PLANIFICACIÓ URB. en efecte 

    Normes subsidiàries tipus a i tipus b 

  Castellfollit de Riubregós 
Normes subsidiàries de planejament, 1993 
(2000) 

Barcelona Calonge de Segarra 
Normes de planejament urbanístic 
plurimunicipal a la Catalunya Central, 
2014/2015 

Planejament municipal (Font: RPUC – Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya) 

Per a la implantació i construcció de la Línia Aèria-Subterrània d'Alta Tensió a 220kV 

"SET CALONGE-SET RUBIÓ", incloent Centre de Mesura, s'han tingut en compte els 

instruments d'Ordenació Urbana vigents en els següents termes municipals: 

TERMES MUNICIPALS AFECTATS LA/SAT 220 kV SET CALONGE-SET RUBIÓ 

província municipi PLANIFICACIÓ URB. en efecte 

  
Calonge de 
Segarra 

Normes de planejament urbanístic plurimunicipal a la 
Catalunya Central, 2014/2015 

  Pujalt Pla d'ordenació urbanística municipal, 2007 

  Calaf Pla d'ordenació urbanística municipal, 2004 

  
Sant Martí 
Sesgueioles 

Pla d'ordenació urbanística municipal, 2014 

    
Normes subsidiàries tipus a i tipus b Normes 
subsidiàries de planejament, 1990 

Barcelona 
Els Prats de 
Rei 

Text refós de les Normes urbanístiques del planejament 
general, 2006 

    Pla d'ordenació urbanística municipal, 2005 

  

Veciana 
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística 
municipal per a l'adaptació del límit de terme i la realitat 
paisatgística (2018) 

  
  

Normes subsidiàries tipus a i tipus b Normes 
subsidiàries de planejament, 1999 

  
Rubió 

Text refós de les Normes urbanístiques del planejament 
general, 2006 

Segons el Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC), ninguna de las infraestructures es troba 

en sòl urbanitzable. 
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Figura 5. Mapa urbanístic de Catalunya en l’àmbit d’estudi 

 

Per a la implantació i construcció del Parc Eòlic "ANOIA i SEGARRA III" s'han tingut en 

compte els instruments d'ordenació territorial vigents en els següents Termes Municipals: 

MUNICIPIS AFECTATS P.E. ANOIA I SEGARRA III 

PROVÍNCIA MUNICIPI PLANIFICACIÓ URB. en efecte 

  Castellfollit de Riubregós   

Barcelona Pujalt 
Pla territorial parcial de les Comarques 
Centrals, 2008 

  Calonge de Segarra   

 

Per a la implantació i construcció de la Línia d'Alta Tensió incloent Centre de Mesura, 

s'han tingut en compte els instruments d'ordenació territorial vigents en els termes 

municipals. 
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TERMES MUNICIPALS AFECTATS LA/SAT 220 KV SET CALONGE-SET RUBIÓ 

PROVÍNCIA MUNICIPI PLANIFICACIÓ URB. en efecte 

  Calonge de Segarra   

  Pujalt   

  Calaf   

  Sant Martí Sesgueioles   

    Barcelona Els Prats de Rei 
Pla territorial parcial de les 
Comarques Centrals, 2008 

  Veciana   

  Rubió   

2.3 PLANEJAMENT SECTORIAL 

 MEDI NATURAL 

Pel que fa al pla territorial sectorials d'energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 

Aprovat per Acord de Govern GOV / 97/2012, de 9 d'octubre. 

Pla territorial sectorial de la implantació ambiental de l'energia eòlica a Catalunya Aprovat 

pel Decret 174/2002, d'11 de juny. El pla regulador territorial de la implantació de 

l'energia eòlica a Catalunya i el Mapa d'implantació ambiental de l'energia eòlica a 

Catalunya es troba derogats o anul·lats.  

Altres plans territorials 

En relació amb la sostracció de plans territorials sectorials ambientals, cal destacar que 

el present projecte no afecta els plans territorials següents: 

Pla d'espais d'interès natural (PEIN) aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de 

desembre. 

Pla general de política forestal (PGPF) Aprovat per Acord de Govern GOV / 

92/2014, de 17 de juny. 

S´han consultat els espais pertinents a la Red Natura 2000, al PEIN (Pla d’Espais 

d’Interès Natural) y als HIC (Habitats de Interès Comunitari) en l’àmbit d’estudi.  No es 

produeix afecció a ningú espai protegit. El mes cercà, Els Valls del Sió-Llobregós (espai 

catalogat com ZEPA, ZEC i PEIN) es troba a 1,5 Km del aerogenerador CAL04. 
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Figura 6. Xarxa Natura 2000, PEIN i HIC a l’àmbit d’estudi  

 

2.4 CATÀLEGS DE PAISATGE 

Els catàlegs de paisatge són eines que permeten conèixer com és el nostre paisatge i 

quins valors té, quins factors expliquen que n’hi hagi un determinat tipus de paisatge i 

no un altre, com evoluciona el nostre paisatge en funció de les actuals dinàmiques 

econòmiques, socials i ambientals i, finalment, defineixen quin tipus de paisatge volem i 

com es pot assolir-lo. 

El catàleg de paisatge, segons La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i 

ordenació del paisatge de Catalunya, es creat com un instrument nou per a la introducció 

d’objectius paisatgístics en el planejament territorial a Catalunya. 

Dels vuit catàlegs que existeixin en tota Catalunya, l’àmbit d’estudi es troba en les 

Comarques Centrals. El Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals, va estar 

elaborat per l'Observatori del Paisatge, lliurat al Departament de Territori i Sostenibilitat 

el 31 d'agost de 2015 i aprovat definitivament el 27 de juliol de 2016. 
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Figura 7. Àmbits territorials d’aplicació dels catàlegs de paisatge 

 

Les Comarques Centrals se situen al bell mig de Catalunya, formant una zona d'altiplans 

entre els 600 i 1.000 metres d'altitud i amb una orografia abrupta que dificulta la 

mobilitat pel territori, resolta tradicionalment seguint els cursos fluvials. És per això que 

el seu paisatge presenta singularitats i, a la vegada, molts punts en comú amb la resta 

de paisatges catalans. Encara avui, els eixos de comunicació segueixen les valls dels rius 

principals com són el Llobregat, el Ter, el Cardener i l'Anoia. Les muntanyes més 

emblemàtiques s'aixequen als límits de l'àmbit i en totes les orientacions cardinals, 

proporcionant un marc identitari i uns fons escènics particulars i recognoscibles per la 

població de les Comarques Centrals i d'altres àmbits territorials. Les planes excavades 

pels rius han permès un bon desenvolupament de l'agricultura, que ha facilitat 

l'establiment de la població i el creixement de ciutats importants. Els materials de les 

Comarques Centrals són més o menys tous i de procedència bàsicament sedimentària, 

on l'erosió ha anat modelant aquests replans, amb conques d'erosió que formen les 

planes i turons, que s'alcen resistint al procés erosiu, pels seus materials més durs. Els 

gresos vermellosos o les margues grisenques, que en els pendents originen particulars 

formacions. Elements d'envergadura vertical, com són els aerogeneradors que formen 

els parcs eòlics, que a les Comarques Centrals han proliferat a la comarca de l'Anoia. 

Cadascú d´aquests catàlegs està subdividit en unitats del paisatge i las que correspon 

al lloc de emplaçament son la unitat Costers de la Segarra i Conca d’Òdena. Cal 

destacar que la unitat del Vall del Llobregós es troba molt propera al aerogeneradors al 

Nord i que la LAAT tan sols ocupa 1 Km de la Conca d’Òdena. 
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Figura 8. Unitats del paisatge en l’àmbit d’estudi 

 

El Prototipus de catàleg de paisatge preveu que, en aquells casos en què sigui necessari 

recollir l’existència d’espais amb trets molt singulars, es puguin identificar uns paisatges 

d’atenció especial (PAE), que permeten el seu tractament individualitzat. Aquests espais 

són sectors de territori que presenten una determinada heterogeneïtat, complexitat o 

singularitat des d’un punt de vista paisatgístic, per exemple, els indrets amb una intensa 

i ràpida transformació dels usos. 

S´ha consultat la cartografia referent als Paisatges d´atenció Especial i s´ha detectat 

que la torre “Anoia i Segarra III” es troba dins del paisatge de l´eix Transversal.  

  



 

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ 

PAISATGÍSTICA 

PE “ANOIA I SEGARRA III” 

Barcelona (Catalunya) 
 

 

2. PLANEJAMENT I INSTRUMENTS DEL PAISATGE  Pàgina 27 de 63 

Figura 9. Paisatges d’atenció especial 

 

El paisatge d’atenció especial de l’eix Transversal inclou els diferents espais a banda i 

banda de la via dins un radi de 3 km però, sobretot, els espais més exposats visualment. 

En aquest cas s’inclouen tots els components del territori vinculats a la carretera; molt 

especialment, els assentaments urbans i les àrees especialitzades. 

Els escenaris rurals, on es troba el parc, estan conformats per espais forestals amb valor 

natural i estètic i per espais de mosaic agroforestal amb valor estètic. 
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3. PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL 

3.1 DESCRIPCIÓ 

Les Terres de Lleida se situen al bell mig de Catalunya, formant una zona d’altiplans amb 

una orografia abrupta que dificulta la mobilitat pel territori. Apleguen planes i 

muntanyes. Presenta zones seques i àrides, sovint menyspreades, i també àrees verdes 

i humides, tradicionalment més valorades. El seu paisatge presenta singularitats i, a la 

vegada, molts punts en comú amb la resta de paisatges catalans. Encara avui, els eixos 

de comunicació segueixen les valls dels rius principals com són el Llobregat, el Ter, el 

Cardener i l’Anoia. 

Aquest àmbit territorial es troba situat a mig camí entre el mar i l’alta muntanya. Una 

situació que afavoreix unes condicions atmosfèriques entre marítimes i continentals. 

Aquestes condicions fan que els dos rius principals, el Ter i el Llobregat, siguin cursos 

fluvials permanents. Les diferències atmosfèriques permeten, per altra part, trobar zones 

cobertes de vegetació mediterrània i d’altres d’alpina. 

Figura 10. Mapa de relleu juntament amb la hidrologia 
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A les Terres de Lleida, els conreus esdevenen el principal element definitori del paisatge, 

ocupant més del 60% de la superfície. Els conreus de secà representen pràcticament la 

totalitat de l’ús, amb predominança del blat i l’ordi especialment a l’Oest. A la part sud 

de la regió, el paisatge ve caracteritzat pel conreu de l’olivera. Mentre que el regadiu, 

que s’ubica a les zones properes als rius i sèquies, és comparativament minoritari i 

dedicat bàsicament als farratges verds per ensitjar, al blat de moro, i a hortes. 

3.2 COMPONENTES 

Com ja s´ha mencionat anteriorment, Costers de la Segarra i Conca d’Òdena son 

les unitats del paisatge en la qual es troba la torre. Una unitat de paisatge és un territori 

caracteritzat per una combinació d'elements naturals, culturals i simbòlics, que li 

confereixen un caràcter diferenciat de la resta i que és reconegut com a tal per la 

població. 

Costers de la Segarra esta format por un conjunt d’espais agraris i forestals distribuïts 

mitjançant una estructura morfològica lineal, amb una vall principal que funciona com a 

espina dorsal d’un seguit d’altres petites valls. En aquesta estructura, els usos del sòl 

varien en funció dels pendents i la qualitat del sòl: als punts més baixos, al fons de la 

vall, se situen els usos agrícoles, sempre conreus herbacis de secà (ordi i blat); més 

amunt, als vessants, encara es poden percebre les terrasses de cultius, actualment 

gairebé totes abandonades i colonitzades per vegetació; i, finalment, a les cotes més 

altes, les masses lineals de pinedes. 

La conca d’Òdena te un paisatge més o menys planer solcat per la xarxa fluvial, amb 

retalls de vegetació escadussera i amb zones cultivades tallant geomètricament l’espai i 

envoltant els nuclis compactes de població. 

3.3 VALORS  

En aquest apartat s’analitzen i es descriuen els diversos valors paisatgístics que la 

població atribueix a les Comarques Centrals i especialment als Costers de la Segarra. 

Els principals valors naturals i ecològics es fan palesos amb la fauna associada als 

conreus extensius de cereals de secà, com ara l’esparver, l’arpella, el sisó i rapinyaires 

altament amenaçats. Els alzinars i carrascars del part nord són hàbitat d’interès 

comunitari no prioritari. Bona part del territori és corredor biològic, sobretot la ribera del 

Sió. 
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Des del punt de vista administratiu cal indicar l’existència de l’espai PEIN de Carbassí, 

en terme d’Argençola i Montmaneu, així com una porció de l’espai Valls del Sió-Llobregós 

a la banda nord de la unitat i els Plans de Sió  (ZEPA i LIC). Cap a la banda de Copons 

es troba el Gorg Salat, una zona humida reconeguda per la Generalitat que acull petites 

clapes d’albereda, bogars i jonqueres.  

La suau morfologia dels Costers de la Segarra aporta uns valors estètics particulars 

constituïts per un conjunt de plataformes sorgides de l’erosió diferencial i estructurades 

al voltant de l’altiplà de Calaf i que continuen suaument cap a la plana segarrenca de la 

que formen part.  

L’antiga presència humana en aquestes contrades, aporta uns valors històrics 

materialitzats en el reguitzell de vestigis que ens han arribat de les diferents èpoques, i 

que abasten des del Neolític fins a l’actualitat. Fruit d’aquesta llarga tradició de 

poblament, els elements que conformen el testimoni d’uns valors religiosos i simbòlics 

són nombrosos. Els més antics dels quals són els dòlmens dels quals hi ha dos exemples 

magnífics al terme de Rubió, com són els dòlmens de les Maioles i dels Tres Reis, o del 

megàlit dels Plans del Ferran a Argençola, tots ells datats cap el segon mil·lenni abans 

de Crist. La romanització del territori també ens ha deixat restes d’extraordinari valor. 

Els mosaics de Puigverd d’Agramunt, procedents d’una vil·la senyorial i, molt 

especialment, la torre circular de Montfalcó d’Ossó i les nombroses restes de la ciutat 

romana d ’Iesso demostren la importància que tingué la colonització romana. 

3.4 DINÀMIQUES  

Els paisatges actuals són el resultat de la interacció entre múltiples dinàmiques que 

actuen a diferents escales. Fenòmens com el creixement urbanístic i industrial, l’evolució 

del sector turístic i la disminució del pes del sector agrícola tenen una plasmació directa 

en el territori, si bé la intensitat ha estat diferent en funció de l’àmbit 

L’agricultura és la principal modeladora del paisatge actual d’aquest territori. No obstant 

això, a les Comarques Centrals els paisatges agraris semblen estar immersos en 

dinàmiques regressives, perdent extensió i importància econòmica respecte altres 

sectors. Al mateix tem hi ha un increment de la superfície forestal i de sòl urbanitzat. 

Les repoblacions vegetals de pinàcies iniciades a la dècada dels anys cinquanta per reduir 

l’erosió de les àrees més costerudes han permès que la superfície forestal del Montsec i 

les zones veïnes s’hagi incrementat. 
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Part del perfil de la unitat Costers de la Segarra es troba dibuixat per la silueta 

d’aerogeneradors, que són agents potencials de transformació paisatgística. 

3.5 FRAGILITAT DEL PAISATGE 

El concepte de Fragilitat Visual, també designat com a vulnerabilitat, pot definir-se com 

“la susceptibilitat d'un territori al canvi quan es desenvolupa un ús sobre el mateix” 

(Cifuentes, 1979), dit d'una altra forma, la fragilitat o vulnerabilitat visual seria “el 

potencial d'un paisatge per a absorbir o ser visualment pertorbat per les activitats 

humanes” (Litton, 1974). La fragilitat visual d'un paisatge és la funció inversa a la 

capacitat d'absorció de les alteracions sense pèrdua de la seva qualitat. 

Per a estudiar la fragilitat d'aquest paisatge s'ha utilitzat la metodologia per a l'avaluació 

de la Capacitat d'Absorció Visual (CAB), proposta per YEOMANS, que maneja el concepte 

de capacitat d'absorció visual, definit com la capacitat del paisatge per a acollir 

actuacions sense que es produeixin variacions en el seu caràcter visual. La seva valoració 

es realitza a través de factors biofísics similars als considerats per a determinar la qualitat 

de les unitats. Aquests factors s'integren en la següent fórmula: 

CAV = S • (E+R+D+C+V) 

S = pendent D = diversitat de la vegetació 

E = erosionabilitat C = actuació humana 

R = capacitat de regeneració de la vegetació V = contrast sòl-vegetació 

Els valors assignats als diferents paràmetres es mostren en el quadre adjunt.. 

Figura 11. Variables considerades en la valoració de la fragilitat de las 

unitats paisatgístiques propostes por YEOMANS. 

Factor Característiques 
Valores de 

CAV 

Pendent (S) 

Inclinat (pte. >55%) BAIX 

Inclinat suau (25-55%) MODERAT 

Poc inclinat (0-25%) ALT 

Diversitat de la vegetació 
(D) 

Cereals, prats i matolls BAIX 

Coníferes, repoblacions MODERAT 

Diversificat (barreja de clars i boscos) ALT 

Estabilitat del sòl i 
erosionabilitat (E) 

Restricció alta, derivada d’alt risc d’erosió i 
inestabilitat 

BAIX 

Restricció moderada, degut a cert risc de erosió i 
inestabilitat 

MODERAT 

Poca restricció por risc baixo d’erosió i inestabilitat ALT 

Contrast sòl-vegetació 
(V) 

Alto contrast entre sòl y vegetació BAIX 

Contrast visual moderat entre el sòl y la vegetació MODERAT 

Contrast visual baixo entre el sòl y la vegetació ALT 
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Factor Característiques 
Valores de 

CAV 

Regeneració de la 
vegetació (R) 

Potencial de regeneració baixo BAIX 

Potencial de regeneració moderat MODERAT 

Regeneració alta ALT 

Actuació humana (C) 

Fort presencia antròpica BAIX 

Presencia moderada MODERAT 

Casi imperceptible ALT 

Una vegada assignat valor als diferents punts del territori es procedeix a la seva 

classificació segons el valor resultant de la suma dels diferents paràmetres: 

- Classe MF: El paisatge és MOLT FRAGIL, àrees d'elevat pendent i difícilment 

regenerables (CAB de 5 a 15), és a dir, amb moltes dificultats per a tornar a l'estat inicial. 

- Classe FM: El paisatge és de FRAGILITAT MITJANA, àrees amb capacitat de 

regeneració potencia mitjana (CAB de 16 a 29). 

- Classe PF: El paisatge és POC FRÀGIL, àrees amb perfils amb gran capacitat 

de regeneració (CAB de 30 a 45). 

Aquesta escala s'ha reclassificat posteriorment, en quatre grups de valors, per a poder 

introduir els valors en la Matriu d'integració qualitat paisatgística (C.A.V.). 

Per al cas de la zona on es troba la futura infraestructura, la valoració de la fragilitat del 

paisatge es mostra en la taula següent: 

Factor

Pendent (S) Alt 3

Diversitat de la vegetació (E) Moderat 2

Estabilitat del sòl i erosionabilitat (R.) Alt 3

Contrast Sòl-Vegetació (D) Moderat 2

Regeneració de la Vegetació (R) Moderat 2

Antropizació humana (C) Moderat 2

Capacitat d'Absorció Visual
CAV = S • (E+R+D+C+V)

POC FRÀGIL

Valor

FRAGILITAT DEL PAISATGE

CLASIFICACIÓ DEL PAISATGE

33
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Es tracta d'una zona amb poc pendent i poca erosionabilitat, la qual cosa fa augmentar 

el valor C.A.V. D'altra banda, el contrast entre el sòl i la vegetació, i la forta presència 

humana en el paisatge fan baixar aquest valor, resultant en una classificació poc 

fràgil. 

Finalment, cal esmentar en aquest apartat dos elements a tenir en compte quan parlem 

de fragilitat paisatgística. D'una banda els rius, a més especialment al seu pas per nuclis 

urbans. D'altra banda, la progressiva instal·lació d’activitats econòmiques i equipaments 

al llarg dels principals eixos viaris contribueix a incrementar l’aparició de paisatges 

periurbans banals, del tipus carretera aparador. En el mateix sentit les entrades i sortides 

als nuclis de població són particularment fràgils, especialment aquelles vies arbrades i 

aquelles carreteres amb valor paisatgístic.
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4. PAISATGE DEL LLOC I PROJECTE 

4.1 DESCRIPCIÓ DEL EMPLAÇAMENT 

L’àmbit d estudi es caracteritza per ser un territori morfològicament complex per la 

diversitat de formes del relleu i per la seqüència de processos naturals. El relleu està 

conformat per un conjunt de serres, d’altiplans, de planes i de valls fluvials. 

Bona part de les formes del relleu es troben incloses dins la gran unitat geològica de la 

depressió Central o depressió de l’Ebre. En aquest àmbit territorial la depressió es troba 

delimitada al nord pel Prepirineu, a l’est per la serralada Transversal i al sud per la 

serralada Prelitoral mentre que, per l’oest, s’obra i enllaça amb la resta de la conca 

sedimentària. 

Figura 12. Model digital de pendents amb resolució de 5 m 

 

Com pot veure´s en el mapa de pendents, la zona d´implantació del PE “Anoia i Segarra 

III” te certa pendent moderada. En la zona nord dels aerogeneradors i en la Sud de la 

LAAT és son es concentren majors pendents on descendeix l’altitud.  
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A més, en el següent mapa de cobertes de sol obtingut amb la cartografia de Corine 

Land Cover 2018, pot observar-se que la zona més plana, os es troben els 

aerogeneradors i part de la LAAT, es correspon amb terrenys agrícoles. En la zona de 

major pendent existeixen diversos tipus de vegetació natural. 

Figura 13. Cobertes de sòl 

 

Figura 14. Paisatge proper a l’inici de la LAAT 
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4.2 PROGRAMA I REQUISITS DEL PROJECTE 

 FINALITAT I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

Es intenció de Desarrollos Eólicos Anoia y Segarra III, S.L.U. instal·lar un Parc Eòlic, 

“Anoia i Segarra III”, en les províncies de Barcelona i Lleida (Catalunya).   

 REQUISITS TÉCNICS I FUNCIONALS 

El mapa de recursos eòlics mostra els valors de la velocitat mitjana anual del vent a una 

altitud de 100 m sobre Catalunya distribuïts amb una resolució de 200 x 200 m. 

Figura 15. Recurs eòlic a l’entorn del PE 

 

La zona d´implantació del PE “Anoia i Segarra III” és considera potencialment alta el 

recurs eòlic.  
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4.3 VISIÓ INTEGRAL DEL PROJECTE  

4.3.1 ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ 

En aquest apartat es descriuran les principals alternatives d´emplaçament per al PE 

“Anoia i Segarra III”, incloent l´alternativa 0 de “No Acció. Després, es valoraran 

aquestes alternatives en funció de les seves característiques, en especial les 

paisatgístiques, però també es tindran en compte altres aspectes com l´accés i el tipus 

de coberta a la que se situen. 

L'objecte d'aquest apartat és el de determinar a partir dels criteris del Decret Llei 16/2019 

de 26 de Novembre, en el benentès que el projecte del parc eòlic sigui equilibrat pel que 

fa al seus potencials impactes ambientals, energètics, socioeconòmics, tècnics i 

urbanístics.  

L’estudi de les alternatives del projecte i l’anàlisi de la repercussió de cadascuna d’elles 

és un aspecte fonamental en qualsevol avaluació ambiental, ja que no es tracta d’avaluar 

l’impacte d’un projecte en concret sinó que, a més, s’ha de justificar i demostrar que 

l’alternativa seleccionada és la més idònia. L’impacte paisatgístic més important es 

l’impacte visual. La visibilitat de l’emplaçament ofereix informació sobre les 

característiques visuals dels llocs escollits i sobre els possibles emplaçaments de 

l’actuació i és per això per el que els anàlisis de visibilitat juga un paper molt important 

als Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística. 

A més, l’elecció de la zona on s’ha d’emplaçar el parc eòlic “Anoia i Segarra III” s’ha fet 

seguint els criteris següents: 

- Criteris energètics i tècnics, és a dir, l’existència del recurs eòlic necessari per 

a la viabilitat econòmica del projecte. 

- Criteris ambientals i urbanístics, propis de l’entorn. 

- Criteris socioeconòmics. 

- Criteris de conservació del patrimoni cultural. 

4.3.2 ALTERNATIVA 0 

L'alternativa de “No Acció” presumeix que no es desenvoluparia cap de les accions 

projectades. El principal avantatge és que no hi hauria cap afecció a l'entorn, al no donar-

se lloc les obres de construcció. No obstant això, aquesta alternativa implicaria la pèrdua 

dels recursos econòmics directes (conseqüència de la mateixa activitat de construcció, 
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condicionament i explotació) i indirectes (relatius a la seva incidència en altres factors 

socioeconòmics de l’àrea, rendes generades, etc.). Referent a les implicacions sobre les 

estructures administratives de l’entorn, la posada en servei del parc eòlic suposa un 

increment de les possibilitats de recaptació derivades de l’activitat econòmica i les seves 

implicacions indirectes sobre els llocs de treball i subcontractes que repercuteixen sobre 

les Entitats Municipals. D’altra banda, es perdria una oportunitat estratègica de país en 

la lluita contra el canvi climàtic amb la promoció d’energies renovables, ja que es deixaria 

passar una oportunitat de posar en funcionament una instal·lació que genera electricitat 

utilitzant una font d'energia renovable com és l'energia eòlica. 

Els criteris que s'han utilitzat per valorar aquesta alternativa 0 (o de no actuació) són: 

(1) Reducció de manera important de les emissions de CO2 a l'atmosfera considerant 

l'empremta de carboni en la generació d'energia i en la construcció del parc; (2) reducció 

de manera important de Tones Equivalents de Petroli (T.O.E.) en la generació d'energia 

i en la construcció del parc y (3) elevat rendiment energètic amb un mínim impacte 

ambiental. 

Per tot això es considera que la instal·lació d'un parc eòlic, des del punt de vista 

global, té un impacte ambiental positiu, descartant-se l'alternativa 0 (o de no 

actuació), sense que es cregui necessari incorporar-la d'ara endavant. 

4.3.3 FASE 1 

Les 3 alternatives considerades estan localitzades a la comarca de la Segarra, en la 

província de Lleida. 

Els aerogeneradors de les alternatives considerades s'han intentat posicionar a les Zones 

de Desenvolupament Prioritària (ZDP), tot i que actualment està derogada pel Decret llei 

16/2019 de 26 de novembre, per afavorir els impactes positius sobre el territori. 

Taula 6. Càlculs justificatius 

Característica Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Núm. Aerogeneradors 10 11 8 

Diàmetre rotor 149,10 m 150,00 m 170,00 m 

Alçada de boixa 125,00 m 125,00 m 115,00 m 

Potència nominal 
Aerogenerador (MWe) 

4,50 4,20 6,20 
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Característica Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Potència instal·lada (MWe) 
45,00 46,20 49,60 

Energia anual generada per 
aerogenerador (MWh/any) 

9.968,80 10.768,30 14.767,50 

Energia anual generada 
(MWh/any) 

99.687,90 118.451,00 118.139,70 

Tal com es pot comprovar, les turbines de l'alternativa 3 tenen una potència nominal 

superior (6,20 MWe), de manera que s'aconsegueix un major AEP (Annual Energy 

Production) per aerogenerador, optimitzant d'aquesta manera els impactes directament 

relacionats amb cada posició de l'aerogenerador. 

Les edificacions temporals d'obres, els moviments de terres, el pas de maquinària, les 

zones d'emmagatzematge de materials, terres i residus produïts durant la fase de 

construcció del PE, provocaran una alteració del paisatge. 

L'impacte paisatgístic relacionat amb els moviments de terres, i l'adequació de camins 

tindrà un caràcter temporal i finalitzarà amb el període d'obres. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte en aquesta fase. 

Els aerogeneradors són elements altament visibles, tant per les seves dimensions com 

per la localització d'aquests, generalment en llocs enlairats i de gran visibilitat. 

Genèricament, l'impacte sobre el paisatge pot ser considerable, a causa de la grandària 

dels components d'aquest tipus d'infraestructures. 

La magnitud de l'alteració està d'acord amb una sèrie de condicionants, entre els quals 

destaquem l'estructura fisiogràfica del terreny travessat i, particularment, el nombre 

d'observadors potencials, la distància d'observació, el valor intrínsec dels paisatges 

afectats i les condicions meteorològiques regnants en el moment de la visualització del 

parc, així com de la cromàtica de la implantació del parc respecte a l'entorn en el que 

s’instal·la. 

Les distàncies a les quals es podrien donar els diferents graus d'impactes són molt 

variables en tant que depenen de múltiples factors, tal com s'ha esmentat anteriorment. 

No obstant, com a norma general, es pot indicar que entre 1 i 4,5 Km en condicions de 

gran visibilitat les turbines es presenten com a elements intrusius; entre 2 i 8 Km, 
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depenent de les condicions meteorològiques, de la grandària i disseny de distribució del 

parc, les turbines són evidents, si bé no dominants o intrusives. 

El moviment de pales és generalment visible fins a distàncies de 6 Km; i pot atreure la 

visió de l'observador quan el sol es reflecteix en elles. No obstant, en situacions d'escassa 

visibilitat el moviment arriba a ser inapreciable a distàncies pròximes a 4,5 Km. 

Cal tindre present que en l'entorn estudiat ja hi són presents altres parcs eòlics. 

L'alternativa 3 és l'alternativa que aporta menys perjudicis i més avantatges 

en el territori, que fa que sigui considerada com l'alternativa més favorable 

mediambiental, tècnica i socioeconòmicament de les tres considerades. 

En fase de desmantellament, el desmuntatge d'aerogeneradors i infraestructures del 

parc eòlic tindrà un impacte paisatgístic notablement positiu. 

Per a les alternatives de localització, l'impacte positiu del desmantellament serà més gran 

com major fos l'impacte en fase d'operació i manteniment, és a dir, l'impacte positiu serà 

superior a l'alternativa 1 (per tindre més aerogeneradors) a les alternatives 2 i 3. 

L'alternativa 3 és la que tindrà menys impacte en aquesta fase. 

Per tant l'alternativa seleccionada en aquesta primera fase és l'alternativa 3 

pel anteriorment comentat. 

4.3.4 FASE 2 

La potència del parc en Fase 1 era de 49,6 MW. No obstant això, la potència disponible 

per a evacuar la energia dels parcs va ser reduïda a, per la qual cosa el nombre 

d'aerogeneradors també es va reduir. 

Després de les noves modificacions s'implanten un total de 6 aerogeneradors amb una 

potència nominal de 6.200 kW, fent un total de 37,5 MW de energia evacuada pel parc 

“Anoia i Segarra III”. Els aerogeneradors eliminats son CAS01 i CAS03. 
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Figura 16. Localización inicial de los aerogeneradores de la alternativa seleccionada del PE. 

 

Figura 17. Localización final de los aerogeneradores del PE. 
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4.3.5 FASE 3 

Es produeix el desplaçament de les posicions dels 6 aerogeneradors respecte a la primera 

modificació, sent més notable aquest desplaçament en els aerogeneradors CAS02 i 

CAL04. 

Figura 18. Comparativa de la ubicación de los aerogeneradores en las dos modificaciones. 

 

4.4 ANÀLISI DE LA VISIBILITAT DEL PROJECTE  

4.4.1 ANÀLISI DE VISIBILITAT DEL PARC EÒLIC ANOIA I SEGARRA III 

Per obtenir la visió del Parc Eòlic "Anoia i Segarra III", s'ha utilitzat una eina SIG 

(Sistemes d'Informació Geogràfica) per determinar els àmbits a partir dels quals la futura 

infraestructura serà visible o no, així com calcular el percentatge de la infraestructura 

que es veurà des de cada punt del territori. Per a això, s'ha tingut en compte l'altura 

dels aerogeneradors (145,5 m) i una distància màxima de 15 km, des de la qual es 

considera que la percepció d'aquests és mínima. 

La següent imatge i figura indiquen els percentatges de visibilitat del parc eòlic "Anoia i 

Segarra III”. 
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Taula 7. Visibilitat del parc eòlic “Anoia i Segarra III 

Aerog. Apreciables % 

0 68,98% 

1 2,44% 

2 2,63% 

3 5,76% 

4 2,53% 

5 2,01% 

6 15,64% 

En el 68,98% del total de la conca visual, cap de les màquines que formen el parc eòlic 

Anoia i Segarra III es percep com a mitjana. Tot i així a continuació s’indica el 

percentatge de visibilitat, que estarà condicionat pels aerogeneradors existents i en 

procés. 

Figura 19. Visibilidad del parque eólico “Anoia i Segarra III”. 
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4.4.2 ANÀLISI DE LA COVISIBILITAT  

Per tal de determinar els possibles efectes sinèrgics que introduiria la implantació de les 

infraestructures previstes en el paisatge que l'envolta, s'ha de terme un terme una anàlisi 

de visibilitat del parc eòlic "Anoia i Segarra III". 

Es realitzarà una anàlisi sobre les vistes dels aerogeneradors (recorre una distància de 

15 quilòmetres, distància des de la qual s'interpreta que la seva percepció és mínima o 

inexistent) i de les línies elèctriques (cobreix una distància de 3 quilòmetres al voltant 

dels seus suports elèctrics, distància des de la qual s'interpreta que la seva percepció és 

mínima o inexistent). 

L'estudi de visibilitat en aquest cas consta de les següents anàlisis: 

1. Anàlisi de la visibilitat dels aerogeneradors existents a l'entorn, per a l'interior de 

les vistes del Parc Eòlic "Anoia i Segarra III". 

2. Anàlisi de visibilitat dels aerogeneradors projectats (PPEE "Anoia i Segarra III" i 

"Anoia i Segarra II", "Plantes de la Torre I/II" i "L ́Era Bella") dins de les vistes 

del Parc Eòlic "Anoia i Segarra III". 

3. Superposició dels resultats de les anàlisis de visibilitat esmentades en els dos 

punts anteriors i valoració de la situació final. 

Per determinar la visibilitat actual dels aerogeneradors existents al Parc Eòlic "Anoia i 

Segarra III", s'ha consultat la informació disponible sobre les seves característiques. Atès 

que no es coneix l'altura exacta de tots i cadascun dels aerogeneradors existents 

identificats en l'entorn, però s'ha trobat una descripció d'alguns d'ells (els que pertanyen 

als parcs eòlics "Rubió" i "Pujalt") ens trobem en el pitjor escenari possible on tots ells 

tenen l'altura més alta observada. , es tracta de 145 metres, que correspon a l'alçada 

del concentrador + 1/2 diàmetre de pala presentat per les màquines del PE Pujalt.  

La taula següent indica el nom del parc eòlic identificat dins de la conca visual i el nombre 

d'aerogeneradors de cada parc eòlic: 

Taula 8. Relació de superfícies i aerogeneradors perceptibles a l'escenari existent. 

Aerog. 
Apreciables 

% 
Superficie  

Aerog. 
Apreciables 

% 
Superficie  

Aerog. 
Apreciables 

% 
Superficie 

0 45,64%  27 0,50%  53 0,32% 

1 1,52%  28 0,47%  54 0,32% 

2 1,46%  29 0,46%  55 0,34% 
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Aerog. 
Apreciables 

% 
Superficie  

Aerog. 
Apreciables 

% 
Superficie  

Aerog. 
Apreciables 

% 
Superficie 

3 1,45%  30 0,45%  56 0,35% 

4 1,20%  31 0,47%  57 0,32% 

5 1,11%  32 0,44%  58 0,45% 

6 1,12%  33 0,43%  59 0,32% 

7 1,05%  34 0,41%  60 0,35% 

8 4,59%  35 0,41%  61 0,40% 

9 1,05%  36 0,41%  62 0,40% 

10 0,98%  37 0,41%  63 0,42% 

11 0,90%  38 0,38%  64 0,42% 

12 1,37%  39 0,39%  65 0,43% 

13 0,82%  40 0,41%  66 0,47% 

14 0,77%  41 0,41%  67 0,56% 

15 0,78%  42 0,41%  68 0,61% 

16 0,71%  43 0,40%  69 0,70% 

17 0,74%  44 0,43%  70 4,52% 

18 0,67%  45 0,49%  71 0,46% 

19 0,65%  46 0,35%  72 0,27% 

20 0,72%  47 0,32%  73 0,28% 

21 0,62%  48 0,30%  74 0,27% 

22 0,58%  49 0,31%  75 0,37% 

23 0,58%  50 0,32%  76 0,40% 

24 0,55%  51 0,32%  77 0,37% 

25 0,60%  52 0,35%  78 2,69% 

26 0,51%       

La següent imatge mostra els resultats recollits en la taula anterior, havent-los dividit en 

5 categories segons el nombre total de màquines apreciables (no visibles, visibilitat 

<25%, visibilitat 25-50%, visibilitat 50-75% visibilitat >75%: 
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Figura 20. Visibilitat d’aerogeneradors existents. 

 

Un cop sabem quina és la situació actual dins de les vistes analitzades, procedim a 

determinar quina seria la visibilitat que presentarien tots els aerogeneradors projectats. 

A la taula següent es mostra la llista de superfícies que presentarien la percepció d'alguna 

de les 27 màquines en tràmit (PPEE "Anoia i Segarra III" i "Anoia i Segarra II", "Plantes 

de la Torre I/II" i "L ́Era Bella"). 

Taula 9.  Percentatges de visibilitat amb percepció dels aerogeneradors projectats. 

Aerog. 
Apreciables 

% 
 

Aerog. 
Apreciables 

% 
 

Aerog. 
Apreciables 

% 

0 47,43%  10 1,14%  19 1,17% 

1 3,05%  11 0,99%  20 1,08% 

2 3,39%  12 0,89%  21 1,11% 

3 1,94%  13 1,15%  22 1,20% 

4 1,23%  14 1,03%  23 1,20% 

5 1,08%  15 0,91%  24 3,64% 

6 1,06%  16 0,80%  25 2,30% 

7 1,01%  17 1,39%  26 2,13% 

8 0,97%  18 0,90%  27 14,89% 

9 0,93%       
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La representació en el mapa dels resultats recollits en la taula anterior és apreciable en 

la següent figura. 

Figura 21. Visibilitat dels aerogeneradors projectats. 

 

Finalment, s'analitza quina seria la situació en l'escenari futur en què s’implantà i 

conviuen els aerogeneradors projectats (27) amb els ja presents (78). 

En el següent quadre es mostra la relació de superfícies i visibilitats obtingudes per a 

l'escenari futur. 

Taula 10. Porcentajes de visibilidad con percepción de los aerogeneradores proyectados y 

existentes (escenario futuro deseado) 

Aerog. 
Apreciables 

% 
Superfície  

Aerog. 
Apreciables 

% 
Superfície  

Aerog. 
Apreciables 

% 
Superfície 

0 31,43%  36 0,43%  71 0,38% 

1 3,13%  37 0,42%  72 0,39% 

2 3,41%  38 0,40%  73 0,32% 

3 1,72%  39 0,40%  74 0,29% 

4 1,32%  40 0,39%  75 0,27% 

5 1,19%  41 0,37%  76 0,27% 

6 1,16%  42 0,38%  77 0,25% 
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Aerog. 
Apreciables 

% 
Superfície  

Aerog. 
Apreciables 

% 
Superfície  

Aerog. 
Apreciables 

% 
Superfície 

7 1,08%  43 0,36%  78 0,30% 

8 4,42%  44 0,36%  79 0,31% 

9 1,05%  45 0,37%  80 0,28% 

10 1,00%  46 0,36%  81 0,27% 

11 0,93%  47 0,37%  82 0,29% 

12 1,39%  48 0,37%  83 0,29% 

13 0,89%  49 0,36%  84 0,25% 

14 0,83%  50 0,36%  85 0,29% 

15 0,83%  51 0,35%  86 0,24% 

16 0,77%  52 0,36%  87 0,28% 

17 0,85%  53 0,34%  88 0,29% 

18 0,74%  54 0,36%  89 0,31% 

19 0,74%  55 0,35%  90 0,37% 

20 0,80%  56 0,35%  91 0,40% 

21 0,69%  57 0,35%  92 0,40% 

22 0,70%  58 0,35%  93 0,44% 

23 0,73%  59 0,33%  94 1,10% 

24 0,93%  60 0,35%  95 0,62% 

25 0,84%  61 0,36%  96 0,66% 

26 0,74%  62 0,35%  97 2,46% 

27 2,99%  63 0,37%  98 0,32% 

28 0,52%  64 0,37%  99 0,22% 

29 0,51%  65 0,35%  100 0,20% 

30 0,51%  66 0,37%  101 0,22% 

31 0,51%  67 0,36%  102 0,28% 

32 0,50%  68 0,38%  103 0,35% 

33 0,50%  69 0,39%  104 0,32% 

34 0,47%  70 0,41%  105 1,85% 

35 0,46%       

Aquests resultats es reflecteixen en la següent figura on s'han estructurat en quatre 

categories segons el nombre total d'aerogeneradors apreciables. 
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Figura 22. Visibilitat dels aerogeneradors que presentaria l'escenari futur (existent +projectat). 

 

CONCLUSIONS 

A continuació es resumeixen una sèrie de conclusions extretes dels resultats de les 

anàlisis de visibilitat realitzades per als tres escenaris contemplats: Actual, Projectat i 

Futur.    

• En l'escenari actual, el 45,64% de la superfície de l'interior de les vistes no 

presenta cap percepció dels 78 aerogeneradors identificats dins de les vistes. 

• En l'escenari projectat, el 47,43% de la superfície de l'interior de la canonada 

no presentaria cap percepció dels 27 aerogeneradors de la canonada. 

• En el futur, el 31,43% de la superfície de l'interior de la planta no presentaria 

cap percepció dels 105 aerogeneradors (existents +projectats). 

Això vol dir que la implantació de tots els aerogeneradors a la canonada suposaria un 

increment del 31,43% sobre el total de la superfície amb visibilitat de les màquines, el 

parc eòlic Anoia i Segarra III suposa un increment total del 4,76%. Aquest percentatge, 

tenint en compte que l'espai contemplat té una superfície total de 86.223,85 ha, 

suposaria la introducció d'un impacte visual en una superfície de 14.161,92 ha. 
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Analitzant la ubicació concreta en què es produeixen els impactes en els diferents 

escenaris es mostra el següent: 

• En l'escenari actual, les zones lliures de percepció es concentren gairebé 

exclusivament al quadrant nord de la conca visual, sent les zones més 

desfavorables les presents al nord-est de Calaf i als nuclis urbans de Pujalt, 

la Pineda, Amorós, Montfalcó el Gros i Sant Guim de Freixenet. 

• En l'escenari projectat, les zones lliures de percepció es concentren 

majoritàriament a la meitat sud de les vistes, sent les zones més 

desfavorables les presents en les proximitats de les posicions seleccionades 

per a la implantació dels aerogeneradors, al nord-est del nucli urbà de Sant 

Guim de Freixenet i en els terrenys que trobem a l'est de la carretera C-1412 

en el seu tram que connecta els nuclis urbans de Calaf i Torà. 

• L'escenari de futur està fortament influït per la situació actual, sent les 

àrees més desfavorables anàlogues a les d'aquest escenari. En aquest cas la 

superfície lliure de percepció dels aerogeneradors es distribueix per tota la 

conca en forma de petits pegats, sent més freqüents en el quadrant nord de 

les vistes. En aquest escenari els nuclis urbans més desfavorables serien 

Amorós, Montfalcó el Gros i Sant Guim de Freixenet. Una altra zona amb una 

forta concentració d'aerogeneradors es troba al sud de la Serra de Sant 

Donat, de Torà a Claret, facilitada per la major elevació d'aquest terreny per 

sobre de les altures mitjanes del seu entorn. 

La implantació dels aerogeneradors previstos suposarà, per tant, la introducció d'un 

impacte per intrusió en el paisatge d'una zona concreta (nord de la carretera C-451 entre 

La Morana i Biosca) així com un lleuger efecte acumulatiu sobre les zones que actualment 

presenten visibilitat dels aerogeneradors. Aquest efecte es considera lleuger, ja que les 

zones més afectades tenen un elevat nombre d'aerogeneradors (fins a 98 en determinats 

punts) i la introducció d'altres 27 no té l'impacte que tindria en zones lliures 

d’infraestructura eòlica". 
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4.4.3 ANÀLISI DE LA VISIBILITAT DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES 

Per a l'anàlisi de la visibilitat de les línies elèctriques, l'estudi se centra en els elements 

intrusius de major impacte, els seus suports.  

Davant la impossibilitat de determinar amb precisió la posició exacta de tots els suports 

elèctrics existents i projectats, l'anàlisi és purament qualitativa i té com a objectiu 

determinar les zones on la concentració serà més alta i, en conseqüència, els efectes 

acumulatius seran més rellevants. Per a aquesta anàlisi s'ha fet una estimació de 

l'aparició de l'impacte visual a causa de la intrusió dels suports de les línies elèctriques 

existents en un radi de 3 km al seu voltant. Dins d'aquesta àrea es troba l'àrea on es 

produirà l'impacte visual, i on es poden produir els impactes acumulatius i/sinèrgics. En 

la següent imatge, es pot veure l'àrea on s'acumularia l'impacte en una escala de 

vermells, com més color, major és l'acumulació. 

Figura 23. Visibilitat dels suports elèctrics associats a les línies 

elèctriques existents 

 

Com es pot observar en la imatge anterior, actualment hi ha un alt impacte visual a 

causa d'aquests elements, així com un alt impacte acumulatiu a la zona nord-central de 

la conca d'estudi. 
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De la mateixa manera per al cas dels existents, s'ha realitzat el mateix exercici per al cas 

dels projectats, resultant en la següent imatge. 

Figura 24. Visibilitat dels suports de la línia elèctrica projectada. 

 

Finalment es pot veure la simulació final i futura amb totes les infraestructures 

construïdes en la següent imatge. 
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Figura 25. Visibilitat futura dels suports associats a les línies elèctriques. 

 

Com es pot observar, hi haurà un efecte acumulat considerable en gairebé tot el 

perímetre de les vistes amb especial incidència en els límits nord i sud. Això es deu 

principalment al fet que trobem: 

1. Una línia elèctrica que discorre paral·lela a la projectada, a l'est d'aquesta última 

i a una distància reduïda (uns 100-110 metres durant la major part del seu 

recorregut) 

2. Una altra línia elèctrica al sud de la projectada que també té algun paral·lelisme, 

encara que en aquest cas les distàncies que les separen són més grans i la seva 

influència és menor.  

3. Una tercera línia elèctrica perpendicular a la projectada, presentant un suport a 

tan sols 300 metres de l'eix de la línia projectada. 
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L'anterior és apreciable en la següent figura: 

Figura 26. Estat de les línies elèctriques existents respecte a la línia 

prevista 

 

El fet que la línia elèctrica s'implanti en paral·lel a les línies elèctriques existents té certes 

repercussions: 

1. L'efecte intrusiu serà menor del que provocaria en un entorn lliure de suports 

elèctrics i d'aquesta manera s'evita la introducció d'aquest impacte en un terreny 

que actualment no té. 

2. La seva implementació suposarà la introducció d'efectes acumulatius sobre el 

paisatge del seu entorn en el qual tindràs una sensació de repetició contínua 

d'elements antròpics de la mateixa naturalesa. 
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5. DIAGNOSI DE L’IMPACTE PAISATGÍSTIC 

5.1 OBJECTIU I ESTRATÈGIA DE LA INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 

L’objectiu principal pel qual el parc eòlic s’ha projectat en aquesta zona és la presència 

d’un potencial eòlic elevat, requisit imprescindible per la seva viabilitat. 

En general, en un parc eòlic els elements que causen un major impacte visual són els 

aerogeneradors, i en menor mesura la resta d’infraestructures com són els camins 

d’accés, les plataformes de muntatge dels aerogeneradors, la subestació i la línia 

elèctrica d’evacuació. En relació a la distribució dels aerogeneradors sobre el terreny,  

s’han encaixat al màxim en l’entorn, tot aprofitant el potencial eòlic de la zona, però 

respectant unes distàncies mínimes respecte les edificacions aïllades més properes. Les 

característiques de la zona on s’implantaria el parc eòlic farien possible que el disseny 

dels camins d’accés als aerogeneradors es pogués realitzar majoritàriament per camins 

existents. 

Així, tot i que és cert que l'apreciació de l’impacte d’un parc eòlic és en bona part 

subjectiu, és evident que els aerogeneradors (els elements més visibles) representarien 

uns elements estranys en el territori, i per tant, pertorbarien la seva contemplació i gaudi. 

Tanmateix, tenint en compte el altres parcs eòlics ja presents, els nous aerogeneradors 

tampoc serien del tot estranys.  

Per tant, doncs, que els elements s’integrin completament en el paisatge com a elements 

positius, o com a mínim neutres, és l’estratègia preferent (harmonització). 

5.2 DEFINICIÓ I VALORACIÓ DELS IMPACTES PAISATGÍSTICS 

Un impacte paisatgístic és tota aquella alteració que provoca un canvi perceptible 

visualment o mitjançant els altres sentits.  

Així, si bé en aquest apartat no s’inclouen aquells impactes ambientals que no tenen 

efectes perceptius, donat que els canvis en el paisatge gairebé sempre estan relacionats 

amb transformacions dels elements físics que són el suport del paisatge, a l’hora de 

definir i caracteritzar i valorar els impactes es pot fer servir el doble vessant que s’ha 

seguit en la descripció i valoració del paisatge, tot descrivint els impactes des del punt 

de vista de la seva afectació sobre els diferents components del paisatge (bàsicament 

relleu i vegetació, i en menor mesura altres infraestructures existents a la zona). 
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5.2.1 GEOMORFOLOGIA 

L’impacte mes important per a la geomorfologia seria conseqüència de les superfícies 

d’ocupació dels diferents elements que formarien part del parc eòlic i dels moviments de 

terres previstos en les mateixes, fets que suposarien un canvi d’usos i l’eliminació de les 

cobertes existents (forestals i/o agrícoles), i podrien suposar un cert increment de 

fenòmens erosius, petites esllavissades..., depenent del pendent del terreny i del tipus 

de material afectat. 

Indicar, en primer lloc, que cap dels elements que forma part del projecte afectaria a 

cap espais d’interès geològic catalogats (geotops ni geozones). 

Els principals elements del parc, es situarien en terrenys relativament suaus. Pel que fa 

al balanç del moviments de terres aquest estaria relativament compensat, ja que 

l’excedent de terres vegetals extret de les fonamentacions i camins es podria aprofitar 

per restaurar els talussos generats, i fins i tot millorar superfícies degradades properes. 

I el material d’excavació procedent de les fonamentacions dels aerogeneradors i la línia 

elèctrica d’interconnexió es podria aprofitar per fer les plataformes dels mateixos, dels 

camins d’accés i de la subestació, si les seves característiques tècniques fossin 

adequades (i en cas que finalment en sobrés es revaloritzaria com a subproducte); en 

cas contrari aquest dèficit s’hauria de cobrir amb préstecs de materials i el material 

sobrant s’hauria de dur a abocador controlat. 

En aquest sentit, doncs, donat el relleu de la zona, la naturalesa dels materials afectats, 

la magnitud dels moviments de terres a realitzar i la poca entitat de la xarxa hidrològica 

de la zona, es considera que el risc que es produïssin fenòmens erosius, esllavissades, 

etc., seria relativament poc significatiu, i més tenint en compte el disseny dels talussos 

previst; i si es produïssin fenòmens erosius aquests serien puntuals, fàcils de restaurar, 

adoptant les corresponents mesures correctores (establint noves cunetes o baixants, 

fixant els nous talussos amb esculleres, murs verds, malles..., revegetat la zona, etc. 

Resumint, doncs, l’impacte del projecte sobre la geomorfologia i la geologia s’ha valorat 

com a moderat. Es tractaria d’un impacte negatiu (relativament significatiu), directe, 

simple, temporal, reversible, recuperable i d’aparició irregular. 
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5.2.2 VEGETCIÓ 

L’impacte més important sobre la vegetació es produiria com a resultat de les superfícies 

d’ocupació dels diferents elements que formen part del parc eòlic que suposarien un 

canvi d’usos i l’eliminació de les formacions forestals existents. De forma indirecta, a 

més, es podria produir un increment del risc d’incendi forestal, conseqüència bàsicament 

de la major freqüentació de gent per la zona, però també de les activitats que suposa la 

pròpia obra. 

En aquest cas la major part de la vegetació afectada pels aerogeneradors, les seves 

plataformes i els camins del parc eòlic correspondria a superfícies agrícolas. 

Tenit en compte tot aixo i les mesures que es duraran a terme segons el Annexe de Pla 

de Restauració Ambiental el impacte es considera moderat. 

5.2.3 PAISATGE 

Generalment l’impacte sobre el paisatge sol ser significatiu, tant per la grandària dels 

diferents elements que formen els aerogeneradors (torres i pales especialment), com 

per la seva localització, en llocs alts, amb visuals àmplies. La magnitud real de l’afecció, 

però, depèn d’una sèrie de condicionants, entre els quals destaquen el relleu de l’entorn 

en el que se situen i, el que és més important, del nombre d’observadors potencials, la 

distància d’observació, el valor intrínsec del paisatge afectat, les condicions 

meteorològiques del moment, i la relació cromàtica entre els aerogeneradors i l’entorn 

en el que s’implanten. El factor clau, tanmateix, és la distància. 

Tenint en compte l'alta aptitud del paisatge per a la introducció d'elements antròpics, el 

numero d’aerogeneradors (6), els resultats de l’anàlisi de visibilitat, l'alteració de la 

qualitat escènica es considera baixa, resultant un impacte compatible. 

5.3 AVALUACIÓ FINAL DELS IMPACTS 

Així, i resumint, es considera que adoptant les diverses mesures preventives i correctores 

previstes en l’EIA del projecte, i desenvolupant el corresponent pla de vigilància 

ambiental, que permetria verificar l’aplicació de les mesures previstes (i proposar, si 

s’escau, mesures addicionals), l’impacte global del projecte del parc eòlic “Anoia i Segarra 

III” i les infraestructures elèctriques d’evacuació de l’energia elèctrica produïda sobre el 

paisatge seria moderat, bàsicament per les dimensions de les màquines previstes, la 

seva alçada, i per l’entorn en el que s’implantarien; i perquè això s‘ha de compatibilitzar 

amb la seguretat aeronàutica i de l’avifauna.  
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6. ESTRATÈGIA, CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ 

Al present apartat s´incorpora una proposta de mesures i accions necessàries per a 

assolir els objectius de qualitat paisatgística. Les mesures, equivalen a criteris generals 

que contribueixen a l’assoliment dels objectius de qualitat paisatgística. Les accions 

corresponen a actuacions, projectes o iniciatives que, seguint els criteris establerts 

prèviament, també ajudin a l’obtenció dels objectius de qualitat paisatgística definits. En 

cap dels dos casos es tracta d’una llista exhaustiva.  

La estratègia adoptada para integrar el PE “Anoia i Segarra III” i las seves 

infraestructures d’evacuació es implantar-ho a un lloc al qual la seva integració 

paisatgística sigui possible sense renunciar a los objectius principals d´aquest parc. 

A la següent taula es mostren els criteris i mesures adoptades: 

Taula 11. Criteris i mesures 

CRITERIS MESURES 

Minimitzar l'impacte visual del 
parc, especialment des de les 

poblacions més properes 

Escollir l'alternativa que presenta menor impacte als 
nuclis poblacionals 

Minimitzar els impactes locals 
sobre la topografia i la vegetació 

derivats dels accessos 

Evitar la creació de camins nous i utilitzar els existents 

Quan s'hagi d'accedir camp a través, que sigui la menor 
distància possible 

Afectar el mínim a la vegetació natural 

Una vegada acabades les obres, l'àrea d'influència de les 
mateixes haurà de quedar net i sense apilaments de cap 

mena 

Procurar la integració al paisatge 

La torre pertany al paisatge d’atenció especial de l’eix 
Transversal, un paisatge que de por si, ja compren 
components del territori vinculats a la carretera i 

antropitzats 

Assolir els planejaments 
territorials i sectorials 

El sòl sobre el que se ubica la torre es de Protecció 
preventiva, el de menor grau de protecció 

El PE i las seves infraestructures d’evacuació no estén 
ubicades sobre cap espai de la Red Natura 2000 ni cap 

PEIN 

Tenir en compte la covisibilitat 
amb altres parcs existents o 

previstos, per avaluar l'impacte 
paisatgístic 

Representar els aerogeneradors dels altres parcs en la 
cartografia i tenir-los en compte 
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6.1 DESCRIPCIÓ DE LES MESURES ADOPTADES 

• Col·locar el parc en una ubicació des de la qual l'impacte des dels llocs amb 

observadors potencials sigui menor. Tampoc hauria d'afectar paisatges fràgils o 

amb proteccions especials. 

• Evitar la creació de camins nous i utilitzar els existents 

• Quan s'hagi d'accedir camp a través, que sigui la menor distància possible i 

afectar el mínim a la vegetació natural 

• Una vegada acabades les obres, l'àrea d'influència de les mateixes haurà de 

quedar net i sense apilaments de cap mena 

• En cas que finalment resultaran sobrants d'excavació, aquests sobrants es 

traslladaran íntegrament a una àrea d'abocament controlada i autoritzada. 
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7. DOCUMENT GRÀFIC DE VISUALITZACIÓ DE L'IMPACTE 

La visualització de l'impacte es realitzarà gràcies al següent fotomuntatge i modelatge 

3D realitzat amb el programa Windpro. El lloc és un altiplà amb pocs obstacles visuals i 

una àmplia i extensa vista. 

Les vistes són molt obertes i àmplies, de manera que des d'alguns indrets com Pujalt o 

Ferran i la carretera C-25, la visibilitat dels aerogeneradors serà més gran, tot i que 

variarà amb la distància. Els aerogeneradors del parc eòlic ocupen vistes significatives, 

ja que la tendència natural de les vistes des de les carreteres i nuclis de població està 

en aquesta direcció. El contrast cromàtic i escala és significatiu i l'efecte acumulatiu es 

pot descriure com notable. 

El programari Windpro s'ha utilitzat per visualitzar el futur projecte a través de 

fotomuntatges per conèixer l'impacte visual després de la implementació del projecte, 

aquests fotomuntatges són els següents. 

Figura 27. Vista general d'aerogeneradors  

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ 

PAISATGÍSTICA 

PE “ANOIA I SEGARRA III” 

Barcelona (Catalunya) 
 

 

7.DOCUMENT GRÀFIC DE VISUALITZACIÓ DE L'IMPACTE   Pàgina 61 de 63 

Figura 28. Visió general dels aerogeneradors de la carretera C-25 

 

Figura 29. Vista dels futurs aerogeneradors des de l'Alt de Torrent de Can Gilet al sud-est 

 

Figura 30. Vista dels aerogeneradors de la casa rural de Cal Millas al municipi de Castellfollit de 

Riubregós  
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En tractar-se d'una zona principalment plana, la visibilitat dels futurs aerogeneradors 

serà mitjana, ja que són elements antropològics verticals que contrasten amb el paisatge 

natural de la zona. Cal destacar que hi ha altres infraestructures similars als voltants, la 

qual cosa redueix l'impacte del projecte en estudi. 

Si es té en compte la convivència amb altres parcs, l'ús de l'angle visual augmenta 

significativament cap al sud, ja que els aerogeneradors d'altres parcs (Parc Eòlic Pujalt 

o Parc Eòlic Veciana-Cabaro) són totalment visibles Pujalt i les seves vies d'accés.



 

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ 

PAISATGÍSTICA 

PE “ANOIA I SEGARRA III” 

Barcelona (Catalunya) 
 

 

7. CONCLUSIONS    Pàgina 63 de 63 

8. CONCLUSIONS 

El parc eòlic “Anoia i Segarra III” compleix amb tots els requisits des del punt de vista 

del planejament territorial, segons la informació consultada. Les dues unitats que major 

representen al àmbit d'estudi són l’Alt Sió i Costers de la Segarra. 

La zona té diversos altiplans i muntanyes i l'ús de sòl dominant és l'agrícola. Els turons 

de l’Alt Sió, encara que juguen un paper important en la configuració de la imatge de la 

unitat i alhora actuen de teló de fons que organitza i redirigeix la mirada. A més també 

existeixen diversos elements antròpics com carreteres i altres parcs eòlics. De fet, alguns 

dels aerogeneradors es troben dins de paisatge d’atenció especial de l’eix Transversal, 

els elements dels quals estan vinculats a la C-25 en la seva gran majoria. Això significa 

que el parc queda integrat en el paisatge com un element mes. 

La implantació dels aerogeneradors projectats suposarà la introducció d'un impacte per 

intrusió en el paisatge d'una zona concreta (al nord de la carretera C-451 entre La 

Morana i Biosca) així com un lleuger efecte acumulatiu sobre les zones que ja presenten 

visibilitat d'aerogeneradors en l'actualitat. Aquest efecte es considera lleuger ja que les 

zones més afectades presenten un elevat nombre d'aerogeneradors (fins a 98 en 

determinats punts) i la introducció d'altres 11 (5 dels quals pertanyen a aquest parc) no 

té la repercussió que tindria en àrees lliures de “infraestructures eòliques”. 

La fragilitat de l'entorn és escassa, això significa que té una alta capacitat de regeneració 

paisatgística. 
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1. ANTECEDENTS 

La creació de la Xarxa Natura 2000 és un ambiciós objectiu per a la conservació del 

patrimoni natural comú de la Unió Europea. La seva finalitat és assegurar la 

supervivència a llarg termini de les espècies i els tipus d'hàbitat a Europa, contribuint a 

detenir la pèrdua de biodiversitat. És el principal instrument per a la conservació de la 

naturalesa a la Unió Europea. Això explica l'especial atenció que es dona a la normativa 

d'avaluació d'impacte ambiental als projectes que puguin afectar la Xarxa Natura 2000, 

per als quals s'estableixen unes condicions i requisits particulars. 

La Xarxa Natura 2000 consta de Zones Especials de Conservació (ZEC) establertes 

d'acord amb la Directiva Hàbitat, Llocs d'Interès Comunitari (LIC) i de Zones d'Especial 

Protecció per als Ocells (ZEPA) designades en virtut de la Directiva Ocells. 

La superfície terrestre d'Espanya es distribueix per les regions biogeogràfiques Atlàntica, 

Alpina, Macaronèsia i Mediterrània. Les aigües marines de sobirania o jurisdicció 

espanyola s'estenen, al seu torn, per les regions marines Atlàntica, Macaronèsia i 

Mediterrània. 

Un total de 118 tipus d'hàbitat de l'Annex I i 263 espècies de l'Annex II de la Directiva 

Hàbitats i 125 espècies de l'Annex I de la Directiva Ocells són presents en el conjunt del 

territori terrestre i les aigües marines d'Espanya. La conservació d'aquests tipus d'hàbitat 

i espècies comporta l'obligació de designar espais de la Xarxa Natura 2000. 

La Xarxa està formada actualment a Espanya per 1.467 Llocs d'Importància Comunitària 

(LIC), inclosos en les Llistes de LIC aprovades per la Comissió Europea, i per 644 Zones 

d'Especial Protecció per als Ocells (ZEPA), que comprenen en conjunt una superfície total 

de més de 210.000 Km². D'aquesta extensió total, més de 137.000 Km² corresponen a 

superfície terrestre, la qual cosa representa aproximadament un 27% del territori 

espanyol, i uns 72.500 Km² a superfície marina. 

La normativa estatal sobre avaluació d'impacte ambiental, Llei 21/2013, de 9 de 

desembre, especifica en el CAPÍTOL II, Secció 1a, article 35, “Quan el projecte pugui 

afectar directament o indirectament als espais Xarxa Natura 2000 s'inclourà un apartat 

específic per a l'avaluació de les seves repercussions en el lloc, tenint en compte els 

objectius de conservació de l'espai”. 

És per això, que es justifica la incorporació d'aquest Annex al present Estudi d'Impacte 

Ambiental del Parc eòlic “Anoia i Segarra III”, a causa de la seva situació pròxima als 

espais Xarxa Natura 2000 “Valls del Sió – Llobregós” (ZEPA ES0000476 i ZEC 
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ES5130016). A efectes del present estudi, es consideren els següents objectius de 

conservació dels espais Xarxa Natura: 

- Objectius de conservació d'un LIC o ZEC: d'acord amb el que s'estableix en la 

Directiva Hàbitats i la interpretació desenvolupada en els manuals metodològics 

de referència, els objectius de conservació d'un LIC o ZEC estan determinats pels 

tipus d'hàbitat naturals de l'Annex I (Tipus d'hàbitats naturals d'interès comunitari 

la conservació del qual requereix la designació de Zones d'Especial Conservació) 

i les espècies de l'Annex II (Espècies animals i vegetals d'Interès Comunitari per 

a la conservació del qual és necessari designar Zones d'Especial Conservació) 

presents i que van motivar en el seu moment la seva proposta com LIC o 

declaració com ZEC. A efectes de determinar els objectius de conservació de cada 

espai es consideren els tipus d'hàbitats i les espècies expressament identificades 

i recollides com a tals en el Pla de Gestió de la Zona d'Especial Conservació 

corresponent. 

- Objectius de conservació d'una ZEPA: d'acord amb el que s'estableix en la 

Directiva Ocells, són objectius de conservació d'una ZEPA les espècies del seu 

Annex I i les espècies migradores de presència regular no incloses en el seu 

Annex I que van motivar la seva declaració. A efectes de determinació dels 

objectius de conservació de cada espai, es consideren les espècies expressament 

identificades i recollides com a tals en el Pla de Gestió de la ZEPA corresponent. 

L'elaboració i presentació d'aquest estudi es realitza d'acord amb les disposicions de 

l'Article 6 de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de 

la fauna i flora silvestres i per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural 

i de la Biodiversitat. Per a la seva elaboració s'han tingut en compte els següents 

documents de referència: 

- “Avaluació ambiental de projectes que puguin afectar espais de la Xarxa Natura. 

Criteris - guia per a l'elaboració de la documentació ambiental”, del Ministeri de 

Medi Ambient i Medi rural i Marí (2009). 

- “Directrius per a l'elaboració de la documentació ambiental necessària per a 

l'avaluació d'impacte ambiental de projectes amb potencial afecció a la Xarxa 

Natura. 2000“, del Ministeri de Medi Ambient i Medi rural i Marí del Govern 

d'Espanya (2013). 

- “Directrius per a l'avaluació ambiental de projectes que puguin afectar la Xarxa 

Natura 2000”, de SEU/BirdLife (2014). 
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- “Recomanacions sobre la informació necessària per a incloure una avaluació 

adequada de repercussions de projectes sobre Xarxa Natura 2000 en els 

documents d'Avaluació d'Impacte Ambiental de l'Administració General de 

l'Estat”. Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (2018). 

Així mateix, s’ha tingut en compte la legislació catalana referent a la Xarxa Natura 2000: 

- Acord GOV/138/2009, de 16 de juny, pel qual s'aproven modificacions 

puntuals de la delimitació de diversos espais de la Xarxa Natura 2000. 

- Ordre MAH/534/2005, d'1 de març, per la qual es fa públic l'acord de govern 

del 8 de febrer de 2005, pel qual es designen com a zones d'especial protecció 

per als ocells (ZEPA) alguns espais proposats en la Xarxa Natura 2000 com a llocs 

d'importància comunitària. 

 

2. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA NATURA 2000 AFECTADA PEL 

PROJECTE 

La Xarxa Natura 2000 consta de Zones d'Especial Protecció pels Ocells (ZEPA) i Zones 

Especials de conservació (ZEC). S'ha realitzat una cerca d'espais protegits inclosos en la 

Xarxa Natura en una àrea d'influència de 10km al voltant de les infraestructures del 

projecte. Els resultats d'aquesta cerca s'exposen a continuació. Cap de les 

infraestructures projectades del Parc Eòlic “Anoia i Segarra III”, ni de les seves 

infraestructures d'evacuació es localitzen a l'interior d'espais de la Xarxa Natura 2000. 

Els espais més pròxims són els següents: 

✓ ZEPA i ZEC “Valls del Sió – Llobregós”, ubicat a 942,92m de les 

infraestructures projectades. 

✓ ZEPA i ZEC “Sistema prelitoral central”, ubicat a 9,5 km de les 

infraestructures projectades. 

✓ ZEC “Riera de Clariana”, situat a 6,54 km del parc eòlic projectat.  

A la taula següent es mostren les dades principals d’aquests espais protegits: 
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          Taula 1. Informació dels espais protegits. 

ZEPA i ZEC “Valls del Sió – Llobregós” 

CODI ZEPA ES0000476 CODI ZEC ES5130016 

REGIÓ BIOGEOGRÀFICA Mediterrània 

ÀREA OFICIAL (ha) 23.814,67 ÀREA GIS (ha) 26.646,87 

ZEPA i ZEC “Sistema prelitoral central” 

CODI ZEPA  CODI ZEC ES5110015 

REGIÓ BIOGEOGRÀFICA Mediterrània 

ÀREA OFICIAL (ha) 19.656,40 ÀREA GIS (ha) 19.649,18 

ZEC “Riera de Clariana” 

CODI ZEPA ES5110023 

REGIÓ BIOGEOGRÀFICA Mediterrània 

ÀREA OFICIAL (ha) 463,46 ÀREA GIS (ha) 463,27 

A continuació, s’exposen els valors naturals que determinen la classificació d’aquest espai 

protegit. 

 “VALLS DEL SIÓ – LLOBREGÓS” ZEPA (ES0000476) I ZEC (ES5130016) 

 CARACTERÍSTIQUES I IMPORTÀNCIA 

Els límits d'aquest espai han estat traçats d'acord amb la cartografia topogràfica i 

planimètrica de referència, a escala 1.50.000, de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, que 

és l'institut cartogràfic oficial i competent de la Generalitat de Catalunya. Els mapes 

facilitats per a formalitzar la proposta d'aquest espai i definir la seva delimitació, citats 

més endavant en aquest formulari, tenen la mateixa precisió de detalls, i la mateixa 

qualitat, que els mapes de la cartografia topogràfica i planimètrica de referència, a escala 

1.50.000, que publica amb caràcter oficial l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Aquests 

mapes són la referència, si no s'indica el contrari, dels detalls de descripció planimètrica, 

topogràfica i/o toponímica que es puguin donar en aquest formulari. Aquest espai està 

inclòs en el 'Pla d'Espais d'Interès Natural' (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992 de la 

Generalitat de Catalunya.  

La major part d'aquest espai està ocupat per una mescla de terrenys de cultius dispersos 

enmig de zones boscoses i de matolls. Està situat al peu dels altiplans de la Segarra; 

està format per guixos que afloren en el nucli erosionat de l'anticlinal de Sanaüja i Ponts. 

La vegetació pròpia d'aquests sòls de guix són les timonedes gipsícoles continentals de 

gavó espinós (Ononis tridentata) i trincolEs (Gypsophyla hispánica) i les Larreas 

(Helianthemum esquamatum). En les zones assolellades on desapareixen els guixos són 

freqüents els matolls calcícoles de romaní o petits fragments de carrascars, i en les 

ombries les roredes de Quercus faginea. 
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Entre els objectius de conservació d'aquest espai cal destacar la seva importància com 

a àrea de dispersió d'exemplars joves d'Àguila cuabarrada (A093). També són 

destacables, les poblacions de Sisó comú (A128), Tortolit comú (A133) o Carraca 

europea (A231) a la zona. A més, l'espai alberga algunes extensions representatives de 

vegetació gipsícola (1520), així com enclavaments de relativa importància de rouredes 

de Quercus faginea (9340). 

 VULNERABILITAT 

D'acord amb l'esborrany del Pla bàsic de gestió i conservació de l'Espai Protegit Xarxa 

Natura 2000 per a aquesta ZEPA, la principal amenaça i pressió que suporta l'espai és la 

presència de plantacions artificials d'arbres no autòctons en camp obert. 

 CARACTERÍSTIQUES DE L’ESPAI XARXA NATURA 

A continuació, es mostren les característiques, hàbitats i espècies d'interès de l'espai 

“Valls del Sió – Llobregós”, d'acord amb la informació disponible a l'última actualització 

dels Formularis Normalitzats de Dades. 

Hàbitats d’interès comunitari 

Taula 2. Hàbitats d’interès comunitari inclosos a la ZEPA. 

Codi Descripció 
Superfície 

(ha) en 
ZEPA 

Superfície 
(ha) en 

ZEC 

Evaluacióp 
global 

(A/B/C) 

1430 Matorrals halonitròfils (Pegano-Salsoletea) 0.200759    B  

1520 Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) (*) 73.8777  2145.17  B  

5110 
Formacions estables xerotermòfiles de Buxus 

sempervirens en pendents rocoses (Berberidion p.p.) 
0.0923241  

 
C  

5210 Matorral arborescent amb Juniperus spp. 8.10605  235.373  C  

6220 
Zones subestèpiques de gramínies i anuals de Thero-

Brachypodietea (*) 
10.5249  305.61  B  

6420 
Prats humits mediterranis d’herbes altes del Molinion-

Holoschoenion 
0.0346822  1.00706  C  

9240 
Rouredes ibèriques de Quercus faginea i Quercus 

canariensis 
22.7117  659.474  B  

92A0 Boscos galeria de Salix alba i Populus alba 1.76585  51.2746  C  

9340 Boscos de Quercus ilex i Quercus rotundifolia 47.1436  1368.9  C  

9540 Pinedes mediterrànies de pins mesogeanos endèmics 4.63692  134.641  C  

 

 

 



 

ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

PE “ANOIA I SEGARRA III” 

Províncies de Lleida i Barcelona  

(Catalunya) 

 

 

ANNEX III. INFORME D’AFECCIÓ A RN2000  Pàgina 6 de 16 

Espècies de fauna i flora protegides 

En les següents taules s'indiquen les espècies incloses en l'article 4 de la Directiva 

2009/147/CE i les enumerades en l'annex II de la Directiva 92/43/CEE, classificades per 

grups faunístics. 

Taula 3. Espècies d’aus incloses a l’Annex II de la Directiva Hàbitats. 

Codi Nom científic 
Població 

Avaluació global 
Tipus* 

Mida 
(Min.) 

Mida 
(Max.) 

A243 Calandrella brachydactyla Reproductora     B 

A242 Melanocorypha calandra Reproductora 62 62 B 

A091 Aquila chrysaetos Resident 1 1 B 

A082 Circus cyaneus Reproductora 2 3 B 

A103 Falco peregrinus Resident     C 

A080 Circaetus gallicus Reproductora     C 

A074 Milvus milvus Resident     C 

A245 Galerida theklae Resident     B 

A379 Emberiza hortulana Reproductora     C 

A084 Circus pygargus Reproductora 1 1 B 

A092 Hieraaetus pennatus Reproductora     C 

A128 Tetrax tetrax Reproductora     B 

A229 Alcedo atthis Resident     C 

A073 Milvus migrans Reproductora     C 

A224 Caprimulgus europaeus Reproductora     C 

A215 Bubo bubo Resident     C 

A081 Circus aeruginosus Reproductora 1 1 C 

A078 Gyps fulvus Resident     C 

A133 Burhinus oedicnemus Resident 60 100 B 

A302 Sylvia undata Resident     C 

A399 Elanus caeruleus Reproductora     C 

A093 Aquila fasciata Resident 1 2 B 

A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax Resident     C 

A231 Coracias garrulus Reproductora 2 2 B 

A279 Oenanthe leucura Resident     B 

A077 Neophron percnopterus Hivernal 1 2 C 

A246 Lullula arborea Resident     C 

Taula 4. Espècies de mamífers inclosos a l’Annex II de la Directiva Hàbitats. 

Codi Nom científic 
Població 

Avaluació global 
Tipus* 

Mida 
(Min.) 

Mida 
(Max.) 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Resident     C 

1316 Myotis capaccinii Resident     C 

1355 Lutra lutra Resident     C 

1321 Myotis emarginatus Resident     C 
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Taula 5. Espècies de peixos inclosos a l’Annex II de la Directiva Hàbitats. 

Codi Nom científic 
Població 

Avaluació global 
Tipus* 

Mida 
(Min.) 

Mida 
(Max.) 

6150 
Parachondrostoma 

toxostoma 
Resident     C 

       Taula 6. Espècies de flora inclosos a l’Annex II de la Directiva Hàbitats.. 

Codi Nom científic 
Població 

Avaluació global 
Tipus* 

Mida 
(Min.) 

Mida 
(Max.) 

1454 Petrocoptis montsicciana Resident     B 

 

 “SISTEMA PRELITORAL CENTRAL” (ZEPA I ZEC ES5110015) 

 CARACTERÍSTIQUES I IMPORTÀNCIA 

L'espai està constituït per terrenys de formació terciària, on fan falta destacar tres 

conjunts litològics ben diferenciats. El paisatge es caracteritza pel predomini dels 

elements de formacions de carrasca (matolls i pinedes calcícoles de pi blanc), amb 

destacables penetracions de vegetació submediterrània (rouredes de Quercus faginea) i 

de la mediterrània marítima (alzinar litoral). La gran extensió de boscos permet el 

desenvolupament de poblacions estables de fauna característiques dels boscos 

mediterranis. 

Destaca la presència de comunitats vegetals submediterrànies i, especialment, de 

pinedes de Pinus nigra ssp. salzmanii en bon estat de conservació. Presència notable de 

fauna invertebrada. 

 VULNERABILITAT 

D'acord amb l'esborrany de Pla bàsic de gestió i conservació de l'Espai Protegit Xarxa 

Natura 2000, la principal amenaça i pressió que suporta l'espai són els incendis. 

 CARACTERÍSTIQUES DE L’ESPAI XARXA NATURA 

A continuació, es mostren les característiques, hàbitats i espècies d'interès de l'espai, 

d'acord amb la informació disponible en l'última actualització dels Formularis 

Normalitzats de Dades. 
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Hàbitats d’interès comunitari 

Taula 10. Hàbitats d’interès comunitari inclosos a la ZEC. 

Codi Descripció 
Superfície 

(ha) 

Avaluació 
global 

(A/B/C) 

9540 Pinedes mediterrànies de pins mesogeanos endèmics. 3699,16 B 

92A0 Boscos galeria de Salix alba i Populus alba. 44,02 C 

5110 
Formacions estables xerotermòfiles de Buxus sempervirens 

en pendents rocoses (Berberidion p.p.). 
35,05 C 

6420 
Prats humits mediterranis d’herbes altes del Molinion-

Holoschoenion. 
1,00 B 

9580 Boscos mediterranis de Taxus baccata. 0,20   

8210 Pendents rocoses calcícoles amb vegetació casmofítica. 256,66 B 

6430 
Megaforbios eutrofos higròfils de les orles de plana i dels 

pisos montà a alpí. 
0,10   

6220 
Zones subestèpiques de gramínies i anuals del Thero-

Brachypodietea. 
226,96 B 

9530 Pinedes (sud-)mediterranis de pins negres endèmics. 1910,13 B 

9240 
Rouredes ibèriques de Quercus faginea i Quercus 

canariensis. 
593,25 B 

9340 Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia. 2137,59 B 

 

Espècies de fauna i flora protegides 

En les següents taules s'indiquen les espècies incloses en l'article 4 de la Directiva 

2009/147/CE i les enumerades en l'annex II de la Directiva 92/43/CEE, classificades per 

grups faunístics. 

Taula 11. Espècies d’aus incluides a l’Annex II de la Directiva Hàbitats. 

Codi Nom científic 
Població Avaluació 

global Tipus Mida (Min.) Mida ( Max.) 

A080 Circaetus gallicus Reproductora 6 10 C 

A245 Galerida theklae Resident     C 

A092 Hieraaetus pennatus Reproductora   1 C 

A255 Anthus campestris Reproductora     C 

A243 Calandrella brachydactyla Reproductora 1 3 C 

A246 Lullula arborea Resident     C 

A091 Aquila chrysaetos Resident 2 2 C 

A215 Bubo bubo Resident 11 15 B 

A224 Caprimulgus europaeus Reproductora     C 

A379 Emberiza hortulana Reproductora     C 

A103 Falco peregrinus Resident 1 5 C 

A302 Sylvia undata Resident     C 

A093 Hieraaetus fasciatus Resident 2 2 A 

A279 Oenanthe leucura Resident     C 
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Taula 12. Espècies de mamífers incloses a l’Annexo II de la Directiva Hàbitats. 

Codi Nom científic 
Població Avaluació 

global Tipus Mida (Min.) Mida ( Max.) 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Resident     C 

1303 Rhinolophus hipposideros Resident     C 

1310 Miniopterus schreibersii Resident     C 

1321 Myotis emarginatus Resident     C 
 

Taula 13. Espècies de rèptils incloses a l’Anxex II de la Directiva Hàbitats. 

Codi Nom científic 
Població Avaluació 

global Tipus Mida (Min.) Mida ( Max.) 

1221 Mauremys leprosa Resident     D 

 

       Taula 14. Especies d’invertebrats incloses a l’Annex II de la Directiva Hàbitats. 

Codi 
Nom científic Població Avaluació 

global   Tipus Mida (Min.) Mida ( Max.) 

6170 Actias isabellae Resident     B 

1088 Cerambyx cerdo Resident     C 

1083 Lucanus cervus Resident     C 

1092 Austropotamobius pallipes         

 

 “RIERA DE CLARIANA” (ZEC ES5110023) 

 CARACTERÍSTIQUES I IMPORTÀNCIA 

Aquesta àrea està assentada sobre un material sedimentari del oligocè amb litologia de 

roques calcàries, lutites, arenisques i guixos, accentuant-se la litologia superficial 

d'aquests últims en la conca i en el llit del riu. Flora característica de guixos amb 

abundants endemismes. Formacions de pineda de coscoll, garrics, romerals i pastures 

gipsicolas. Entre la fauna cal destacar la presència del cranc de riu (Ausytorpotamobius 

pallipes). 

 VULNERABILITAT 

D'acord amb l'esborrany de Pla bàsic de gestió i conservació de l'Espai Protegit Xarxa 

Natura 2000 per a les principals amenaces i pressions que suporta l'espai són: 

- Presència i activitat de pedreres d’arena i grava 

- Activitat cinegètica 

- Incendis i feines d’extinció dels mateixos. 
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 CARACTERÍSTIQUES DE L’ESPAI XARXA NATURA 

A continuació, es mostren les característiques, hàbitats i espècies d'interès de l'espai, 

d'acord amb la informació disponible en l'última actualització dels Formularis 

Normalitzats de Dades. 

 

Hàbitats d’interès comunitari 

Taula 15. Hàbitats d’interès comunitari inclosos a la ZEC. 

Codi Descripció 
Superfície 

(ha) 

Avaluació 
global 

(A/B/C) 

9340 Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia. 1,00 C 

9240 Rouredes ibèriques de Quercus faginea i Quercus canariensis. 5,80 C 

9530 Pindes (sud-)mediterrànies de pins negres endèmicos. 10,03 C 

1520 Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia). 84,86 C 

9540 Pinedes mediterrànies de pins mesogeanos endèmics. 83,80 C 

5110 
Formacions estables xerotermòfils de Buxus sempervirens en 

pendents rocoses (Berberidion p.p.). 
1,15 C 

3270 
Rius de riba fangosa amb vegetació de Chenopodion rubri 

p.p. i de Bidention p.p. 
1,00 C 

92A0 Boscos galeria de Salix alba y Populus alba. 3,34 C 

 

Espècies de fauna y flora protegidas 

En les següents taules s'indiquen les espècies incloses en l'article 4 de la Directiva 

2009/147/CE i les enumerades en l'annex II de la Directiva 92/43/CEE, classificades per 

grups faunístics. 

Taula 16. Espècies d’aus incloses a l’Annex II de la Directiva Hàbitats. 

Codi Nom científic 
Població   Avaluació 

global Tipus Mida (Min.) Mida (Màx) 

1092 
Austropotamobius 

pallipes 
Resident     B 
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3. VALORACIÓ D’IMPACTES 

El Parc Eòlic “Anoia i Segarra III” i les seves infraestructures associades, no afecten 

directament cap espai de la Xarxa Natura 2000. L’espai més pròxim a les infraestructures 

projectades és la ZEPA i ZEC “Valls del Sió-Llobregó”, situat a menys d’1km del parc 

eòlic. 

A continuació, a partir de les repercussions sobre la RN2000 identificades en l'apartat 

anterior, s'analitza el potencial impacte indirecte del projecte sobre la fauna 

potencialment provinent dels espais naturals pròxims al projecte. Aquests Impactes 

només es donaran en fase d'explotació del parc eòlic. 

 

 

El PE “Anoia i Segarra III” es localitza a 942,92km cap a l’oest de la ZEPA i ZEC “Valls 

del Sió – Llobregós”, a 9,5km cap al nord de la ZEPA i ZEC “Sistema prelitoral central” i 

a 6,54 km cap al nord del ZEC “Riera de Clariana”, sent aquests els espais protegits més 

pròxims als aerogeneradors del parc eòlic. 

Durant la fase de funcionament del parc eòlic, les poblacions d'espècies que poguessin 

provenir dels espais protegits pròxims i que es desplacin a l'àmbit d'estudi, podran 

veure's afectades per la presència de les infraestructures, sent l'impacte més rellevant 

l'augment del risc de mortalitat per col·lisió contra els aerogeneradors. 

Tenint en compte la distància als espais protegits pròxims i les espècies provinents 

d'aquests espai que, potencialment, poden utilitzar l'entorn del parc eòlic com a àrea de 

campeig, estant algunes d'elles catalogades, es considera un impacte indirecte potencial 

MODERAT sobre la xarxa natural. 
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4. CONCLUSIONS I MESURES. 

Les infraestructures projectades no afectaran de manera directa a cap espai de la Xarxa 

Natura 2000. A més, després de consultar els plans bàsics de gestió de cada espai 

protegit, es conclou la NO AFECCIÓ DIRECTA als elements clau de conservació 

d'aquests espais. 

No obstant això, algunes de les espècies d'ocells inclosos en els formularis normalitzats 

de dades d'aquests espais presenten àmplies àrees de campeig i podrien, potencialment, 

utilitzar l'àmbit d'estudi com a zona d'alimentació, resultant afectades pel projecte. 

Algunes d'aquestes espècies rellevants en els espais protegits pròxims són l'Àguila real 

(Aquila chrysaetos), l’Àguila cuabarrada (Aquila fasciata), el Milà reial (Milvus milvus), el 

Milà negre (Milvus migrans), l’Arpella comuna (Circus aeruginosus), l’Arpella cendrosa 

(Circus pygargus), l’Arpella pàl·lida comuna (Circus cyaneus), el Falcó pelegrí (Falco 

peregrinus), l’Àguila marcenca (Circaetus gallicus), l’Águila calçada comuna (Hieraaetus 

pennatus) o el Sisó comú (Tetrax tetrax). 

Durant la fase de funcionament del parc eòlic, aquestes poblacions provinents dels espais 

protegits que es desplacin a l'àmbit d'estudi, podran veure's afectades per la presència 

de les infraestructures, sent l'impacte més rellevant l'augment del risc de mortalitat per 

col·lisió contra els aerogeneradors o contra la línia elèctrica. 

D'aquesta manera, es considera una potencial AFECCIÓ INDIRECTA sobre 

l'avifauna procedent dels espais de la Xarxa Natura 2000. Es considera, per tant, un 

impacte indirecte sobre l'avifauna MODERAT pel Parc Eòlic “Anoia i Segarra III”. 

Amb l'objectiu de minimitzar aquest impacte indirecte sobre l'avifauna procedent de la 

Xarxa Natura 2000, es proposen les següents, encaminades a reduir el risc de col·lisió 

contra els aerogeneradors i/o la línia elèctrica aèria d'evacuació: 

• Seguiment ambiental. Es realitzarà un seguiment ambiental del funcionament 

del parc i les seves infraestructures associades (línies elèctriques aèries, 

especialment), amb una durada mínima de 5 anys, després de la qual es lliurarà 

un informe final que reculli les principals conclusions dels seguiments efectuats 

i que avaluï la potencial afecció indirecta sobre l'avifauna procedent de la Xarxa 

Natura 2000. Es tindrà especial atenció a aquelles espècies considerades 

elements clau dels espais protegits de la Xarxa Natura 2000. Aquest informe 
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haurà de ser presentat a l'Òrgan Competent per a la seva consideració i 

resolució. 

• Instal·lació de sistemes Dtbird. En cas de detectar durant l'estudi d'avifauna 

previ al cicle anual complet, o per esdeveniments de mortalitat detectats en el 

primer any d'explotació, aerogeneradors d'elevat conflicte envers la fauna, 

s'instal·laran sistemes de detecció i dissuasió de l'avifauna i/o quiròpters en els 

aerogeneradors conflictius. 

• Col·lisió/electrocució. El tram aeri de la línia elèctrica d'evacuació estarà 

proveït de salvaocells o senyalitzadors visuals. Els salvaocells seran de materials 

opacs, en forma d'espiral (amb 30 centímetres de diàmetre i 1 metre de 

longitud) i estaran disposats cada 10 metres a tresbolillo, consistent en espirals 

de polipropilè. 

• Incidents dels ocells de l'entorn. En cas de produir-se qualsevol incident 

dels ocells de l'entorn amb el projecte (col·lisió, intent de nidificació, etc.), el 

promotor el posarà en coneixement de l'òrgan ambiental competent de manera 

immediata, a fi de poder determinar, si escau, les mesures complementàries 

necessàries.   

• Evitar concentració d'ocells carronyers. Per a evitar la concentració sobre 

la zona d'ocells carronyers i, en conseqüència, la seva col·lisió amb els 

aerogeneradors i la línia aèria d'evacuació, es retiraran els caps de bestiar morts 

a peu o en les proximitats dels aerogeneradors. 

• Retirada de cadàvers. S'eliminaran les baixes d'animals domèstics i/o 

salvatges que es localitzin a l'interior del Parc Eòlic per a evitar l'atracció d'ocells 

carronyers. S'establirà un protocol de comunicació a l'Òrgan Competent perquè 

procedeixi a la seva retirada i gestió. El personal encarregat del manteniment 

del Parc Eòlic podrà executar les mesures pertinents (desplaçament o ocultació) 

per a evitar l'accés a ocells carronyers i altres espècies animals fins que es retiri 

definitivament el cadàver. En el cas que el Parc Eòlic sigui utilitzat com a lloc de 

pasturatge de bestiar s'informarà el personal implicat de l'obligatorietat de la 

retirada adequada de les baixes d'animals que es produeixin d'acord amb el 

protocol definit. 
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En conclusió, les infraestructures projectades no afectaran de manera directa a cap espai 

de la Xarxa Natura 2000. No obstant això, pot produir-se una afecció indirecta sobre 

aquelles espècies d'ocells procedents dels espais protegits pròxims, que 

presentin àmplies àrees de campeig i puguin per tant utilitzar l'àmbit d'estudi com àrea 

de campeig o alimentació. Aquestes espècies, podran veure's afectades per la presència 

de les infraestructures, augmentant el risc de mortalitat per col·lisió i/o 

electrocució. 

Després de l'aplicació de les mesures preventives, correctores i compensatòries 

propostes, es conclou un impacte residual del projecte COMPATIBLE amb la RN2000. 

A més, aquestes mesures permetran avaluar l'afecció existent una vegada el projecte 

estigui en funcionament, a fi de poder determinar, si escau, les mesures 

complementàries necessàries.  

En la següent imatge es pot observar la ubicació de les infraestructures projectades 

respecte a la Xarxa Natura 2000. 

Figura 1. Espais protegits presents en l’àmbit d’estudi. 

 

 



 

 

 
 

 

PROSPECCIÓ BOTÀNICA 

PROJECTE DE PARC EÒLIC 

“ANOIA I SEGARRA III” 

TT.MM. DE IVORRA, CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS, ESTARÀS I CALONGE DE 

SEGARRA (LLEIDA I BARCELONA) 
 

 

  

 

 

                           

 

JULIOL 2021



 

 

 

 

L’empresa Desarrollos Eólicos Anoia y Segarra II, S.L.U., amb CIF B88624143, i 

domicili social al Carrer Caracas, nº 23, planta 4 28010 - Madrid; presenta el següent 

informe de prospecció botànica, pel desenvolupament de l’estudi previ del projecte de 

parc eòlico “Anoia i Segarra III” als termes municipals d’Ivorra, Castellfollit De Riubregós, 

Estaràs i Calonge de Segarra (províncies de Lleida i Barcelona). 

Realitza aquest Estudi d'Impacte Ambiental, l'empresa ArgusTec S.L. amb domicili 

a efectes de notificacions a la ciutat d'Àvila (Espanya), C/ Antonio Veredas 1-1, CP 05004 

- Tel. (+34) 658 842 683 i e-mail: info@argustec.es. 

 

Juliol de 2021 

 

 

RESPONSABLE DE LA PROSPECCIÓ 

D. Oscar Sánchez-Morate Gzlez. de Vega 
DNI: 70.803.668 - P 

 
Ingeniero de Montes (Coleg. 3.949) 
Licenciado en Ciencias Ambientales 

 



 

PROSPECCIÓN BOTÁNICA 

PE “ANOIA I SEGARRA III” 

TT.MM. DE IVORRA, CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS, 
ESTARÀS I CALONGE DE SEGARRA  

(LLEIDA I BARCELONA) 

 

 

ÍNDICE    

 

ÍNDEX GENERAL 

1. INTRODUCCIÓ ...........................................................................................2 

2. METODOLOGIA ...........................................................................................4 

3. RESULTATS Y DISCUSSIÓ ..........................................................................6 

4. CONCLUSIONS ........................................................................................ 11 

 



 

PROSPECCIÓ BOTÀNICA 

PE “ANOIA I SEGARRA III” 

TT.MM. DE IVORRA, CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS, 
ESTARÀS I CALONGE DE SEGARRA  

(LLEIDA I BARCELONA) 

 

 

INFORME DE PROSPECCIÓ BOTÀNICA   Pàgina 2 de 11 

1. INTRODUCCIÓ 

  OBJECTE DE LA PROSPECCIÓ BOTÀNICA 

Aquest informe reflecteix els resultats de la prospecció botànica que s'ha realitzat en el 

marc de l'Estudi d'Impacte Ambiental (EsIA) pel projecte de parc eòlic "Anoia i Segarra 

II" i les infraestructures associades a aquests, projectades als termes municipals 

d'Ivorra, Castellfollit de Riubregós, Estars i Calonge de Segarra (províncies de Lleida i 

Barcelona). 

L'objectiu de la prospecció botànica és cercar totes les espècies de flora presents a la 

zona, unitats de vegetació i hàbitats d'interès comunitari (HICs). 

 ÀREA D’ESTUDI 

L’àrea on s'ha dut a terme la prospecció botànica (d'ara endavant àrea d'estudi) comprèn 

la totalitat de la superfície on s'ha projectat la ubicació del parc eòlic i les seves 

infraestructures associades i l’àrea a 1 km al seu voltant. 

Figura 1. Àrea d’estudi i ubicació de les infraestructures objete d’anàlisis. Elaboració pròpia. 
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Es tracta d'una zona de mitja muntanya on els principals usos són agrícoles, trobant 

cultius de secà que ocupen gran part de l’àrea d'estudi. Juntament amb els usos 

agrícoles, el pasturatge i la caça són els principals usos del sòl. 

Pel que fa a les zones de vegetació natural, aquestes corresponen a boscos (naturals o 

plantacions), matolls o herbassars. A l’apartat de resultats s’inclou una descripció 

detallada de les unitats de vegetació presents a l’àrea d'estudi. 
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2. METODOLOGIA 

 FASE PRÈVIA D’ESTUDI I FONTS D’INFORMACIÓ CONSULTADES 

Per a la realització de la present prospecció botànica ha sigut necessari realitzar un treball 

previ tant de revisió bibliogràfica com cartogràfica, així com de preparació del posterior 

treball de camp. Per a això, s'han seguit els següents passos: 

ESTUDI DE LA VEGETACIÓ NATURAL DE L’ÀREA D’ESTUDI 

Amb l'objectiu d'organitzar el treball de camp, dissenyar i optimitzar els recorreguts de 

prospecció, s'ha realitzat un estudi previ de la vegetació natural present a l'àrea d'estudi 

per identificar les zones potencials per a HICs. 

S'han descrit les unitats de vegetació presents a l'àrea d'estudi, així com els Hàbitats 

d'Interès Comunitari (HIC) als quals correspon cadascuna d'elles. 

Per a això, s'han utilitzat les ortofotografies el més actualitzades possible del Pla Nacional 

d'Ortofotografia Aèria (PNOA) i s'han comparat amb la informació cartogràfica inclosa en 

el Mapa Forestal d'Espanya a escala 1:50.000 (Banc de Dades de Naturalesa), així com 

l'Atles i Manual d'Hàbitats Espanyols a escala 1:50000 (Ministeri de Medi Ambient 2005).  

 

La localització de zones més petites d'aquests hàbitats adequats o unitats de vegetació 

per teledetecció a l’àrea d'estudi ha permès determinar les zones a prospectar 

posteriorment  a la fase de treball de camp. 

 FASE DE TREBALL DE CAMP 

Amb tota la informació recollida en la fase prèvia de revisió de la informació disponible, 

s'inicia la fase de treball de camp, realitzant 3 visites o jornades de camp per a la 

localització in situ  de HICs, determinació de les unitats de vegetació i recerca d'espècies 

catalogades. Per a això, s'han seguit les següents fases: 

PROSPECCIÓ D’HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI 

Localització i prospecció in situ de les zones d’hàbitat potencial. 

S'han realitzat dos tipus de recorreguts, en cotxe i a peu, seguint el següent 

procediment: 
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− Recorreguts en cotxe. Permeten obtenir una primera valoració del territori. Es 

recorre la xarxa de vies d'accés als camps de conreu realitzant parades 

periòdiques per tal de localitzar amb prismàtics les zones d'hàbitats d'interès. 

− Recorreguts a peu. Es recorren les zones més petites d’hàbitat potencial y es 

van excloent del mapa aquelles àrees on s'ha descartat la presència de l'HIC. 

PROSPECCIÓ DE LA RESTA D’UNITATS DE VEGETACIÓ 

Per a la prospecció d'unitats vegetals que no constitueixen hàbitat d'interès comunitari, 

s'ha donat prioritat a aquelles zones dubtoses més petites de vegetació detectades en 

la fase anterior. A aquest efecte, es realitza una localització in situ, accedint a aquestes 

zones de vegetació. 

PROSPECCIÓ D’ESPÈCIES CATALOGADES 

Durant la realització de les prospeccions de HICs i altres unitats de vegetació 

s’identifiquen totes les espècies vegetals possibles en busca d’espècies catalogades. Per 

això, totes les espècies catalogades trobades, dubtoses o no identificables directament 

són fotografiades i guardades les seves coordenades geogràfiques per una posterior 

identificació.  
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3. RESULTATS Y DISCUSSIÓ 

 DESCRIPCIÓ DE LES UNITATS DE VEGETACIÓ ACTUAL 

VEGEU MAPA 7: Unitats de vegetació i usos del sòl. 

En aquest apartat es descriu la vegetació existent a les zones d'ubicació de les diferents 

infraestructures contemplades en el projecte del Parc Eòlic "Anoia i Segarra III", 

classificada en unitats de vegetació, obtingudes després de l'anàlisi de vegetació i 

superfície d'ús del sòl, utilitzant la base cartogràfica del Mapa Forestal d'Espanya, i 

modificada amb els resultats obtinguts en la prospecció botànica realitzada. S'ha realitzat 

una anàlisi utilitzant una superficie d'influència de les infraestructures d'1 Km al seu 

voltant. 

El projecte del Parc Eòlic "Anoia i Segarra III" està ubicat en una zona heterogènia pel 

que fa a les unitats de vegetació que es poden trobar, representades majoritàriament 

per zones d'ús agrícola i vegetació natural mediterrània.  

La superfície de cadascuna de les unitats de vegetació detectades es mostra en la 

següent taula i imatge: 

Taula 1. Superfície en hectàrees de cada unitat de vegetació cartografiada en el camp d'estudi. 

UNITAT/ÚS ÀREA (ha) PERCENTATGE (%) 

Artificial 20 0,46 

Cultius 2.607 60,24 

Bosque mixte mediterrani 1.700 39,28 

Total 4.327 100% 

L'afectació directa a aquestes unitats de vegetació per part de cadascun dels elements 

del projecte, es detalla a l'apartat corresponent d'Avaluació d'Impacte. 
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Figura 2. Unitats de vegetació i ús actual del sòl en l'entorn del Parc Eòlic projectat. 

 

A continuació, se realitza una descripció de les unitats de vegetació presents en l’àmbit 

d’estudi: 

CULTIUS 

 Aquesta unitat és la que té més 

presència en el camp d'estudi, i 

reflecteix l'activitat antròpica de la 

zona.  

Es tracten de cultius de secà, 

representats principalment per cereals 

d'hivern, oliveres, ametllers i en menor 

mesura vinyes. Aquests cultius 

s'organitzen a mode de mosaic amb la vegetació natural de la zona adaptant-se a 

l'orografia del terreny. Característics de la zona són els bancals fets amb marges de 

pedra seca per a la creació de terrasses. 
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BOSC MIXTE MEDITERRANI 

Es tracta d'una pineda 

natural dominada per 

Pinus halepensis que es 

distribueix per tota la 

zona d'estudi ocupant 

zones no destinades a 

usos humans. A  l’estar 

situat en una zona 

muntanyosa poc alta 

prop del mar presenta 

característiques del bosc mediterrani humit, tot i que els estiatges greus produeixen 

incendis recurrents a la zona, que donen heterogeneïtat al paisatge i la vegetació es 

regenera espontàniament. 

Pel que fa a la vegetació secundària associada a aquest bosc destaquen espècies com 

els Quercus (Quercus ilex, Quercus coccifera i Quercus faginea), Arbutus unedo, Pistacia 

lentiscus, Viburnum tinus, Cistus sp., Ulex europaeus, Prunus spinosa, Rhamnus 

alaternus, Lonicera sp., Genista scoprpius i Salvia rosmarinus. 

La qualitat de ser un bosc natural i no de repoblació caracteritza la presència d’abundant 

sotabosc dominats per aquestes espècies secundàries esmentades. 

 HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI 

VEGEU MAPA 8: Hàbitats d’Interès Comunitari. 

Els hàbitats d'interès comunitari s'han identificat en un radi d'1 km al voltant de les 

infraestructures projectades segons la cartografia disponible a l'Inventari Nacional de 

Biodiversitat (2005). A partir de la base de dades adjunta a aquesta cartografia, s'ha 

calculat la superfície de cada tipus d'hàbitat dins de l'àrea del projecte i el percentatge 

del tipus d'hàbitat dins d'aquesta àrea.  

En total, dins de l'àmbit d'estudi es troben 174,3 hectàrees d'Hàbitats d'Interès 

Comunitari que corresponen a sis tipus d'hàbitat. 
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Taula 2. Superfície d'hàbitats d'interès comunitari identificats en l'àrea del projecte. 

Codi 
Descripció 
 

Àrea (m2) 

6220 
Zones subestèpiques de gramínies i anuals de Thero-
Brachypodietea (*) 

550 

9240 Rouredes ibèriques de Quercus faginea i Quercus canariensis 916.168 

92A0 Boscos galeria de Salix alba i Populus alba 5.775 

9340 Boscos de Quercus ilex  i Quercus rotundifolia 5.502 

9530 Pinedes (sud-) mediterrànies de pins negres endèmics (*) 211.704 

TOTAL  1.139.699 

 

L'Informe sobre l'aplicació de la Directiva Hàbitats a Espanya 2013 – 2018 avalua l'estat 

de conservació d'espècies i tipus d'hàbitat d'interès comunitari durant els últims sis anys. 

Segons aquest informe, tots els hàbitats d'interès comunitari en l'àrea del projecte es 

troben en un estat de conservació inadequat, a excepció del HIC 4090, l'estat de 

conservació del qual és desconegut. 

Després de la prospecció in situ  realitzada, es pot verificar el bon estat de totes les HIC 

de l'àrea d'estudi, a excepció d'algunes zones petites de HIC 9240 que es desenvolupen 

en forma de matolls, possiblement a causa de les pastures. 

A continuació, podeu veure la ubicació dels HICs. 
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Figura 3. Hàbitats d’Interès Comunitari en l’àmbit d’estudi. 
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4. CONCLUSIONS 

L’àrea d'estudi està situada en una zona amb una vegetació heterogènia en la qual hi ha 

un domini clar de la unitat de cultius. Pel que fa a la vegetació natural ens trobem que 

la majoria d'ells no són HICs, tot i així, cal proposar mesures perquè l'estat d'aquesta 

sigui el mínim possible i reversible. 

La vegetació directament afectada pel projecte prové majoritàriament de la unitat de 

cultiu. Es recomana especial atenció en l'extracció de la capa de terra vegetal, el seu 

emmagatzematge i posterior restauració. 

Finalment, i com a mesura general per a totes les unitats de vegetació natural, es 

recomana el balisament durant la fase de construcció dels parcs de vegetació annexos 

a les obres que no es veuran afectades, per evitar trepitjades, trànsit de vehicles, 

contaminació o incendis. 
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1. OBJECTE 

L'objecte d'aquest annex és el de determinar els potencials efectes sinèrgics i 

acumulatius que la implantació del projecte objecte d'estudi podria desencadenar sobre 

diversos factors que caracteritzen l'àrea d'estudi. 

S'analitzarà la presència d'altres infraestructures presents de la mateixa naturalesa a les 

que són objecte d'estudi com ara altres plantes de generació eòlica presents a l'àrea, 

així com altres infraestructures d'evacuació i transport d'energialèctrica i d'altres 

complexos industrials presents. 

Les conclusions d'aquest apartat queden incloses en la valoració dels atributs de sinergia 

i acumulació que es valoren en cada un dels impactes residuals identificats. 

 

2. ANÀLISI DE LES INFRAESTRUCTURES PRESENTS 

L'entorn on s'ubicarà el parc eòlic presenta un considerable grau d'antropització que 

queda palès pel nombre total d'infraestructures allà presents. Un clar exemple el 

constitueixen la xarxa de carreteres que donen accessibilitat als nuclis urbans de l'entorn 

o les línies de distribució d'energialèctrica que solquen el paisatge. 

Per afegir valor a aquesta anàlisi d'efectes sinèrgics i acumulatius, s'ha començat per 

realitzar una anàlisi quantitativa de totes les infraestructures existents en un radi de 15 

quilòmetres al voltant de la ubicació projectada per al Parc Eòlic "Anoia i Segarra III" i 

de 3 quilòmetres per les seves infraestructures d'evacuació. Aquest espai constitueix per 

tant l'àrea d'estudi sobre la qual es realitza l'anàlisi d'efectes sinèrgics i/o acumulatius. 

Pel que fa a les infraestructures i projectes que s'han tingut en compte per a aquest 

estudi i dins l'àrea d'anàlisi establert, són projectes de Parcs eòlics, fotovoltaics i línies 

elèctriques en el següent estat de tramitació: 

• Projectes construïts 

• Projectes autoritzats amb DIA favorable, però no construïts 

• Projectes en tràmit d'autorització administrativa prèvia o de construcció. 

En primer lloc, amb l'objectiu d'identificar totes les infraestructures presents a l'interior 

de l'àrea d'estudi susceptibles de generar efectes sinèrgics amb les que resulten objecte 

d'estudi del present document, s'ha consultat la informació recollida per la Base 

Topogràfica Nacional publicada per l’Institut Geogràfic Nacional. 

La informació oficial facilitada pel Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de la 

Comunitat Autònoma de Catalunya, indica que en l'actualitat es té constància d'un total 

de 951 aerogeneradors en tramitació (5.481MW), 826 d'ells a través de la Generalitat i 
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125 aerogeneradors a través del Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 

(MITECO). 

En la següent taula s'inclouen els aerogeneradors en existents i en tramitació inclosos 

en les comarques compreses dins l'àrea d'estudi, aquestes comarques són Anoia, 

Segarra, Solsonès i Bages. 

Taula 1. Aerogeneradors en existents i en tramitació a les comarques de l'àrea d'estudi 

 

 
Aerogeneradors 

COMARCA EN SERVEI SOLICITATS NO VIABLES TOTAL 

Anoia 105 132 5 232 

Segarra 18 153 0 171 

Solsonès 0 11 0 11 

Bages 10 17 17 10 

TOTAL 133* 313 22 424 

 

* S'inclou la totalitat dels aerogeneradors de les quatre Comarques, alguns d'ells no estan inclosos dins de 

l'àrea d'estudi. 

S'observa que la informació recollida per la BTN 25 de Lleida i Barcelona, que no disposa 

de la ubicació de tots els suports elèctrics existents, i aquesta dada per tant és inferior 

a la real, i s'han de tenir en compte aquest fet a l'hora d'extreure conclusions . 

Es reflecteix en la següent taula la relació total d'infraestructures existents actualment a 

l'interior de l'àrea d'estudi: 

Taula 2. Infraestructures existents identificades a l'entorn del projecte 
 

  
Element Valor 

Carreteres (m) 709,6 

Línies Elèctriques (km) 270,4 

Aerogeneradors (Nº) 100 

Edificis (ha) 317,8 

Plantes Fotovoltaiques (ha) 4,31 

Instal·lacions Industriales (ha) 168,7 

Pistes Aterratge (ha) 5,904 

Explotacions Mineres (ha) 167,5 

Ferrocarril Convencional (km) 45,7 

Suports elèctrics (Nº) 216 

 
La seva posició exacta dins de l'àrea d'estudi és apreciable en la següent figura. 
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Figura 1. Infraestructures existents identificades a l'interior de l'àrea d'estudi 

 
 

Els aerogeneradors identificats dins de l'àrea d'estudi conformen diferents parcs eòlics, 

tots ells es descriuen en la següent taula: 

Taula 3. Aerogeneradors existents identificats dins de l'àrea d'estudi 
 

Denominació PE Aerogeneradors Potència  Estado tramitació 

Eòlica De Rubió 30 49,5 MW DIA Favorable 

Eolpop 1 2,35 MW DIA Favorable 

Parc Eòlic Veciana-Cabaro 18 29,27 MW DIA Favorable 

Parc Eòlic Alta Anoia 15 28 MW DIA Favorable 

Parc Eòlic Pujalt 21 42 MW DIA Favorable 

Parc Eòlic Turó Del Magre 15 28 MW DIA Favorable 

TOTAL 100 3.376,21 - 

 
D'altra banda, s'indiquen les plantes fotovoltaiques identificades a la zona d'estudi, si 

bé aquestes infraestructures aprofiten altre recurs energètic diferent al del projecte 

d'estudi, la seva ocupació serà representativa a l'hora d'analitzar el grau d'antropització 

de la zona.  

Com s'ha indicat anteriorment, l'àrea d'estudi engloba una circumferència de 15 

quilòmetres al voltant dels aerogeneradors i de 3 quilòmetres per les seves 

infraestructures d'evacuació. Totes les infraestructures identificades en aquesta zona 



ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL 

PROJECTE PE "ANOIA I SEGARRA III" 

TT.MM. D'IVORRA, CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS, 

ESTARÀS I CALONGE DE SEGARRA (CATALUNYA) 

ANNEX V. ANÀLISI DE efectes sinèrgics I ACUMULATIUS 6 de 32 

 

 

generaran una acumulació antròpica a la zona pel que fa a les infraestructures 

projectades, si bé, s'ha d'indicar que les més representatives són les línies elèctriques i 

aerogeneradors existents. 

Finalment, cal considerar les infraestructures eòliques futures que es troba 

autoritzades (amb DIA favorable) o tramitació. En aquest grup s'inclouen els projectes 

futurs de l'Anoia i Segarra II i Anoia i Segarra III, i Plants de la Torre I / II i L'Era Bella, 

el primer d'ells objecte d'aquest estudi. La relació de projectes s'inclou en la següent 

taula: 

Taula 5. Aerogeneradors en projecte/tramitació identificats dins de l'àrea d'estudi 

Denominació PE Aerogeneradors Potència  Estat 

Plans De La Torre I/ II 4 5 MW Autoritzat 

L'Era Bella 12 20,04 MW Autoritzat 

Anoia i Segarra II 5 29,9 MW En Projecte 

Anoia i Segarra III 6 36 MW En Projecte 

TOTAL 27 625,98 - 

 

A la següent taula s'indiquen els PFV en tramitació identificats en l’àrea d'estudi que 

ocupen una superfície total de 510,5 ha en total. 

Taula 4. Plantes fotovoltaiques identificades en l'àrea d'estudi 

Denominació PFV 
SUPERFICIE 

(ha)  
Denominació PFV 

SUPERFICIE 
(ha) 

Instal·lació fotovoltaica 
Carbeso Solar 

99 
 

Instal·lació fotovoltaica Via Solar 
Anoia 

30 

Instal·lació fotovoltaica 
Carrerada 

47 
 

Instal·lació fotovoltaica La 
Fortesa 

54,8 

Instal·lació fotovoltaica 
Cervera 

9,7 
 

Instal·lació fotovoltaica Les 
Capçades de les Oluges 

13,3 

Instal·lació fotovoltaica 
Cervera 1 i 2 

16,3 
 

Instal·lació fotovoltaica 
Montfalcó 

51 

Instal·lació fotovoltaica 
Isidro Sisquella 

1,5 
 

Instal·lació fotovoltaica PS 
Cervera 

11,1 

Instal·lació fotovoltaical 
Terrós 

48 
 

Instal·lació fotovoltaica Rubió 2 42,8 

Instal·lació fotovoltaicals 
Clotets 

53,5 
 

Instal·lació fotovoltaica Sant 
Pere Sallavinera 

5,3 

Instal·lació fotovoltaica 
Granyanella 

6,4 
 

Instal·lació fotovoltaica Segarra 
Solar 

0 

Instal·lació fotovoltaica 
Granyanella 2 

8,7 
 

Instal·lació fotovoltaica Segarra 
Solar 

12,1 

 
La ubicació exacta d'aquestes infraestructures a l'interior de l'àrea d'estudi és apreciable 

en la següent figura: 
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Figura 2. Relació d'infraestructures projectades 

 

Cal ressaltar que els parcs eòlics Anoia i Segarra II i Anoia i Segarra III comparteixen 

infraestructures d'evacuació (tant la línia elèctrica, com la subestació) les dades de la qual 

es mostren en la següent taula: 

Taula 6. Relació d'infraestructures projectade 

 
Element Valor 

Línies Elèctriques (km) 17 

SET (ha) 0,67 

 
Un cop coneguda la situació actual i l'escenari projectat, procedim a determinar quina 

serà la situació a l'escenari futur on totes les infraestructures (existents i 

projectades) coexisteixin. 

S'aprecia en la següent figura la representació de l'escenari futur. 
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Figura 3. Relació d'infraestructures a trobar a l'escenari futur (existents + projectades) 
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3. ANÀLISI DE LA VEGETACIÓ I USOS DEL SÒL 

Amb ajuda de la cartografia desenvolupada pel projecte Corine Land Cover, dirigit 

per l'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA), s'ha realitzat l'anàlisi de les unitats 

de vegetació i usos de terra presents a l'àrea d'estudi (en un radi de 15 km amb 

centre al Parc Eòlic "Anoia i Segarra III" i les seves infraestructures d'evacuació). 

 
Un cop determinada la distribució que presental terreny, s'ha concretat sobre 

quines unitats concretes recauen els aerogeneradors projectats i els ja existents. 

Això ens permet determinar la representativitat que posseeix cada unitat en 

l'àrea d'estudi, quines unitats han estat les més afectades per la implantació 

dels aerogeneradors existents i quines ho seran en un escenari futur on els 

projectes dels Parcs Eòlics "Anoia i Segarra II", "Anoia i Segarra III", "Plants de la 

Torre I / II" i "L'Era Bella" hagin estat duts a terme. 

A la següent imatge es mostra la distribució de la vegetació compresa a l'interior 

de l'àrea d'estudi: 

Taula 7. Repartiment d'unitats de vegetació que presenta l'àrea d'estudi (Corine Land 
Cover). 

 
Unitat A (ha) Percentatge 

Teixit urbà 445,91 0,45% 

Zones industrials, comercials i de transports 337,47 0,34% 

Zones d’extracció minera, abocadors i de construcció 110,41 0,11% 

Terres de labor 57726,01 58,60% 

Cultius permanents 32,31 0,03% 

Praderes 74,04 0,08% 

Zones agrícoles heterogènies 7270,58 7,38% 

Boscos 14456,64 14,67% 

Espais de vegetació arbustiva i/o herbàcia 18062,14 18,33% 

 
Es pot apreciar en la següent figura la distribució que presenten les 

esmentades unitats d'usos de terra a l'interior de l'àrea d'estudi: 
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Figura 4. Unitats de vegetació i usos de terra compreses a l'interior de l'àrea d'estudi (Corine 

Land Cover). 

 

 
Un cop determinada la naturalesa de les unitats de vegetació i usos de terra 

que componen l'àrea d'estudi, procedim a determinar afeccions sobre la base 

de la informació disponible (posicions d'aerogeneradors i eixos centrals de les 

línies elèctriques). 

En primer lloc, vam començar per determinar sobre quines unitats recauen 

els aerogeneradors i línies elèctriques existents identificats. Els resultats 

d'aquesta anàlisi queden reflectits en la següent taula. 

Taula 8. Unitats de vegetació afectades pels aerogeneradors existents. 

 

Unitat Nº Aerog. Existents Percentatge 

Zones d’extracció minera, abocadors i de 
construcció 

2 2,00% 

Terres de labor 66 66,00% 

Zones agrícoles heterogènies 4 4,00% 

Boscos 3 3,00% 

Espais de vegetació arbustiva i/o herbàcia 25 25,00% 



ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL 

PROJECTE PE "ANOIA I SEGARRA III" 

TT.MM. D'IVORRA, CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS, 

ESTARÀS I CALONGE DE SEGARRA (CATALUNYA) 

ANNEX V. ANÀLISI DE efectes sinèrgics I ACUMULATIUS 11 de 32 

 

 

 

Taula 9. Unitats de vegetació afectades per les línies elèctriques existents 

 
Unitat Longitud trazado (m) Porcentaje 

Teixit urbà 16,63 0,01% 

Zones industrials, comercials i de transports 379,79 0,14% 

Zones d’extracció minera, abocadors i de construcció 136,29 0,05% 

Terres de labor 177822,94 65,67% 

Zones agrícoles heterogènies 15305,87 5,65% 

Boscos 28114,08 10,38% 

Espais de vegetació arbustiva i/o herbàcia 49000,49 18,10% 

 
D'altra banda, s'indiquen les unitats de terra sobre les que s'ubicaran les 

infraestructures projectades per als parcs eòlics "Anoia i Segarra II", "Anoia i 

Segarra III", "Plants de la Torre I/II" i "L’era Bella" així com les seves 

infraestructures d'evacuació recauen sobre les següents unitats: 

Taula 10.Unitats de vegetació afectades pels aerogeneradors de l'PE Anoia i Segarra III: 

Parc eòlic en estudi 

ANOIA I SEGARRA III 

Unitat Nº Aerog. 

Terres de labor 6 

Figura 5. Unitats de vegetació afectades pels aerogeneradors de l'PE Anoia i Segarra III: 
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A continuació, s'indiquen les superfícies sobre les que recauran la 

resta d'aerogeneradors projectats dins de l'àrea d'estudi. 

Taula 11. Unitats de vegetació afectades pels aerogeneradors projectats: 

 

Parcs eòlics projectats 

ANOIA I SEGARRA II 

Unitat Nº Aerog.  

Terres de labor 4 

Boscos 1 

PLANTS DE LA TORRE I 

Unitat Nº Aerog.  

Terres de labor 2 

PLANTS DE LA TORRE II 

Unitat Nº Aerog.  

Terres de labor 2 

L´ERA BELLA 

Unitat Nº Aerog.  

Terres de labor 12 

TOTAL PROYECTADOS 

Unitat Nº Aerog.  

Terres de labor 26 

Boscos 1 

 
A la següent taula s'indiquen les unitats sobre les quals s'ubicaran els suports de 

la línialèctrica d'evacuació conjunta dels parcs eòlics "Anoia i Segarra II" i "Anoia i 

Segarra III". Cal indicar que no s'han identificat les línies d'evacuació 

de la resta de parcs eòlics projectats. 

 
Taula 12. Unitats de vegetació afectades per la línialèctrica projectada: 

Unitat Longitud traçat (m) Percentatge 

Terres de labor 12318,89 72,48% 

Zones agrícoles heterogènies 962,16 5,66% 

Boscos 770,82 4,54% 

Espais de vegetació arbustiva i/o herbàcia 2944,62 17,32% 

 

Taula 13.Unitats de vegetació afectades per la subestació elèctrica projectada: 

 
Unitat Superfície (ha) 

Terres de labor 0,67 
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4. ANÀLISI D'HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI 

De manera anàloga al realitzat en l'apartat previ per a les unitats de vegetació i 

usos de terra, s'ha realitzat una anàlisi dels Hàbitats d'Interès Comunitaris (HIC) 

existents a l'interior de l'àrea d'estudi. 

En primer lloc, s'ha determinat la superfície total de HIC compresa a l'interior de l'àrea 

d'estudi i posteriorment s'analitza les coincidències espacials que presenten aquests 

espais amb les ubicacions de les infraestructures existents i projectades. 

 

 
A la següent taula es pot veure la superfície total dels diferents HIC identificats a 

l'interior de l'àmbit de l'anàlisi. Cal indicar que el percentatge de superfície de cada 

unitat és referit al total de superfície de HIC existent a l'interior de l'àmbit 

d’estudi, sent el valor total de 14.424,71 ha. 

Taula 14.HIC identificats a l'entorn del projecte 

 

Codi UE Prioritari Denominació A (ha) Percentatge 

1430 No Matolls halonitrófils (Pegano-Salsoletea) 9,43 0,07% 

1520 Si 
Vegetació gipsícola mediterránea 

(Gypsophiletalia) 
1252,62 8,68% 

3140 No 
Aguas oligo-mesotróficas calcàries amb 

vegetació de Chara spp. 
0,02 0,0001% 

3150 No 
Llacs y llacunes eutròfics naturals, amb vegetació 

Magnopotamion o Hydrocharition 
0,01 0,0001% 

5210 No Matolls arborescents de Juniperus spp. 58,49 0,41% 

6220 No 
Pasturatges xerofítics mediterrànies de vivaces y 

anuals 
66,47 0,46% 

6420 No Comunitats herbàcies higròfiles mediterrànies 4,36 0,03% 

6430 No 
Megafòrbies èutrofes higròfils de les orles de 

planura y de los pisos montà a alpí 
7,38 0,05% 

8210 No 
Pendents rocoses calcícoles amb vegetació 

cormofítica 
35,15 0,24% 

9240 No 
Rouredes ibèriques de Quercus faginea i Quercus 

canariensis 
4337,79 30,07% 

9340 No Alzineres de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 2468,63 17,11% 

9530 Si 
Pinars (sud-) mediterranis de Pinus nigra 

endèmics 
6013,33 41,69% 

9540 No 
Pinars mediterranis de pins mesogeanos 

endèmics 
1,66 0,01% 

92A0 No 
Alberedes, olmedes i saucedes de las regions 
Atlàntica, Alpina, Mediterrània y Macaronèsica 

168,28 1,17% 

92D0 No 
Galeries y matolls riberencs termomediterranis 

(Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae) 
1,08 0,01% 

TOTAL 14.424,71 
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La distribució que presenten els esmentats HIC dins l'àrea d'estudi és la 

representada a la figura següent: 

Figura 6. HIC identificats a l'entorn del projecte 

 

* Hàbitat d'Interès Comunitari Prioritari 
 

Un cop determinada la naturalesa i superfície dels diferents HIC existents en l'àrea 

d'estudi, procedim a avaluar quins han estat els més afectats per la implantació de les 

infraestructures existents i projectades. Comencem per descriure quines són les 

coincidències espacials de les infraestructures existents, es 

recullen els resultats en la següent taula: 

Taula 15.Coincidència espacial que presenten les infraestructures existents en l'entorn. 

 

AEROGENERADORS 

Codi UE Nº Aerog. Existents 

9533 2 

9240 5 

 

LÍNIES ELÈCTRIQUES 

Codi UE  Longitus traçat (m) 

1430 25,56 

1520 13.437,59 

5210 51,94 

9240 13.876,15 

92A0 374,65 

9340 6.214,2 

9530 11.853,34 

TOTAL 45.833,44 
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Pel que fa a les infraestructures projectades (PPEE "Anoia i Segarra II" i "Anoia 

i Segarra III", "Plants de la Torre I / II" i "L'Era Bella") s'observa que cap dels 

aerogeneradors projectats afecta de manera directa a cap hàbitat d'interès 

comunitari. 

D'altra banda, la línialèctrica sobrevola un espai catalogat com HIC. La longitud 

total de sobrevola i el HIC afectat són indicats en la següent taula: 

 

Unitat Longitud traçat (m) 

9240 292,78 

 

A la següent imatge es mostra la ubicació de parc eòlic "Anoia i Segarra 

III" pPel que fa als Hàbitat identificats en l'àrea d'estudi. 

Figura 7. PE "Anoia i Segarra III" respecte als HICs identificats en l'àrea d'estudi 

 
* Hàbitat d'Interès Comunitari Prioritari 
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5. ANÀLISI DE LA VISIBILITAT 

Amb l'objectiu de determinar els potencials efectes sinèrgics que la implantació de 

les infraestructures projectades introduiria sobre el paisatge de l'entorn, s'ha 

realitzat una sèrie d'anàlisis de visibilitat seguint la mateixa metodologia ja 

descrita prèviament en l'apartat 7.4.2. Conca Visual del present Estudi d'Impacte 

Ambiental, adaptant els paràmetres a l'escenari concret que correspongui. 

L'avaluació completa dels efectes sinèrgics i acumulatius sobre la visibilitat es durà 

a terme sobre dues àrees d'estudi que en aquest cas són denominats Conca Visual i 

que són establerts de la següent manera: 

- L'anàlisi de la visibilitat d'aerogeneradors és dut a terme per complet 

dins de la conca visual de parc eòlic "Anoia i Segarra III", objecte d'estudi. 

Aquesta conca visual abasta una distància de 15 quilòmetres amb centre en els 

seus aerogeneradors, distància a partir de la qual s'interpreta que la seva 

percepció és mínima o inexistent. 

- L'anàlisi de visibilitat de línies elèctriques és dut a terme per complet 

dins de la conca visual de la línia elèctrica que donarà servei al parc eòlic 

"Anoia i Segarra III", objecte d'estudi. Aquesta conca visual abasta una 

distància de 3 quilòmetres al voltant dels seus suports elèctrics, distància a 

partir de la qual s'interpreta que la seva percepció és mínima o inexistent. 

L'estudi de visibilitat en aquest cas consta dels següents anàlisis: 

 
1. Anàlisi de visibilitat dels aerogeneradors existents en l'entorn, per a l'interior 

de la conca visual de Parc Eòlic "Anoia i Segarra III". 

2. Anàlisi de visibilitat dels aerogeneradors projectats (PPEE "Anoia i Segarra 

II" i "Anoia i Segarra III", "Plants de la Torre I/II" i "L'Era Bella") a l'interior 

de la conca visual del parc Eòlic "Anoia i Segarra III". 

3. Superposició dels resultats de les anàlisis de visibilitat esmentats en els 

dos punts previs i avaluació de la situació final. 
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5.1. ANÀLISI SOBRE LA VISIBILITAT DE AEROGENERADORS 

Per determinar la visibilitat actual que presenten els aerogeneradors ja existents 

sobre la conca visual de Parc Eòlic "Anoia i Segarra III", s'ha consultat la informació 

disponible sobre les seves característiques. Atès que no es coneix amb exactitud 

l'altura de tots i cadascun dels aerogeneradors existents identificats en l'entorn, 

però sí que s'ha trobat una descripció d'alguns d'ells (els pertanyents als Parcs Eòlics 

"Rubió" i "Pujalt") ens situem en l'escenari més desfavorable possible on tots ells 

tenen l'altura més alta observada, és a dir 145 metres, que correspon a l'altura de 

boixa + ½ diàmetre de pala que presenten les màquines del PE Pujalt. 

 
En la següent taula s’indica el nom de parc eòlic identificat dins de la conca visual i el 

nombre d'aerogeneradors de cada parc. 

Nombre PE Número d’aerogeneradors 

Alta Anoia 15 

Pujalt 21 

Pujalt Eolpop (PIE) 1 

Serra de Rubió II 8 

Turó del Magre 15 

Veciana 18 

TOTAL 78 

 
Comencem per descriure quina és la situació actual, és a dir, quina és la visibilitat que 

presenten els aerogeneradors existents sobre la conca visual analitzada. 

A la següent taula s'indiquen els percentatges de superfície des de la qual es poden 

apreciar un o més dels 78 aerogeneradors existents identificats a l'entorn del 

projecte objecte d'estudi: 

Taula 16.Relació de superfícies i aerogeneradors perceptibles en l'escenari existent 
 
 

Aerog. 
Apreciables 

% 
Superfície  

Aerog. 
Apreciables 

% 
Superfície  

Aerog. 
Apreciables 

% 
Superfície 

0 45,64%  27 0,50%  53 0,32% 

1 1,52%  28 0,47%  54 0,32% 

2 1,46%  29 0,46%  55 0,34% 

3 1,45%  30 0,45%  56 0,35% 

4 1,20%  31 0,47%  57 0,32% 

5 1,11%  32 0,44%  58 0,45% 

6 1,12%  33 0,43%  59 0,32% 

7 1,05%  34 0,41%  60 0,35% 
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Aerog. 
Apreciables 

% 
Superfície  

Aerog. 
Apreciables 

% 
Superfície  

Aerog. 
Apreciables 

% 
Superfície 

8 4,59%  35 0,41%  61 0,40% 

9 1,05%  36 0,41%  62 0,40% 

10 0,98%  37 0,41%  63 0,42% 

11 0,90%  38 0,38%  64 0,42% 

12 1,37%  39 0,39%  65 0,43% 

13 0,82%  40 0,41%  66 0,47% 

14 0,77%  41 0,41%  67 0,56% 

15 0,78%  42 0,41%  68 0,61% 

16 0,71%  43 0,40%  69 0,70% 

17 0,74%  44 0,43%  70 4,52% 

18 0,67%  45 0,49%  71 0,46% 

19 0,65%  46 0,35%  72 0,27% 

20 0,72%  47 0,32%  73 0,28% 

21 0,62%  48 0,30%  74 0,27% 

22 0,58%  49 0,31%  75 0,37% 

23 0,58%  50 0,32%  76 0,40% 

24 0,55%  51 0,32%  77 0,37% 

25 0,60%  52 0,35%  78 2,69% 

26 0,51%       
 

 
 
 
 

La següent imatge reflecteix els resultats recollits a la taula prèvia, havent-se 

dividit aquests en 5 categories en funció del nombre total de màquines apreciables 

(no visible, visibilitat <25%, visibilitat 25-50%, visibilitat 50-75% visibilitat> 75%: 
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Figura 8. Visibilitat aerogeneradors existents 

 
 

Un cop coneguda quina és la situació actual a l'interior de la conca visual 

analitzada, procedim a determinar quina seria la visibilitat que presentarien la 

totalitat dels aerogeneradors projectats. 

A la següent imatge i figura s'indiquen els percentatges de visibilitat de parc 

eòlic "Anoia i Segarra III". 

Taula 17.Visibilitat del parc eòlic "Anoia i Segarra III".  

 

Aerog. apreciables % 

0 68,98% 

1 2,44% 

2 2,63% 

3 5,76% 

4 2,53% 

5 2,01% 

6 15,64% 

 
En un 68,98% del total de la conca visual no es percep cap de les màquines de 

formar el parc eòlic Anoia i Segarra III, de manera que la visibilitat del parc es 
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considera mitjana. Si bé indicar que el percentatge de visibilitat es veurà condicionat 
pels aerogeneradors existents i en tramitació. 

 
Figura 9. Visibilitat del parc eòlic "Anoia i Segarra III". 

 

 
A la següent taula es recull la relació de superfícies que presentarien 

percepció d'alguna de les 27 màquines en tramitació (PPEE "Anoia i Segarra 

III" i "Anoia i Segarra II", "Plants de la Torre I / II" i "L'era Bella "): 

Taula 18.Percentatges de visibilitat amb percepció dels aerogeneradors projectats 

 
Aerog. 

Apreciables 
% 

 

Aerog. 
Apreciables 

% 
 

Aerog. 
Apreciables 

% 

0 47,43% 
 

10 1,14% 
 

19 1,17% 

1 3,05% 
 

11 0,99% 
 

20 1,08% 

2 3,39% 
 

12 0,89% 
 

21 1,11% 

3 1,94% 
 

13 1,15% 
 

22 1,20% 

4 1,23% 
 

14 1,03% 
 

23 1,20% 

5 1,08% 
 

15 0,91% 
 

24 3,64% 

6 1,06% 
 

16 0,80% 
 

25 2,30% 

7 1,01% 
 

17 1,39% 
 

26 2,13% 

8 0,97% 
 

18 0,90% 
 

27 14,89% 

9 0,93% 
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La representació sobre el mapa dels resultats recollits en la taula prèvia és 

apreciable en la següent figura: 

 
Figura 10. Visibilitat aerogeneradors projectats 

 
 

Finalment, s'analitza com seria la situació en l'escenari futur en què els 

aerogeneradors projectats (27) hagin estat implantats i coexisteixin amb els 

ja presents (78). 

A la següent taula es recull la relació de superfícies i visibilitats obtingudes per a 

l'escenari futur. 
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Taula 19.Percentatges de visibilitat amb percepció dels aerogeneradors projectats i existents 

(escenari futur desitjat) 

Aerog. 
Apreciables 

% 
Superficie  

Aerog. 
Apreciables 

% 
Superficie  

Aerog. 
Apreciables 

% 
Superficie 

0 31,43%  36 0,43%  71 0,38% 

1 3,13%  37 0,42%  72 0,39% 

2 3,41%  38 0,40%  73 0,32% 

3 1,72%  39 0,40%  74 0,29% 

4 1,32%  40 0,39%  75 0,27% 

5 1,19%  41 0,37%  76 0,27% 

6 1,16%  42 0,38%  77 0,25% 

7 1,08%  43 0,36%  78 0,30% 

8 4,42%  44 0,36%  79 0,31% 

9 1,05%  45 0,37%  80 0,28% 

10 1,00%  46 0,36%  81 0,27% 

11 0,93%  47 0,37%  82 0,29% 

12 1,39%  48 0,37%  83 0,29% 

13 0,89%  49 0,36%  84 0,25% 

14 0,83%  50 0,36%  85 0,29% 

15 0,83%  51 0,35%  86 0,24% 

16 0,77%  52 0,36%  87 0,28% 

17 0,85%  53 0,34%  88 0,29% 

18 0,74%  54 0,36%  89 0,31% 

19 0,74%  55 0,35%  90 0,37% 

20 0,80%  56 0,35%  91 0,40% 

21 0,69%  57 0,35%  92 0,40% 

22 0,70%  58 0,35%  93 0,44% 

23 0,73%  59 0,33%  94 1,10% 

24 0,93%  60 0,35%  95 0,62% 

25 0,84%  61 0,36%  96 0,66% 

26 0,74%  62 0,35%  97 2,46% 

27 2,99%  63 0,37%  98 0,32% 

28 0,52%  64 0,37%  99 0,22% 

29 0,51%  65 0,35%  100 0,20% 

30 0,51%  66 0,37%  101 0,22% 

31 0,51%  67 0,36%  102 0,28% 

32 0,50%  68 0,38%  103 0,35% 

33 0,50%  69 0,39%  104 0,32% 

34 0,47%  70 0,41%  105 1,85% 

35 0,46%       
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Aquests resultats són reflectits en la següent figura on han estat estructurats 

en quatre categories en funció del nombre total d'aerogeneradors apreciables: 

Figura 11.  Visibilitat dels aerogeneradors que presentaria l'escenari futur 

(Existents + projectats) 
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5.2. ANÀLISI SOBRE LA VISIBILITAT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES 

Per a l'anàlisi de la visibilitat de línies elèctriques, l'estudi se centra en els elements 

intrusius de més impacte, els seus suports. 

Davant la impossibilitat de determinar amb exactitud la posició exacta de la totalitat 

dels suports elèctrics existents, l'anàlisi és purament qualitatiu i té l'objectiu de 

determinar les àrees on la concentració serà més gran i en conseqüència els efectes 

acumulatius seran més rellevants. Per aquesta anàlisi s'ha realitzat una estimació de 

l'aparició de l'impacte visual a causa de la intrusió dels suports de les línies 

elèctriques existents en un radi de 3 km al voltant d'aquests. Dins d'aquesta àrea és 

la zona on es donarà l'impacte visual, i on es podran donar els impactes acumulatius 

i / sinèrgics. A la següent imatge, es pot veure l'àrea on s'acumularia l'impacte en 

una escala de vermells, com més dens és el color, més gran acumulació. 

 
Figura 12. Visibilitat dels suports elèctrics associats a línies elèctriques existents 
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Com es pot veure a la imatge prèvia, existeix actualment un alt impacte visual a 

causa d'aquests elements, així com un elevat impacte acumulatiu a la zona centre-

nord de la conca d'estudi. 

De forma anàloga per al cas dels existents, s'ha realitzat el mateix exercici per al 

cas dels projectats, donant com a resultat la següent imatge. 

Figura 13. Visibilitat dels suports de les línies elèctriques projectades. 

 

 

 

 
Finalment es pot veure la simulació final i futura amb totes les infraestructures 

construïdes en la següent imatge. 
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Figura 14. Visibilitat futura dels suports associats a línies elèctriques. 

 
 

Com es pot veure, hi ha d'haver un efecte acumulatiu considerable en la pràctica 

totalitat del perímetre de la conca visual amb especial incidència en els límits nord 

i sud. Això és degut principalment al fet que trobem: 

• Una línia elèctrica que transcorre paral·lela a la projectada, a l'est d'aquesta 

última i a una distància reduïda (al voltant dels 100-110 metres durant la 

major     part del seu traçat) 

• Una altra línia elèctrica al sud de la projectada que també presenta cert 

paral·lelisme, encara que en aquest cas les distàncies que les separen són 

més grans i la seva influència és més reduïda. 

• Una tercera línia elèctrica perpendicular a la projectada, presentant un 

suport a escassos 300 metres de l'eix de la línia projectada. 

 
L'indicat prèviament és apreciable en la següent figura: 



ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL 

PROJECTE PE "ANOIA I SEGARRA III" 

TT.MM. D'IVORRA, CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS, 

ESTARÀS I CALONGE DE SEGARRA (CATALUNYA) 

ANNEX V. ANÀLISI DE efectes sinèrgics I ACUMULATIUS 27 de 32 

 

 

 

Figura 15. Situació de les línies elèctriques existents pel que fa a la línia projectada 

 
 

El fet que la línia elèctrica s'implanti paral·lela a línies elèctriques ja existents té certes 

repercussions: 

• L'efecte intrusiu serà inferior al què causaria en un entorn lliure de 

suports elèctrics i d'aquesta manera s'evita la introducció d'aquest 

impacte sobre terrenys que no en tenen en l'actualitat. 

• La seva implantació suposarà la introducció d'efectes acumulatius sobre 

el paisatge del seu entorn en el qual es tindrà una sensació de contínua 

repetició d'elements antròpics de la mateixa naturalesa 
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6. CONCLUSIONS GENERALS 
 

6.1. CONCLUSIONS DE LES INFRAESTRUCTURES PRESENTS 

Basant-se tot el que indica s'extreuen les següents conclusions: 
 

• Es tracta d'una àrea amb una important presència d'infraestructures on 

destaca l'ampli nombre de petits nuclis urbans i la densa xarxa de 

carreteres. 

• Trobem multitud de línies elèctriques amb traçats de grans longituds, 

diverses de les quals travessen l'àrea d'estudi diagonalment i de manera 

paral·lela a la línia projectada. 

• La implantació de la línia elèctrica projectada (comú als PPEE Anoia i Segarra 

II i III) suposarà un augment del 6,29% sobre el total de línies ja existents. 

• La implantació dels aerogeneradors projectats per als PPEE Anoia i Segarra 

II i III, "Plants de la Torre I/II" i "L'Era Bella" suposarà un augment del 27% 

sobre el total de les màquines ja existents, i el percentatge d'augment 

corresponent exclusivament al PE Anoia i Segarra III del 6%. 

Les infraestructures eòliques i fotovoltaiques en promocions i existents 

 

6.2. CONCLUSIONS VEGETACIÓ I USOS DEL SÒL 
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• S'observa que la unitat més representativa de l'àmbit d'estudi és la 

denominada com "Terres de labor" que abast el 58,60% de la superfície 

total. En general, es tracta d'una zona amb un alt percentatge de terres 

dedicades a l'explotació agrària, ja que si fem recompte del total de 

superfície dedicada a aquest ús (Terres de labor, Cultius permanents i 

Zones agrícoles heterogènies) vam comprovar que representen en 

conjunt el 66,01% de la superfície total compresa a l'interior de l'àrea 

d'estudi. 

• Pel que fa a les unitats que presenten cobertura vegetal natural (Prades, 

Boscos i Espais de vegetació arbustiva i/o herbàcia), la seva representació 

total és del 33,08% sent aquesta última unitat la que presenta una major 

superfície. 

• Analitzant les ubicacions concretes dels aerogeneradors existents es 

comprova que recauen majoritàriament sobre terres de labor (66 

aerogeneradors dels 100 identificats (70,69%)) encara que trobem un 

percentatge rellevant sobre espais de vegetació arbustiva (25 

aerogeneradors (21,55%)) i un petit percentatge sobre la unitat de 

Boscos (unitat que podem classificar com de "major valor ambiental" per 

la seva major densitat vegetal i presència arbòria). 

• Les línies elèctriques existents per la seva banda presenten una situació 

similar ja que el 65,67% de la longitud total de traçats identificats 

sobrevola terres de conreu, 1 18,10% ho fa sobre espais de vegetació 

arbustiva i un 10,38% sobre Boscos. 

• Pel que fa a les infraestructures projectades, els sis aerogeneradors, la 

SET i el 72,48% del traçat de la LAAT, de parc eòlic "Anoia i Segarra III", 

s'ubicaran sobre terreny de labor, sent aquesta unitat la més 

representada a l’àrea d'estudi. A més, s'observa que la majoria dels 

aerogeneradors projectats recauen sobre terres de labor. L'afectació a 

unitats amb cobertura vegetal natural es limita a la posició d'un 

aerogenerador projectat sobre Bosc i el 21,86% del traçat de la línia que 

es reparteix entre Bosc (4,54%) i espais de vegetació arbustiva i/o 

herbàcia (17,32%). 

• En conclusió, la implantació de les infraestructures projectades suposarà 

afectació sobre les unitats que major representació presenten en 

l'entorn. Aquesta afectació tindrà un efecte acumulatiu lleuger en el cas 
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del Bosc i els Espais de vegetació arbustiva i/o herbàcia i un efecte 

acumulatiu superior sobre la terra de tasca que reduirà la seva superfície 

gairebé sense impacte sobre el total de la qual té en l'àmbit d’estudi. 

6.3. CONCLUSIONS D'HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI 

• S'observa que l'àrea d'estudi presenta una superfície total de HIC de 

14.424,71 hectàrees, el que representa el 14,68% de la superfície total 

compresa en el seu interior (98.230,50 ha). Aquesta superfície es 

concentra especialment a la meitat nord de l'àrea d'estudi. 

• De tots els HIC existents, trobem dues que presenten una representació 

majoritària; aquests són el 9530 (41,69% sobre el total d'HIC 

identificats a l'interior de l'àrea d'estudi) amb estatut prioritari i el 9240 

(30,07%). 

 

• Pel que fa a l'afectació dels aerogeneradors ja existents es comprova 

que, dels 116 identificats, tan sols 2 presenten coincidència espacial amb 

HIC; un amb el 9530* prioritari i un altre amb el 9240. 

• Les línies elèctriques existents, per la seva banda, presenten una 

longitud total de sobrevol sobre HIC de 45,83 quilòmetres, sent el més 

afectat el 9240 (30,28% de la longitud total d'afectació), seguit del 1520 

(29,32% ). 

 
• Pel que fa a les infraestructures projectades, com es va indicar 

prèviament, únicament es troba coincidència espacial entre el HIC 9240 i 

la línia elèctrica, al llarg de 292,78 metres. 

• Com a conclusió es dedueix que, la implantació dels projectes en 

tramitació suposaria un lleuger efecte acumulatiu sobre la servitud 

acumulada pel HIC 9240, que passarà de presentar 13,44 quilòmetres 

de servitud a presentar 13,73 quilòmetres (un augment de l'0,0021 %). 

• Tenint en compte que aquest HIC té una àmplia representació a 

l'interior de l'àrea d'estudi, aquesta pèrdua de superfície es considera 

de poca rellevància, més encara si tenim en compte que l'afectació real 

és la que suposarien els fonaments dels suports elèctrics que recaiguin 

sobre ell. 

 
6.4. CONCLUSIONS DE LA VISIBILITAT DELS AEROGENERADORS 
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Es sintetitzen a continuació una sèrie de conclusions extretes a partir dels resultats 

de les anàlisis de visibilitat duts a terme per als tres escenaris contemplats: Actual, 

Projectat i Futur. 

• A l'escenari actual el 45,64% de la superfície compresa a l'interior de la 

conca visual no presenta percepció algun dels 78 aerogeneradors 

identificats dins de la conca visual. 

• A l'escenari projectat el 47,43% de la superfície compresa a l'interior 

de la conca visual no presentaria percepció algun dels 27 

aerogeneradors en tramitació. 

• A l'escenari futur, el 31,43% de la superfície compresa a l'interior de la 

conca visual no presentaria percepció algun dels 97 aerogeneradors 

(existents + projectats). 

Això vol dir que la introducció de la totalitat d'aerogeneradors en tramitació 

implicaria un augment del 31,43% sobre el total de superfície amb visibilitat de 

màquines, el parc eòlic Anoia i Segarra III representa un 4,76% d'augment total. 

Aquest percentatge, tenint en compte que la conca visual abasta una superfície 

total de 86.223,85 ha, suposaria la introducció d'un impacte visual sobre una 

superfície de 14.161,92 ha. 

Analitzant la ubicació concreta sobre les que es produeixen els impactes en 

els diferents escenaris s'observa el següent: 

• A l'escenari actual les zones lliures de percepció es concentren gairebé 

exclusivament en el quadrant nord de la conca visual sent les àrees més 

desfavorables les presents a nord-est de Calaf i sobre els nuclis urbans 

de Pujalt, la Pineda, Amorós, Montfalcó el Gros i Sant Guim de Freixenet. 

• A l'escenari projectat les zones lliures de percepció es concentren 

majoritàriament en la meitat sud de la conca visual sent les àrees més 

desfavorables les presents en les rodalies de les posicions seleccionades per 

a la implantació dels aerogeneradors, al nord-est del nucli urbà de Sant Guim 

de Freixenet i en el terreny que trobem a l'est de la carretera C-1412 en el 

seu tram que connecta els nuclis urbans de Calaf i Torà. 

• L'escenari futur es veu fortament influenciat per la situació actual, sent les 

zones més desfavorables anàlogues a les d'aquest escenari. En aquest cas la 
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superfície lliure de percepció d'aerogeneradors es troba distribuïda per tota 

la conca en forma de petits pegats, sent més freqüents en el quadrant nord 

de la conca visual. En aquest escenari els nuclis urbans més desfavorables 

serien Amorós, Montfalcó el Gros i Sant Guim de Freixenet. Una altra àrea 

amb una forta concentració d'aerogeneradors es troba a sud de la Serra de 

Sant Donat, des de Torà fins a Claret, propiciat per la major elevació d'aquest 

terreny sobre les altures mitjanes del seu entorn. 

 
La implantació dels aerogeneradors projectats suposarà per tant la introducció d'un 

impacte per intrusió en el paisatge d'una zona concreta (a nord de la carretera C-

451 entre La Morana i Biosca) així com un lleuger efecte acumulatiu sobre les zones 

que ja presenten visibilitat d'aerogeneradors en l'actualitat. Aquest efecte es 

considera lleuger, ja que les zones més afectades presenten un elevat nombre 

d'aerogeneradors (fins a 78 en determinats punts) i la introducció d'altres 27 no té 

la repercussió que tindria en àrees lliures “d’infraestructures eòliques". 

 

6.5. CONCLUSIONS DE LA VISIBILITAT DE LA LAAT 

El fet que la línia elèctrica s'implanti paral·lela a línies elèctriques ja existents té certes 

repercussions: 

• L'efecte intrusiu serà inferior a què causaria en un entorn lliure de 

suports elèctrics i d'aquesta manera s'evita la introducció d'aquest 

impacte sobre terrenys que no en tenen en l'actualitat. 

• La seva implantació suposarà la introducció d'efectes acumulatius sobre el 

paisatge del seu entorn en el qual es tindrà una sensació de contínua 

repetició d'elements antròpics de la mateixa naturalesa. 
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1. OBJECTIU 

L'objectiu d'aquest informe és la determinació i avaluació de l'impacte acústic del P.E. 

"Anoia i Segarra III" en diverses poblacions properes a les instal·lacions, durant la fase 

de construcció i muntatge del parc eòlic, i comprovar que els nivells de soroll compleixen 

amb el que estableix la normativa vigent. 

Aquest informe reflecteix els resultats dels nivells de soroll realitzats per l'empresa 

"Argustec S.L." durant el mes de juny de 2021, en el marc de la caracterització ambiental 

de la zona d'infreqüència del Parc Eòlic "Anoia i Segarra III". 

2. LOCALITZACIÓ DEL PROJECTE 

Els aerogeneradors del projecte de parc eòlic "Anoia i Segarra III" estan situats als 

municipis de Calonge de Segarra i Castellfollit de Riubregós, pertanyents a la 

província de Barcelona, a la comunitat autònoma de Catalunya.   

El Parc Eòlic compta amb un total de 6 aerogeneradors, amb una potència unitària de 

6,0 MW, que sumen una potència total de 36 MW.  El model seleccionat és Siemens-

Gamesa SG170, amb una alçada de boixa de 115 m i un diàmetre de rotor de 85 m. 

Els nuclis de població més propers són El Soler a 0,490 km a l'est de l'aerogenerador 

CAL-02, Pujalt, a 2,3 km al sud de l'aerogenerador CAS-04 i Portell, a 2,54 km a l'oest 

de la CAS-02.  
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Figura 1. Localització del Parc Eòlic “Anoia i Segarra III”.  

 

A la taula següent, es poden veure les coordenades de la posició dels aerogeneradors 

que componen el Parc Eòlic "Anoia i Segarra III". 

Taula 1.  Coordenades dels aerogeneradors del Parc Eòlic “Anoia i Segarra III”. 

ID PROJECTE 
UTM ETRS89 H31 

X Y 

CAL 01 PE Anoia i Segarra III 371.204,00 4.623.338,00 

CAL 02 PE Anoia i Segarra III 371.515,00 4.622.815,00 

CAL 04 PE Anoia i Segarra III 371.572,69 4.622.196,82 

CAS 02 PE Anoia i Segarra III 368.938,00 4.622.756,00 

CAS 03 PE Anoia i Segarra III 369.109,00 4.622.277,00 

CAS 04 PE Anoia i Segarra III 369.698,00 4.621.883,00 
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3. RECEPTORS 

Es van realitzar mesures a l'entorn del Parc Eòlic "Anoia i Segarra III", amb la finalitat 

d'establir la base de l'estat actual de contaminació acústica del medi ambient. Per a això, 

es van realitzar una sèrie de mesures en 5 punts diferents. Les mesures es van fer en 

els nuclis de població més propers al parc eòlic, a l'interior i en zones properes de possible 

emissió acústica per tal de determinar la contaminació acústica actual. Els punts de 

mesurament són els següents, determinats sobre la base del punt 7 "Lloc de 

mesurament" de l'Annex 3 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica: 

1. Municipi del Soler (Punt 01) 

2. Proximitat de la carretera C-25 (Punt 02) 

3. Municipi de Castellfollit de Riubregós (Punto 03) 

4. Municipi d'Ivorra (Punt 04) 

5. Municipi de Ferran (Punt 05) 

A continuació es troba una taula amb les coordenades d'aquests punts: 

Taula 2. Coordenades dels punts de mesura. 

Punto Referència X Y 

1 El Soler 371.632,85 4.622.697,54 

2 C-25 369.814,15 4.621.620,43 

3 Castellfollit de Riubregós 368.311,24 4.623.155,99 

4 Ivorra 365.756,27 4.624.244,49 

5 Ferran 367.125,49 4.620.969,66 

En la següent imatge, es pot veure la ubicació dels punts de mesura i la ubicació relativa 

dels aerogeneradors del PE "Anoia i Segarra III". 
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Figura 2. Ubicació dels punts de mesura del soroll ambiental. 

 

4. NORMATIVA I PROCEDIMENT D’ASSAIG 

L'objectiu de qualitat acústica és el que estableix l'annex 3 de la Llei 16/2002, de 28 de 

juny, de protecció contra la contaminació acústica de la Comunitat Autònoma de 

Catalunya, i també citar la Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 

25 de juny de 2002, sobre l'avaluació i gestió del soroll ambiental. 

Consideracions del Reial decret 1038/2012, de 6 de juliol, pel qual es modifica el 

Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 

de novembre, del soroll, en relació a la zonificació acústica, objectius de qualitat i 

emissions acústiques.   

Tenint en compte el Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa 

la Llei 37/2003, de 17 de novembre, de soroll, en relació amb la zonificació acústica, els 

objectius de qualitat i les emissions acústiques, cal aclarir: 

 



 

ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

PROJECTE PE “ANOIA I SEGARRA III” 

TT.MM. DE IVORRA, CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS, 
ESTARÀS I CALONGE DE SEGARRA (CATALUNYA) 

 

 

ANNEX V. ESTUDI ACÚSTIC Pàgina 5 de 17 

• Tal com estableix l'Annex V "Criteris per determinar la inclusió d'un sector del 

territori en un tipus d'àrea acústica", l'àrea objecte d'estudi s'emmarca dins: 

o Zona acústica tipus 1. Zones de silenci. 

o Zona acústica de tipus 2. Zones lleugerament sorolloses. 

• Procediment de mesurament: 

El micròfon es troba a 1,5 metres sobre rasant, fixat a un element portador estable i 

separat com a mínim a 1,20 metres de qualsevol façana o paràlisi que pugui introduir 

distorsions per reflexions en la mesura (Annex I de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 

Protecció contra la Contaminació Acústica).) . Es prendran tres mostres d'almenys 5 

segons de durada o un cicle complet de l'objecte a partir del qual s'avaluarà el soroll 

emès, cadascuna d'elles a tres minuts de distància. 

• Valors límit d’immissió(dBA): 

Taula 3. Valors llindar de la màxima admissió segons la llei del soroll de Catalunya. 

Zona de sensibilitat 

Valors límit LAr en dB(A) 
d’immisió  

Valores d’atenció LAr en 
dB(A) 

Dia Nit  Dia Nit 

A, alta 60 50  65 60 

B, moderada 65 55  68 63 

C, baixa 70 60  75 70 

• L’article 24 del Reial Decret 1367/2007, que desenvolupa la Llei 37/2003, de 

17 de novembre, de soroll en relació amb la zonificació acústica, estableix 

que "qualsevol instal·lació, establiment o activitat portuària, industrial, 

comercial, esportiva-recreativa o d'oci, ha d'adoptar les mesures necessàries 

perquè no es transmeti a l'entorn exterior de les corresponents zones 

acústiques nivells de soroll superiors als establerts com a valors límit en la 

taula b1 annex III, avaluada d'acord amb els procediments de l'Annex IV". 

• Equipament de mesura: 

o Els instruments de mesura i calibradors utilitzats per a l'avaluació del 

soroll han de complir amb el que estableix l'ordre del Ministeri de Foment 

de 25 de setembre de 2007 per la qual es regula el control metrològic de 

l'estat dels instruments destinats al mesurament del so sonor i dels 

calibradors acústics. 

o En els treballs d'avaluació del soroll per mesura, derivats de l'aplicació 

d'aquest reial decret, s'han d'utilitzar instruments de mesura i calibradors 

que compleixin els requisits establerts en l'ordre del Ministeri de Foment, 
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de 25 de setembre de 2007, a què es refereix l'apartat anterior, per als 

de tipus 1/classe. 

5. CARACTERITZACIÓ DEL SOROLL AMBIENTAL 

5.5. METODOLOGIA 

a) Característiques tècniques de l'aparell de mesura. 

o Model utilitzat: Sonòmetre CESVA mod. SC101.  

o Rang de mesurament: 24 dB(A) a 137 dB(A). 

o Precisió: Classe 1. 

o Pantalla gràfica d'alta resolució, 3.2".  

o Resolució: 0.1 dB. 

o Autonomia: 14 h d'ús continu.  

o Temperatura de treball: ‐10°+50° 

o A una sola escala. 

b) Metodologia utilitzada en la presa de mesures: 

o Calibratge d'aparells abans d'iniciar les mesures segons les especificacions del 

fabricant. 

o Posicions Fast i Low per mesurar mitjanes sonores. 

o L'aparell va ser col·locat a uns 1,5 m de l'observador, per evitar la seva 

influència en la mesura. 

o Prendre mesures prou allunyades de l'aparell per evitar barreres 

observadores. 

o A cada receptor es van prendre 3 mesures aproximadament per 1 m de 

distància. 

o Es descarten totes aquelles mesures que han estat influenciades per sorolls 

ocasionals (pas de vehicles, animals, etc.). 
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c) Condicions ambientals i resultats obtinguts: 

Punts de mostreig centrats en poblacions properes al parc. 

Taula 4. Informació de la presa de dades del punt 01. 

Receptor: Punt 01. El Soler 

 

 Coordenades ETRS89: 371.632,85 4.622.697,54 

 Valors límit normatius (dBA) 

Ld: 60 

Le: - 

Ln: 50 

 Índex de soroll continu corregit (LAeq) 33,2 

 Zona de sensibilitat acústica Llei 16/2002, de 28 de juny. 
 Zona acústica tipus A, Alta sensibilitat(veure taula 3) 

OBSERVACIONS  

Taula 5. Informació de la presa de dades del punt 02. 

Receptor: Punt 02. C-25 

 

 Coordenades ETRS89: 369.814,15 4.621.620,43 

 Valors límit normatius (dBA) 

Ld: 70 

Le: - 

Ln: 60 

 Índex de soroll continu corregit (LAeq) 36,7 

 Zona de sensibilitat acústica Llei 16/2002, de 28 de juny. 
 Zona acústica tipus C, Baixa sensibilitat(veure taula 3) 

OBSERVACIONS 
Coloms voletejant i cantant als voltants. Proximitat d'una carretera 
poc transitada. 
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Taula 6. Informació de la presa de dades del punt 03. 

Receptor: Punt 03. Castellfollit de Riubregós 

 

 Coordenades ETRS89: 368.311,24 4.623.155,99 

 Valors límit normatius (dBA) 

Ld: 60 

Le: - 

Ln: 50 

 Índex de soroll continu corregit (LAeq) 41,6 

 Zona de sensibilitat acústica Llei 5/2009, de 4 de juny. 
 Zona acústica tipus A, Alta sensibilitat(veure taula 3) 

OBSERVACIONS Alguns ocells cantant a l'entorn. 

Taula 7. Informació de la presa de dades del punt 04. 

Receptor: Punt 014 Ivorra 

 

 Coordenades ETRS89: 365.756,27 4.624.244,49 

 Valors límit normatius (dBA) 

Ld: 60 

Le: - 

Ln: 50 

 Índex de soroll continu corregit (LAeq) 33,5 

 Zona de sensibilitat acústica Llei 5/2009, de 4 de juny. 
 Zona acústica tipus A, Alta sensibilitat(veure taula 3) 

OBSERVACIONS  
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Taula 8. Informació de la presa de dades del punt 05. 

Receptor: Punt 05. Ferran 

 

 Coordenades ETRS89: 367.125,49 4.620.969,66 

 Valors límit normatius (dBA) 

Ld: 60 

Le: - 

Ln: 50 

 Índex de soroll continu corregit (LAeq) 45,4 

 Zona de sensibilitat acústica Llei 5/2009, de 4 de juny. 
 Zona acústica tipus A, Alta sensibilitat(veure taula 3) 

OBSERVACIONS  

5.6.  EQUIPS DE MESURA 

Els nivells de pressió sonora es van mesurar mitjançant un sonòmetre, un instrument 

dissenyat i construït per respondre al so d'una manera similar a com reacciona l'orella 

humana, i es poden obtenir mesures reproduïbles objectives a nivell de pressió sonora. 

El grau de precisió del sonòmetre utilitzat per a la mesura del nivell d'aïllament acústic i 

el nivell de vibració va ser de tipus 1. Aquest sonòmetre és un integrador i analitzador 

amb la possibilitat d'obtenir dades estadístiques i de registre. 

Equip utilitzat 

o Sonòmetre integrador - Model mitjà CESVA SC101, classe 1. número de sèrie 

T249369. 

o Calibrador marca CESVA model CB006. Número de sèrie 0902532 

Tot l'equipament subjecte a la llei de metrologia jurídica (sonòmetres i verificadors) 

disposa del seu corresponent certificat de verificació periòdica vigent, així com dels 

certificats de calibratge vigents. A més, abans i després de realitzar les mesures, es va 

comprovar el sistema de mesurament amb el verificador de so. 

L'equip compleix amb el punt 2. Instruments de mesura de l'annex 8 de la Llei 16/2002, 

de 28 de juny. 
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5.7.  RESULTATS 

A continuació es mostra una taula amb els resultats obtinguts en les posicions en què 

s'han registrat els valors més alts de nivell de soroll ambiental [Leq (dBA)] presos el 25 

de juny de 2021. Les mesures es van prendre en bones condicions meteorològiques (15-

20 °C) i amb una brisa lleugera-moderada (10-15 km/h aprox.). 

Pel que fa a les activitats que s'estaven portant a terme a la zona, són les següents:  

• Presència d'alguns ocells a la zona: 

o So del cant d'avifauna a la zona de mesurament. 

• Trànsit rodat: 

o Proximitat de carreteres moderadament transitades pel trànsit rodat en 

qualsevol dels punts. 

Nivells sonors (diürns) obtinguts al juny de 2021 en el PE Anoia i Segarra III: 

Taula 9. Resultats dels nivells de pressió sonora en l'àmbit del projecte. 

Punt Referència 
Hora 

Nivell Sonor (dBA) 
mesurament Nivell de soroll (dBA) 

mesurament 1 2 3 

Receptor 
1 

El Soler 11:01 35,41 31,37 31,43 33,2 

Receptor 
2 

C-25 12:00 42,03 40,16 42,22 41,6 

Receptor 
3 

Castellfollit de Riubregós 12:21 37,72 37,50 33,85 36,7 

Receptor 
4 

Ivorra 11:40 45,26 46,21 44,71 33,5 

Receptor 
5 

Ferran 12:00 45,26 46,21 44,71 45,4 

Utilitzant aquestes dades associades als punts de mesura, i utilitzant un software del 

Sistema d'Informació Geogràfica, s'ha realitzat una interpolació i s'han generat les 

isolínies del soroll ambiental, deixant el mapa que es mostra a continuació.  
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Figura 3. Isolínies de soroll ambiental a la zona del projecte.  

 

Sobre la base d'això, la contaminació acústica de l'entorn es considera BAIXA, ja que 

no supera els llindars establerts per la normativa per al tipus d'espai en què es troba el 

projecte.  

6. CARACTERITZACIÓ DEL SOROLL DEL PROJECTE 

D'altra banda, s'ha dut a terme la caracterització del soroll per al cas del projecte, 

estudiant dos escenaris fonamentals, en la fase de construcció i en la fase d'operació, 

així com en la fase de desmantellament. 

6.1 SOROLL EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓ 

Durant la fase de construcció, es poden distingir dos tipus de fonts d'emissió de soroll 

associades només al projecte i a la seva construcció. Aquestes fonts es poden dividir en 

dos conceptes basats en la seva naturalesa emissora: fonts fixes i fonts mòbils. 
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6.1.1 FONTS GENERADORES DE SOROLL 

FONTS FIXES 

Com a fonts fixes, les àrees de treball s'estableixen principalment durant la fase de 

construcció, sent aquestes les zones d'ubicació dels fonaments dels aerogeneradors, així 

com les àrees específiques d'ús per a la recollida de maquinària i materials, el camp de 

treball, per la seva naturalesa i que, malgrat l'existència de moviment dins d'aquestes 

zones, estant totalment delimitats, es prenen com a fonts fixes.  

Durant la fase d'operació, l'única font a tenir en compte són els mateixos 

aerogeneradors, que seran la major font de generació.  

FONTS MÒBILS 

Segons fonts mòbils, s'estableixen les màquines associades a la construcció i transport 

de maquinària, materials i persones, l'àmbit d'actuació de les quals seran les carreteres 

previstes per al parc eòlic de “Anoia i Segarra III”. 

6.1.2  SIMULACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ 

Una vegada imposats els termes de focus i soroll font, es va realitzar mitjançant un full 

de càlcul les operacions en funció de la distància al focus emissor, realitzant-se per cada 

5 m de distància, lluny del focus, els resultats són els que es mostren a la taula següent, 

i sobre la base d'aquesta taula, es va realitzar una simulació gràfica mitjançant un 

programa SIG , obtenint la imatge que es visualitza. Per a aquesta modelització s'han 

tingut en compte els receptors potencials. 

Taula 10. Condicions de la modelització en fase de construcció 

Intensitat de referència I0 1,00E-11 

Soroll Inicial 75 dB 

Intensitat Inicial I 0,00031623 

Origen  1 75 dB 

Interval 5 m 

Taula 11. Resultats de la modelització del soroll en fase de construcció. 

Distància Intensitat dB  Distància Intensitat dB 

Origen (m) 0,000316 75  Origen (m) 0,000316 75 

5 0,0000130 61,0  55 0,0000000 40,2 

10 0,0000030 55,0  60 0,0000000 39,4 

15 0,0000010 51,5  65 0,0000000 38,7 
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Distància Intensitat dB  Distància Intensitat dB 

Origen (m) 0,000316 75  Origen (m) 0,000316 75 

20 0,0000010 49,0  70 0,0000000 38,1 

25 0,0000010 47,0  75 0,0000000 37,5 

30 0,0000000 45,5  80 0,0000000 36,9 

35 0,0000000 44,1  85 0,0000000 36,4 

40 0,0000000 43,0  90 0,0000000 35,9 

45 0,0000000 41,9  95 0,0000000 35,5 

50 0,0000000 41,0  100 0,0000000 35,0 

Figura 4. Modelització del soroll de fase de construcció sense soroll ambiental. 

 

Com es pot observar, la pressió acústica augmenta lleugerament a la zona de treball, 

superant els 75 dB de la modelització anterior, però, donada la dispersió del soroll, així 

com el soroll ambiental existent i monitoritzat a la zona, és aquest últim el que se 

superposa al soroll generat per l'obra, de manera que en els primers metres de distància 

dels focus específics , lineal i estàtica de l'àrea de treball la generació per obra civil està 

emmascarada pel soroll ambiental. 

Sobre la base d'això, i reial decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les 

emissions acústiques en el medi ambient a causa de determinades màquines d'ús 
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exterior, i s s'estableixen horaris de treball durant la fase de construcció, sent el rang de 

treball de 08:00 a 20:00 hores. 

6.2 SOROLL EN FASE D’OPERACIÓ 

Per a la modelització de la fase d'operació del projecte s'han tingut en compte totes les 

condicions plantejades, utilitzant per a ells els focus emissors de l'àrea d'influència del 

projecte i les seves mesures, així com la generació de soroll per la velocitat del vent a 

l'altura de la boixa, i la reducció d'aquest soroll en funció de l'altura a nivell del sòl. 

D'altra banda, es va dur a terme una identificació i categorització de les possibles zones 

sensibles properes al projecte, sent aquests els nuclis poblats de Castellfollit de 

Riubregós, El Soler, Ivorra, Vicfred, Viver de Segarra, Portell i Pujalt. En la següent 

imatge es poden veure les diferents zones identificades en un entorn de 4 km dels 

aerogeneradors, distància a partir de la qual el soroll d'aquests és inestimable. 

Figura 5. Zones sensibles al soroll identificades a l'àrea del projecte. 

 

Els resultats obtinguts són els que es mostren en la següent imatge, i també es poden 

trobar al mapa 4 de Soroll en Fase d'Operació en el subannex I d'aquest document. 
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Figura 6. Modelització del soroll a la fase d’operació. 

 

Cal destacar que la modelització s'ha realitzat mitjançant el software "WindPro", els 

resultats del qual es poden veure en el subannex I d'aquest Annex a l'EsIA. Per a la 

simulació es van utilitzar les dades associades al tipus de turbina instal·lada, amb una 

alçada del concentrador de 115 m i una velocitat de vent de 8 m/s i mesura a 10 sobre 

el sòl. 

Un cop realitzats els càlculs i analitzats les dades, es pot veure com el soroll total que hi 

haurà a les zones sensibles és el que genera el parc eòlic i el soroll ambiental, estan 

lluny de les zones d'alta afectació acústica, a excepció de Pujalt i El Soler que es troben 

a la zona d'entre 44 i 38 dB, la qual cosa implica que se situarà per sota dels llindars 

diürns i nocturns segons l'annex 3 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de Protecció contra 

la Contaminació Acústica de la Comunitat Autònoma de Catalunya. 

6.3 SOROLL EN FASE DE DESMANTELLAMENT 

En el cas de la fase de desmantellament, perquè aquesta fase es durà a terme després 

de la vida útil del parc, estimada en 30 anys, en aquest temps els avenços tecnològics 

reduiran potencialment les emissions de vehicles existents pel que fa a l'emissió de soroll. 

No obstant això, per prudència, s'ha establert el pitjor dels escenaris, és a dir, que les 
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màquines eren les mateixes que les de la fase de construcció, deixant per tant la 

simulació en la fase de construcció i desmuntatge de la mateixa. 

Taula 12. Condicions de modelització de desmantellament. 

Intensitat de referència I0 1,00E-11 

Soroll Inicial 75 dB 

Intensitat Inicial I 0,00031623 

Origen  1 75 dB 

Interval 5 m 

Taula 13. Resultats de la modelització del soroll en fase de desmantellament. 

Distància Intensitat dB  Distància Intensitat dB 

Origen (m) 0,000316 75  Origen (m) 0,000316 75 

5 0,0000130 61,0  55 0,0000000 40,2 

10 0,0000030 55,0  60 0,0000000 39,4 

15 0,0000010 51,5  65 0,0000000 38,7 

20 0,0000010 49,0  70 0,0000000 38,1 

25 0,0000010 47,0  75 0,0000000 37,5 

30 0,0000000 45,5  80 0,0000000 36,9 

35 0,0000000 44,1  85 0,0000000 36,4 

40 0,0000000 43,0  90 0,0000000 35,9 

45 0,0000000 41,9  95 0,0000000 35,5 

50 0,0000000 41,0  100 0,0000000 35,0 
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7. CONCLUSIONS 

S'ha dut a terme una caracterització de la línia de base de la contaminació acústica, el 

resultat de la qual es pot veure com un resum en la taula següent. 

Taula 14. Resultats dels nivells de pressió sonora en l'àmbit del projecte. 

Punt Referència 
Hora 

Nivell Sonor (dBA) 
mesurament Nivell de soroll (dBA) 

mesurament 1 2 3 

Receptor 
1 

El Soler 11:01 35,41 31,37 31,43 33,2 

Receptor 
2 

C-25 12:00 42,03 40,16 42,22 41,6 

Receptor 
3 

Castellfollit de Riubregós 12:21 37,72 37,50 33,85 36,7 

Receptor 
4 

Ivorra 11:40 45,26 46,21 44,71 33,5 

Receptor 
5 

Ferran 12:00 45,26 46,21 44,71 45,4 

Com es pot veure, a l'entorn hi ha un nivell de soroll proper als nivells màxims admissibles 

fixats per la normativa de soroll de Catalunya. 

Cal destacar que, pel que fa als models de simulació realitzats, els nivells màxims 

d'emissió no arriben als llindars màxims d'emissió establerts a l'annex 3 de la llei del 

soroll de Catalunya. 

L'horari laboral s'estableix durant la fase de construcció, i el rang de treball és de 8:00 a 

20:00 hores. 

Es conclou per tant que el projecte no arreplega cap tipus d'impacte de valor significatiu 

sobre l'entorn, ni sobre les zones sensibles al soroll de les immediacions, quedant tots 

els valors per davall dels llindars establerts d'inkisió establerts en l'Annex 5 de la llei 

16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
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DECIBEL - Resultado principal

Cálculo: PE Segarra III

Modelo de cálculo de ruido:

 ISO 9613-2 General

Velocidad del viento (en altura de 10 m):

 8,0 m/s

Atenuación del suelo:

 Valores fijados, Agr: 0,0, Dc: 0,0

Coeficiente meteorológico, C0:

 0,0 dB

Tipo de demanda en el cálculo:

 1: El ruido del AG se compara a la demanda (DK, DE, SE, NL etc.)

Valores de ruido en cálculo:

 Valores de ruido  medios (Lwa) (normal)

Tonos puros:

 Se ha añadido una penalización fijada al ruido de origen de los AGs con tonos puros

 Modelo: 5,0 dB(A)

Altura sobre el nivel del suelo, cuando no hay valores en objeto

NSA:

 0,0 m; No permitir reemplazar el modelo de altura con la altura del objeto NSA

Margen de Incertidumbre:

 0,0 dB; El margen de incertidumbre en NSA tiene prioridad

Desviación respecto a las exigencias de ruido "oficiales". Negativo

es más restrictivo, positivoe s menos restrictivo.:

 0,0 dB(A)

Todas las coordenadas estan en

UTM (north)-ETRS89 Zona: 31

(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Escala 1:125.000

Nuevo AG Zona Sensible al Ruido (NSA)

AGs

Tipo de AG Datos de ruido

hacia hacia Z Datos Válido Fabricante Modelo de AG Potencia, Diámetro Altura Creador Nombre Velocidad LwA,ref

Este Norte brutos/Descripción nominal de buje del 

rotor viento

[m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)]

1 368.938 4.622.756 682,6 PE Segarra III Sí Siemens Gamesa SG 6.0-170-6.200 6.200 170,0 115,0 EMD (AM 0, 6.2MW) - 106dB(A) 8,0 106,0

2 369.109 4.622.277 693,1 PE Segarra III Sí Siemens Gamesa SG 6.0-170-6.200 6.200 170,0 115,0 EMD (AM 0, 6.2MW) - 106dB(A) 8,0 106,0

3 369.698 4.621.883 714,3 PE Segarra III Sí Siemens Gamesa SG 6.0-170-6.200 6.200 170,0 115,0 EMD (AM 0, 6.2MW) - 106dB(A) 8,0 106,0

4 371.573 4.622.197 677,3 PE Segarra III Sí Siemens Gamesa SG 6.0-170-6.200 6.200 170,0 115,0 EMD (AM 0, 6.2MW) - 106dB(A) 8,0 106,0

5 371.515 4.622.815 684,5 PE Segarra III Sí Siemens Gamesa SG 6.0-170-6.200 6.200 170,0 115,0 EMD (AM 0, 6.2MW) - 106dB(A) 8,0 106,0

6 371.204 4.623.338 689,3 PE Segarra III Sí Siemens Gamesa SG 6.0-170-6.200 6.200 170,0 115,0 EMD (AM 0, 6.2MW) - 106dB(A) 8,0 106,0

Resultados del cálculo

Nivel de Sonido

Zona Sensible al Ruido (NSA) Nivel de Sonido

Núm. Nombre hacia Este hacia Norte Z Altura de inmisión Desde AGs

[m] [m] [dB(A)]

A Castellfollit de Riubregós 370.126 4.625.990 481,9 0,0 25,1

B El Soler 372.277 4.622.945 629,6 0,0 38,5

C Ivorra 366.486 4.625.777 549,6 0,0 20,0

D Vicfred 363.427 4.625.810 627,3 0,0 11,5

E Viver de Segarra 364.362 4.623.351 647,6 0,0 17,3

F Portell 365.710 4.622.549 659,3 0,0 22,8

G Pujalt 368.893 4.619.434 745,1 0,0 26,2

Distancias (m)

AG

NSA 1 2 3 4 5 6

A 3445 3849 4129 4060 3466 2863

B 3344 3238 2789 1028 773 1142

C 3891 4374 5048 6220 5837 5311

D 6301 6691 7399 8911 8625 8160

E 4614 4867 5534 7302 7173 6842

F 3234 3409 4043 5873 5811 5550

G 3322 2851 2578 3849 4279 4537
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DECIBEL - Resultados detallados

Cálculo: PE Segarra IIIModelo de cálculo de ruido: ISO 9613-2 General 8,0 m/s

Suposiciones

Calculado L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet

(al calcular con atenuación de tierra, entonces Dc = Domega)

LWA,ref: Nivel presión de sonido en AG

K: Tono puro

Dc: Corrección de directividad

Adiv: la atenuación debido a la divergencia geométrica

Aatm: la atenuación debida a la absorción atmosférica

Agr: la atenuación debida al efecto de la tierra

Abar: la atenuación debido a una barrera

Amisc: la atenuación debida a otros efectos

Cmet: Corrección meteorológica

Resultados del cálculo

Zona Sensible al Ruido (NSA): A Castellfollit de Riubregós

Velocidad del viento: 8,0 m/s

AG

Núm. Distancia Distancia de ruido Calculado LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

1 3.445 3.459 17,65 106,0 0,00 81,78 6,57 0,00 0,00 0,00 88,35

2 3.849 3.863 15,92 106,0 0,00 82,74 7,34 0,00 0,00 0,00 90,08

3 4.129 4.144 14,78 106,0 0,00 83,35 7,87 0,00 0,00 0,00 91,22

4 4.060 4.072 15,07 106,0 0,00 83,20 7,74 0,00 0,00 0,00 90,93

5 3.466 3.480 17,56 106,0 0,00 81,83 6,61 0,00 0,00 0,00 88,44

6 2.863 2.881 20,34 106,0 0,00 80,19 5,47 0,00 0,00 0,00 85,66

Suma 25,11

Zona Sensible al Ruido (NSA): B El Soler

Velocidad del viento: 8,0 m/s

AG

Núm. Distancia Distancia de ruido Calculado LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

1 3.344 3.348 18,14 106,0 0,00 81,50 6,36 0,00 0,00 0,00 87,86

2 3.238 3.243 18,62 106,0 0,00 81,22 6,16 0,00 0,00 0,00 87,38

3 2.789 2.796 20,76 106,0 0,00 79,93 5,31 0,00 0,00 0,00 85,24

4 1.028 1.041 32,68 106,0 0,00 71,34 1,98 0,00 0,00 0,00 73,32

5 773 791 35,53 106,0 0,00 68,97 1,50 0,00 0,00 0,00 70,47

6 1.142 1.156 31,55 106,0 0,00 72,26 2,20 0,00 0,00 0,00 74,45

Suma 38,52

Zona Sensible al Ruido (NSA): C Ivorra

Velocidad del viento: 8,0 m/s

AG

Núm. Distancia Distancia de ruido Calculado LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

1 3.891 3.899 15,77 106,0 0,00 82,82 7,41 0,00 0,00 0,00 90,23

2 4.374 4.382 13,84 106,0 0,00 83,83 8,33 0,00 0,00 0,00 92,16

3 5.048 5.056 11,32 106,0 0,00 85,08 9,61 0,00 0,00 0,00 94,68

4 6.220 6.225 7,29 106,0 0,00 86,88 11,83 0,00 0,00 0,00 98,71

5 5.837 5.842 8,57 106,0 0,00 86,33 11,10 0,00 0,00 0,00 97,43

6 5.311 5.317 10,38 106,0 0,00 85,51 10,10 0,00 0,00 0,00 95,62

Suma 19,96

Zona Sensible al Ruido (NSA): D Vicfred

Velocidad del viento: 8,0 m/s

AG

Núm. Distancia Distancia de ruido Calculado LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

1 6.301 6.303 7,03 106,0 0,00 86,99 11,98 0,00 0,00 0,00 98,97

2 6.691 6.693 5,77 106,0 0,00 87,51 12,72 0,00 0,00 0,00 100,23

3 7.399 7.402 3,55 106,0 0,00 88,39 14,06 0,00 0,00 0,00 102,45

4 8.911 8.913 -0,93 106,0 0,00 90,00 16,93 0,00 0,00 0,00 106,93

Continúa en la siguiente página...
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Cálculo: PE Segarra IIIModelo de cálculo de ruido: ISO 9613-2 General 8,0 m/s

...continúa desde la página anterior

AG

Núm. Distancia Distancia de ruido Calculado LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

5 8.625 8.626 -0,11 106,0 0,00 89,72 16,39 0,00 0,00 0,00 106,11

6 8.160 8.162 1,26 106,0 0,00 89,24 15,51 0,00 0,00 0,00 104,74

Suma 11,53

Zona Sensible al Ruido (NSA): E Viver de Segarra

Velocidad del viento: 8,0 m/s

AG

Núm. Distancia Distancia de ruido Calculado LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

1 4.614 4.617 12,94 106,0 0,00 84,29 8,77 0,00 0,00 0,00 93,06

2 4.867 4.869 12,00 106,0 0,00 84,75 9,25 0,00 0,00 0,00 94,00

3 5.534 5.537 9,61 106,0 0,00 85,87 10,52 0,00 0,00 0,00 96,39

4 7.302 7.304 3,85 106,0 0,00 88,27 13,88 0,00 0,00 0,00 102,15

5 7.173 7.174 4,25 106,0 0,00 88,12 13,63 0,00 0,00 0,00 101,75

6 6.842 6.844 5,29 106,0 0,00 87,71 13,00 0,00 0,00 0,00 100,71

Suma 17,26

Zona Sensible al Ruido (NSA): F Portell

Velocidad del viento: 8,0 m/s

AG

Núm. Distancia Distancia de ruido Calculado LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

1 3.234 3.237 18,65 106,0 0,00 81,20 6,15 0,00 0,00 0,00 87,35

2 3.409 3.413 17,85 106,0 0,00 81,66 6,48 0,00 0,00 0,00 88,15

3 4.043 4.046 15,17 106,0 0,00 83,14 7,69 0,00 0,00 0,00 90,83

4 5.873 5.874 8,46 106,0 0,00 86,38 11,16 0,00 0,00 0,00 97,54

5 5.811 5.812 8,67 106,0 0,00 86,29 11,04 0,00 0,00 0,00 97,33

6 5.550 5.552 9,56 106,0 0,00 85,89 10,55 0,00 0,00 0,00 96,44

Suma 22,80

Zona Sensible al Ruido (NSA): G Pujalt

Velocidad del viento: 8,0 m/s

AG

Núm. Distancia Distancia de ruido Calculado LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

1 3.322 3.323 18,26 106,0 0,00 81,43 6,31 0,00 0,00 0,00 87,74

2 2.851 2.852 20,48 106,0 0,00 80,10 5,42 0,00 0,00 0,00 85,52

3 2.578 2.580 21,87 106,0 0,00 79,23 4,90 0,00 0,00 0,00 84,13

4 3.849 3.850 15,98 106,0 0,00 82,71 7,31 0,00 0,00 0,00 90,02

5 4.279 4.279 14,24 106,0 0,00 83,63 8,13 0,00 0,00 0,00 91,76

6 4.537 4.537 13,24 106,0 0,00 84,14 8,62 0,00 0,00 0,00 92,76

Suma 26,23
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Cálculo: PE Segarra III

Modelo de cálculo de ruido:

 ISO 9613-2 General

Velocidad del viento (en altura de 10 m):

 8,0 m/s

Atenuación del suelo:

 Valores fijados, Agr: 0,0, Dc: 0,0

Coeficiente meteorológico, C0:

 0,0 dB

Tipo de demanda en el cálculo:

 1: El ruido del AG se compara a la demanda (DK, DE, SE, NL etc.)

Valores de ruido en cálculo:

 Valores de ruido  medios (Lwa) (normal)

Tonos puros:

 Se ha añadido una penalización fijada al ruido de origen de los AGs con tonos puros

 Modelo: 5,0 dB(A)

Altura sobre el nivel del suelo, cuando no hay valores en objeto NSA:

 0,0 m; No permitir reemplazar el modelo de altura con la altura del objeto NSA

Margen de Incertidumbre:

 0,0 dB; El margen de incertidumbre en NSA tiene prioridad

Desviación respecto a las exigencias de ruido "oficiales". Negativo es más restrictivo, positivoe s menos restrictivo.:

 0,0 dB(A)

Todas las coordenadas estan en

UTM (north)-ETRS89 Zona: 31

AG: Siemens Gamesa SG 6.0-170 6200 170.0 !O!

Ruido: (AM 0, 6.2MW) - 106dB(A)

Origen Fuente/Fecha Creador Editado

SGRE 19/03/2020 EMD 19/05/2020 9:18

Siemens Gamesa Renewable Energy and its affiliates reserve the right to change the above specifications without prior notice.

Estatus Altura buje Velocidad del viento LwA,ref Tonos puros

[m] [m/s] [dB(A)]

De Catálogo AGs 115,0 8,0 106,0 No

Zona Sensible al Ruido (NSA): A Castellfollit de Riubregós

Sin demanda de ruido

Sin demanda de distancia

Zona Sensible al Ruido (NSA): B El Soler

Sin demanda de ruido

Sin demanda de distancia

Zona Sensible al Ruido (NSA): C Ivorra

Sin demanda de ruido

Sin demanda de distancia

Zona Sensible al Ruido (NSA): D Vicfred

Sin demanda de ruido

Sin demanda de distancia

Zona Sensible al Ruido (NSA): E Viver de Segarra

Sin demanda de ruido

Sin demanda de distancia

Zona Sensible al Ruido (NSA): F Portell

Sin demanda de ruido

Sin demanda de distancia
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Cálculo: PE Segarra III

Zona Sensible al Ruido (NSA): G Pujalt

Sin demanda de ruido

Sin demanda de distancia
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DECIBEL - Mapa 8,0 m/s

Cálculo: PE Segarra III

(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

0 1 2 3 4 km

Mapa: EMD OpenStreetMap , Escala de impresión 1:75.000, Centro de mapa UTM (north)-ETRS89 Zona: 31  Este: 368.750  Norte: 4.622.686

Nuevo AG Zona Sensible al Ruido (NSA)

Modelo de cálculo de ruido: ISO 9613-2 General. Velocidad del viento: 8,0 m/s

Ruido total con ruido ambiental de: W:\TRABAJO G.A. Ingenieros\2021\063. PPEE Segarra II y Segarra III\Z. Datos\02. Ruido\Medición ruido\shp\Ruido_PC.shp

Altura sobre el nivel del mar del objeto de línea activo

Ruido [dB(A)]

35 

40 

45 

50 

55 

Ruido total [dB(A)]

33 - <38 

38 - <44 

44 - <49 

49 - <55 

55 - <=54 
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ANEX V ESTUDI ACÚSTIC

Soroll Ambiental

Llegenda
Edificació

!. Aerogeneradors
Punts de mesura

TT.MM. de Calonge de Segarra, Castellfollit 
de Riubregós, Estaràs i Ivorra (Cataluña)

Municipis
Calonge de Segarra
Castellfollit de Riubregós

Estaràs
Ivorra

Punto Referencia X Y
1 El Soler 371.632,85 4.622.697,54
2 C-25 369.814,15 4.621.620,43
3 Castellfollit de Riubregós 368.311,24 4.623.155,99
4 Ivorra 365.756,27 4.624.244,49
5 Ferran 367.125,49 4.620.969,66

PARC EÒLIC
"ANOIA i SEGARRA II"
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1. OBJECTE 

L'objecte d'aquesta memòria és la d'establir les característiques a les quals caldrà 

ajustar-se la instal·lació de senyalització i il·luminació de turbines i parcs eòlics realitzant-

se segons la guia SSAA-17-GUI-126-A01, i donant compliment a la normativa referent a 

la qualitat de l'aire i protecció atmosfèrica segons la Llei 34/2007 de 15 de novembre, 

en concret al relatiu a la contaminació lumínica com: 

“La resplendor lluminosa nocturna o lluentor produïda per la difusió i reflexió de la llum 

en els gasos, aerosols i partícules en suspensió en l'atmosfera, que altera les condicions 

naturals de les hores nocturnes i dificulten les observacions astronòmiques dels objectes 

celestes, havent de distingir-se la lluentor natural, atribuïble a la radiació de fonts o 

objectes celestes i a la luminescència de les capes altes de l'atmosfera, de la resplendor 

lluminosa a causa de les fonts de llum instal·lades en l'enllumenat exterior”.  

En aquest sentit cal dir que el parc eòlic generarà una certa contaminació lumínica 

derivada de les balises lluminoses, d'obligada instal·lació per motius de seguretat 

d'Aviació Civil. 

L'impacte de la il·luminació, tant sobre fauna com sobre població, és encara desconegut 

íntegrament i es troba en fase d'estudi, per la qual cosa no existeixen conseqüències 

derivades de la contaminació lumínica sobre les quals existeixin evidències indiscutibles 

i que puguin ser afirmades amb rotunditat, sobretot referent als efectes a llarg termini 

d'un mitjà fosc il·luminat artificialment de manera contínua sobre la salut humana i el 

seu impacte sobre espècies de fauna nocturna. 
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2. BALISAMENT 

El balisament final del parc eòlic, queda supeditat al que s'estableix en la resolució que 

emeti l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) a aquest efecte, en la qual s'indicarà 

de manera expressa el balisament a instal·lar i les turbines que han de senyalitzar-se, si 

bé s'indiquen a continuació i únicament a títol informatiu, les principals directrius 

d'assenyalament de turbines que són considerades per aquest organisme. 

L'element de referència sobre el balisament el constitueix la Guia de Senyalització i 

il·luminació de turbines i parcs eòlics de AESA SSAA-GUI-126-A01. 

El punt 5.2.3.3. de la referida Guia, així com les resolucions de AESA, indiquen que es 

permet ometre la il·luminació d'algun dels aerogeneradors que conformen una agrupació 

segons determinats criteris: 

• Si les turbines eòliques estan alineades, hauran d'il·luminar-se com a mínim les 

necessàries per a donar una idea de l'alineació i el traçat o canvis de direcció que 

aquesta pogués tenir, sense que, en cap cas, la separació entre cada dues 

turbines eòliques il·luminades consecutives, excedeixi els 900 m. 

• Si el parc eòlic està configurat com una agrupació extensa de turbines eòliques, 

caldrà il·luminar un número suficient d'elles per a marcar, almenys, el contorn de 

l'agrupació, respectant un espaiament màxim de 900 m entre turbines eòliques 

il·luminades consecutives. Si les dimensions de l'agrupació són bastant grans (la 

menys de les dimensions és superior a 1.800 m), es requerirà la il·luminació 

d'altres turbines eòliques situades a l'interior del contorn en número suficient 

perquè, entre cada turbina eòlica il·luminades i les més pròximes igualment 

il·luminades, no hi hagi separacions superiors als 900 m. 

Figura 1. Tipus d’agrupacions. 
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Agrupació lineal: Els aerogeneradors han d'il·luminar-se de manera que es reconegui 

l'alineació, així com qualsevol traçat o canvi de direcció. Com a norma general, la 

distància màxima entre aerogeneradors il·luminats ha de ser de 900 m. 

El tipus d'il·luminació dels parcs s'estableix en funció de l'altura dels aerogeneradors, tal 

com s'indica en l'apartat 5.2.3.1.1. “Tipus d'Il·luminació” de la Guia de AESA”. 

Per als casos en els quals l'altura de l'aerogenerador sigui major a 150 m, s'atendrà el 

que s'estableix en l'apartat 5.2.3.1.5 Altura de l'Aerogenerador h > 150 m, i que es 

descriu a continuació: 

Figura 2. Tipus de balisament per a obstàcles superiors a 150 m. 

 

Taula 1. Número i tipus de balises que constitueixen el sistema d’il·luminació d’obstàcles de 

navegació aèria. 

Llums d’obstàcles 
Color Règim 

d’Intermitencia 
Nº por 
aero 

Règim funcionamient 

Intensitat Mitjana Tipus  A Blanc Centellejos 20/60 fpm 
(centellejos /min) 

1 Diürn 

Intensitat Mitjana tipusC Roig Fixa 1 Nocturn 

Baixa intensitat Tipus E Roig Centellejos 3 Diürn/nocturn 

Taula 2. Intensitat màxima (cd) a una iluminancia de fons donada. 

Tipus de llum 
Dia (més de 
500 cd/m2) 

Crepuscle (50 - 
500 cd/m2) 

Nit (menys de 50 
cd/m2) 

Intensitat Mitjana Tipus  A 20.000 20.000 2.000 

Intensitat Mitjana tipusC N/A N/A 2.000 

Baixa intensitat Tipus E N/A N/A 32 

El sistema d'il·luminació dels aerogeneradors amb caràcter general és un Sistema Dual 

Mitjana A/Mitja C, en el qual durant el dia i el crepuscle la il·luminació serà 
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exclusivament de mitjana intensitat tipus A, mentre que en la nit aquest serà 

exclusivament de mitjana intensitat tipus C. 

A més, i a causa de l'altura de torre dels aerogeneradors, s’haurà de comptar amb 

almenys 1 nivell intermedi de llums fixes de baixa intensitat Tipus E les 24 h 

del dia. 

Figura 3. Esquema d’il·luminació dia/nit dels aerogeneradors del parc eòlic. 

 

Aquestes balises se situaran a una altura suficient sobre el terreny, perquè les pales en 

el seu moviment no tapin les llums d'obstacle, i comptaran amb un mínim de 3 llums de 

manera que s'asseguri la visibilitat des de tots els azimuts. 
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Segons el Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa elaborat per la Direcció 

General de Qualitat de l’Aire (DGQA), que preveu diverses zones de protecció, la zona 

d’estudi és considera de protecció alta (E2), tal com correspon als zones agrícoles dels 

voltants.  

Les zones de protecció són quatre: el grau de màxima protecció es per a les zones E1 i 

el de menor protecció per a les zones E4. 

Figura 4. Contaminació lluminosa a la zona d'estudi 
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3. PROPOSTA DE BALISAMENT 

Per tant, la proposta pel balisament del parc eòlic “Anoia i Segarra III” serà la següent: 

Taula 3. Proposta balisament 

Nº WTG 

PE ANOIA SEGARRA II 
COORDENADES UTM ETRS 89 (HUSO 31N) 

X Y Z h Total Balisa Tipus Intensitat 

CAL-01 371.204 4.623.338 685,365 880,365 SI Dual Mitja A / 
Mitja C 

Llum baixa 
intesistat Tipus E 

CAL-02 371.515 4.622.815 683,366 878,366 SI Dual Mitja A / 
Mitja C 

Llum baixa 
intesistat Tipus E 

CAL-04 371.573 4.622.197 674,992 869,992 SI Dual Mitja A / 
Mitja C 

Llum baixa 
intesistat Tipus E 

CAS-04 369.698 4.621.883 713,554 908,554 SI Dual Mitja A / 
Mitja C 

Llum baixa 
intesistat Tipus E 

CAS-03 369.109 4.622.277 692,954 887,954 SI Dual Mitja A / 
Mitja C 

Llum baixa 
intesistat Tipus E 

CAS-02 368.938 4.622.756 682,361 877,361 SI Dual Mitja A / 
Mitja C 

Llum baixa 
intesistat Tipus E 

TMP 368.529 4.622.630 678,596 793,596 NO   

Vegeu plànol adjunt 
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4. CONCLUSIONS 

Durant la nit la il·luminació del parc eòlic s'efectuarà únicament amb llums vermelles, de 

manera que es redueixin les afeccions sobre les poblacions i sobre la fauna. 

S'entén com a contaminació lumínica, la lluentor o resplendor de la llum al cel nocturn 

produït per la reflexió i difusió de llum artificial en els gasos i en les partícules de l'aire. 

Els aerogeneradors, tal com marca la normativa sectorial establerta, en cas de superar 

els 100m d'altura hauran de ser senyalitzats per a evitar accidents aeronàutics. Les 

balises de senyalització hauran de complir amb el que s'estableix en el RD862/2009, i la 

seva cromacitat estarà compresa a l'Annex I de la guia de senyalització i il·luminació de 

parcs eòlics. 

En primer lloc, el parc compta amb cinc aerogeneradors dels quals quatre són de balisa 

fixa, i amb unes distàncies relativament altes entre ells. 

Al voltant del parc eòlic existeixen diverses carreteres i municipis a distància suficient 

per a suposar afecció lumínica. A la zona existeix una bona connexió de carreteres entre 

els diferents pobles, a la nit el trànsit no és molt dens ja que no hi ha molta activitat 

industrial. D'altra banda, la il·luminació dels municipis roman activa durant la nit. 

Per tant, davant la concentració d'activitat lumínica nocturna, la magnitud de l'impacte 

lumínic del propi parc eòlic es considera baixa.  

Assenyalar que no és possible l'aplicació de mesures correctores degut a què la 

senyalització d'aerogeneradors está perfectament protocol·litzada i normalitzada pel 

reglament europeu i la EASA (Agència Europea de Seguretat Aèria). 

Amb l'adopció de les mesures anteriorment esmentades es considera globalment un 

impacte compatible, quedant la il·luminació proposada d'acord amb la legislació 

vigent, tant pel que fa a la normativa d'il·luminació d'AESA (AESA SSAA-GUI-126-A01), 

com amb la llei de contaminació lumínica de Catalunya, DECRET 190/2015, de 25 

d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d' ordenació ambiental de l' 

enllumenat per a la protecció del medi nocturn.  
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1. OBJECTIU 

Aquest informe resumeix els treballs corresponents a l'anàlisi de l'impacte per parpelleig 

(d’ara endavant Shadow Flicker) a l'entorn del futur parc eòlic "Anoia i Segarra III", situat 

als municipis de Castellfollit de Ruibregós i Calonge de Segarra (Barcelona). 

En la realització d'aquest estudi s'ha tingut en compte tota la informació rellevant enviada 

per ARGUSTEC a Windtec Energía. 

El Layout considerat per a l'estudi consta de 6 aerogeneradors amb una alçada de boixa 

de 115,0 m i un diàmetre de rotor de 170 m. La figura següent mostra el traçat del parc. 

Figura 1. Disposició d’aerogeneradors del P.E. “Anoia y Segarra III” 

 

En absència de legislació a nivell europeu, nacional o local que reguli la freqüència o 

durada del Shallow Flicker, aquest estudi es basa en l'orientació reguladora alemanya, 

continguda en el "Hinweise zur ermittlung und beurteilung der optischen immissionen 

von windenergieanlagen (WEA-Schattenwurf-Hinweise)" (Guia per determinar i avaluar 

l'impacte de les emissions òptiques dels aerogeneradors) i les Directrius del Regne Unit 

(Planning Practice Guidance (PPG) per a Anglaterra, Nota d'assessorament tècnic (TAN8) 

per a Gal·les i política de planificació escocesa (SPP) per a Escòcia). 
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A partir de l'anàlisi de la informació rebuda, les condicions generades en l'entorn del parc 

eòlic es calcularan en les condicions indicades en l'esmentada normativa. 

Finalment, en establir les condicions per a un cas probabilístic basat en estadístiques 

meteorològiques, s'estimaran amb més precisió els possibles efectes del Shadow Flicker 

per ombra. 
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2. ANÀLISI DEL PARPELLEIG D'OMBRES 

 INTRODUCCIÓ 

El parpelleig d'ombres es refereix a les ombres en moviment generades per un 

aerogenerador en funcionament durant aquests períodes del dia en què el rotor de la 

turbina es troba entre el sol i la ubicació d'un receptor. Aquest efecte es fa més rellevant 

en latituds altes durant els mesos d'hivern, ja que l'angle de visió del sol al cel és menor. 

No obstant això, és possible rebre parpelleig d'ombra en qualsevol lloc relativament 

proper a l'aerogenerador durant períodes curts de temps, principalment després de l'alba 

i moments abans de la posta de sol. Per tant, durant els intervals meteorològics 

assolellats, els aerogeneradors llançaran una ombra a la zona circumdant quan les fulles 

del rotor es col·loquin davant del sol, causant l'efecte de parpellejar si està en moviment. 

D'altra banda, el parpelleig d'ombres no té lloc en presència de boira o núvols que 

enfosqueixen el sol o si les turbines no estan en funcionament. 

La probabilitat d'aparició i la durada de l'efecte parpelleig a l'ombra depenen dels 

següents factors: 

- Localització de receptors i turbines. Per a aquest estudi s'ha considerat el traçat 

del parc eòlic Segarra III enviat a Windtec Energia, tal com es mostra a la taula 

1. A continuació es detalla la ubicació dels receptors. 

Tabla 1. Layout considerat al Parc Eòlic "Anoia i Segarra III” 

 

turbina 
UTMx (m)- 

W SG84 - H31 
UTMy (m)- 

W SG84 - H31 
Altitud(m) 

Alçada del 
concentrador (m) 

CAS02 369938 4622756 682,50 115 

CAS03 369109 4622277 696,30 115 

CAS04 369698 4621883 714,60 115 

CAL01 371204 4623338 690,10 115 

CAL02 371515 4622815 684,30 115 

CAL04 371573 4622197 677,80 115 

 

-  

-  
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- Distància entre el receptor i la turbina o turbines generant l'efecte. Aquest fet 

influeix directament en la intensitat del repartiment d'ombres per part de les 

pales de l'aerogenerador i, en conseqüència, en la intensitat del parpelleig. 

- Característiques del receptor. La mida de les finestres, la seva alçada, la seva 

orientació i la seva inclinació són determinants a l'hora de calcular la durada dels 

afectes. 

- Alçada del concentrador i diàmetre del rotor de l'aerogenerador. La mida de 

l'aerogenerador condicionarà l'extensió de la zona de possibles afectacions. En 

aquest estudi s'ha considerat una alçada de concentrador de 115,0 m i un 

diàmetre de rotor de 170 m. 

- Característiques de les pales de l'aerogenerador. Hi ha certa controvèrsia sobre 

fins a quin punt el parpelleig a l'ombra s'ha de considerar des de la posició d'una 

turbina entre les diferents directrius internacionals. En diverses d'elles, l'amplada 

de les pales determinarà la distància fins a la qual s'han de tenir en compte les 

condicions del parpelleig d'ombres. 

- Vegetació i obstacles d'obra. Aquells elements situats en el camí sol-turbina-

receptor que poden mitigar o eliminar l'efecte del parpelleig. 

- Direcció del vent. L'efecte en estudi adquireix la seva major intensitat quan el pla 

del rotor està orientat perpendicularment a la direcció del receptor solar Per tant, 

la distribució de freqüència sectorial del lloc determinarà aproximadament la 

freqüència de l'orientació del rotor durant tot l'any. 

- Condicions meteorològiques. Com ja s'ha esmentat, el grau de coberta del núvol 

és un factor determinant per a l'efecte del parpelleig d'ombres. Per tant, en 

presència de boira o núvols que enfosquisca el sol l'efecte serà eliminat 

parcialment o totalment. 

- Posició del sol en el cel. L'efecte parpelleig a l'ombra té una variació anual i diària 

molt característica. La latitud a la qual es troba el lloc afecta directament la 

geometria de l'ombra. 

- Orografia del lloc. Les elevacions del terreny situades en el camí turbina-receptor 

poden eliminar l'efecte del parpelleig. La imatge següent mostra el mapa 

topogràfic considerat en l'estudi. La imatge mostra les línies de nivell cada 10 m 

del mapa topogràfic complet rebut per ARGUSTEC per facilitar la visualització, 

encara que s'han utilitzat línies de nivell a cada metre. 
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Figura 2. Mapa topogràfic del lloc 

 

  ANTECEDENTS 

Diversos estudis afirmen que aproximadament el 5% dels individus amb epilèpsia tenen 

sensibilitat a la llum (epilèpsia fotosensible). La majoria d'aquestes persones són 

sensibles als efectes de llum (parpelleig) amb una freqüència entre 16 i 25 Hz (1Hz = 1 

flaix per segon), encara que certes persones poden ser sensibles a rangs molt més 

amplis, des de 3 Hz fins a 60 Hz. Les turbines modernes (inclosa la considerada en 

aquest estudi) solen operar a freqüències d'1 Hz o inferiors. A més, no hi ha evidència 

que l'efecte de les turbines pugui desencadenar convulsions en aquestes persones, tot i 

que el parpelleig a l'ombra s'ha relacionat amb causar o contribuir a danys per a la salut. 

La principal preocupació per aquest efecte és les molèsties que pot causar a les persones 

que viuen en propietats adjacents al parc eòlic. Aquestes molèsties poden desencadenar 

reaccions cerebrals anormals en el sistema nerviós i/o endocrí que augmenten el risc de 

patir malalties cardiovasculars. No obstant això, és important destacar que aquestes 
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molèsties no són una malaltia en si mateixa, sinó una resposta subjectiva a un estímul 

que pot incloure moltes altres variables diferents del parpelleig a l'ombra.. 

 NORMATIVA I LIMITACIONS 

Per a l'estimació de l'efecte parpelleig d'ombres, s'ha utilitzat el model SHADOW del 

programa WindPRO. Aquest mòdul permet el càlcul tant de l'impacte generat per cada 

aerogenerador com de tot el parc eòlic. 

Com s'ha esmentat en la temàtica d'aquest document, aquest estudi es basa en la guia 

reguladora alemanya, en la qual es basa el model utilitzat, i en les directrius del Regne 

Unit. Sobre la base d'elles, s'estableixen les següents limitacions i pautes per al càlcul i 

identificació de punts sensibles: 

- Segons WEA-Schattenwurf-Hinweise, el parpelleig d'ombres s'ha d'avaluar fins a 

la distància a la qual almenys el 20% del disc solar està cobert pels discos de 

l'aerogenerador. En punts més allunyats d'aquesta distància, l'ombra del 

repartiment és prou difusa com per ser menyspreada. Aquest límit es calcula 

segons l'amplada de la fulla de l'aerogenerador i s'ha fixat en 1935 m. Per tant, 

qualsevol receptor que després de l'avaluació de l'impacte per parpelleig a 

l'ombra es troba en un radi superior a aquest límit podria ser descartat. 

- WEA-Schattenwurf-Hinweise indica que l'angle de visió del sol sobre l'horitzó 

hauria de ser com a mínim de 3º. Per a angles més petits es menysprea el 

parpelleig per ombra a causa de la baixa intensitat lumínica i la seva difusió o 

eliminació per vegetació o edificis. 

- Segons WEA-Schattenwurf-Hinweise, els següents tipus d'edificis es consideren 

receptors sensibles: sales d'estar, salons, habitacions incloses les d'allotjament 

nocturn o hospitals, classes en edificis escolars i oficines, laboratoris o llocs de 

treball similars. 

- Els límits establerts a WEA-Schattenwurf-Hinweise que pot rebre un receptor de 

parpelleig d'ombra sensible per al pitjor dels casos són un màxim de 30 minuts 

al dia en el dia de major exposició atmosfèrica i 30 hores a l'any. No obstant això, 

si el parc eòlic té (o pot tenir) un sistema de control que aturi les turbines quan 

s'espera que es produeixi i s'apliqui l'efecte parpelleig a l'ombra, l'impacte 

s'hauria de limitar a només 8 hores a l'any per a un escenari realista (sense 

restriccions diàries). 
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Amb tot això, els receptors sensibles que puguin rebre afecte parpelleig a l'ombra 

s'identificaran d'acord amb aquestes directrius. Per tant, les condicions introduïdes en el 

model es diferenciaran entre 'cas conservador' i 'cas realista', tal com es descriu a 

continuació. 

  CAS CONSERVADOR 

En primer lloc, s'identificaran els receptors sensibles tal com s'ha descrit anteriorment i 

tenint en compte les condicions de l'escenari més conservador. És un mètode 

conservador en el qual s'apliquen una sèrie de supòsits i simplificacions, que es 

resumeixen a continuació: 

- No hi ha cobertura de núvols en cap dia de l'any. 

- No hi ha barreres físiques com la vegetació o els edificis. 

- El rotor gira cada hora de l'any. 

- El pla del rotor sempre és perpendicular a la direcció del receptor solar. 

Els mapes d’isolínies i zones susceptibles de veure's afectades amb les consideracions 

del 'cas Conservador' i les directrius i limitacions esmentades es mostren en l'Annex I: 

Mapa de condicions. 

  CAS REALISTA 

En establir les condicions per a un cas probabilístic basat en estadístiques 

meteorològiques, s'estimaran amb més precisió els possibles efectes del parpelleig a 

l'ombra. Com es descriu a l'apartat anterior, el 'Cas Conservador' sobreestima el nombre 

d'hores durant les quals es produeix l'efecte parpelleig, ja que considera una rotació 

contínua del rotor, la seva orientació perpendicular a la direcció del receptor solar i tots 

els dies de l'any amb cels clars. No obstant això, els aerogeneradors no sempre estaran 

orientats en aquesta direcció o en funcionament, sinó que ho faran segons la distribució 

sectorial de freqüències de vent del lloc i hores de funcionament. A més, s'ha de tenir 

en compte el núvol real i la cobertura meteorològica del lloc. 

Per a aquesta estimació s'han considerat les següents condicions d'entrada al model: 
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- Funcionament continu de tot el parc realitzant una distribució sectorial de les 

hores totals de l'any segons la distribució sectorial de freqüències de vent del 

jaciment, proporcionades per ARGUSTEC. 

 

Figura 3. Distribució de freqüències 

 

  

- Al jaciment, la mitjana d'hores en què el cel està net de núvols es manté molt 

estable al llarg de l'any excepte els mesos d'estiu (juny a setembre), quan entre 

el 70% i el 80% del temps el cel és clar. La resta de l'any la cobertura en el núvol 

representa aproximadament el 40% del temps. Aquestes dades s'han obtingut 

de la font merra-2 i la figura 4 mostra la distribució anual de l'índex de cel clar 

introduït en el model. 
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Figura 4. Distribució mensual d'hores de sol al dia 

 

 

El mapa d’isolínies i zones susceptibles de veure's afectades per les consideracions del 

'cas Realista' i les directrius i limitacions esmentades es mostren a l'Annex I: Mapa de 

condicions. Aquests resultats estan subjectes a la variabilitat intrínseca que els registres 

meteorològics en direcció, les hores de funcionament reals de cada aerogenerador i les 

condicions de nuvolositat del lloc que s'han considerat poden haver estat. 
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3. LOCALITZACIONS AFECTADES 

En les proximitats de l'àrea d'implantació del parc eòlic Segarra III no s'han identificat 

nuclis de població susceptibles de veure's finalment afectats per l'efecte parpelleig a 

l'ombra. 

Seguint les indicacions del client, s'han considerat exclusivament els nuclis de població i 

localitats de l'entorn del parc eòlic, però no edificis, granges o masies aïllades. 

En aquest sentit, els resultats exposats estan subjectes a la identificació detallada de 

receptors sensibles i la seva verificació en el camp per determinar amb més detall les 

hores d'afecte per parpelleig d'ombra.  
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4. RESUM I CONCLUSIONS 

- Per a l'avaluació de les condicions del parpelleig a l'ombra  generades pel parc 

eòlic Segarra III, s'ha realitzat un estudi de parpelleig tenint en compte dos 

escenaris, un més conservador i l'altre més precís basat en estadístiques 

meteorològiques. 

- Inicialment s'han considerat i analitzat tots els elements rebuts, a partir dels quals 

s'han calculat les condicions generades en l'entorn del parc eòlic. 

- L'estudi s'ha realitzat tenint en compte un traçat de 6 aerogeneradors amb una 

alçada de concentrador de 115,0 m i un diàmetre de rotor de 170 m. 

- En absència de legislació a nivell europeu, nacional o local que reguli la freqüència 

o durada del parpelleig per ombres permeses, aquest estudi es basa en la guia 

reguladora alemanya (WEA-Schattenwurf-Hinweise) i les directrius del Regne 

Unit (PPG, TAN8 i SPP), les recomanacions de les quals situen la limitació de 

condicions a 30 hores/any i 30 minuts/dia aplicant les condicions del 'cas 

conservador'. 

- S'ha procedit a realitzar l'avaluació amb el model SHADOW del programa windpro 

tant per al 'cas Conservador' com per al 'cas Realista' segons les consideracions 

descrites en l'informe i localitzar aquelles localitats o nuclis de població 

susceptibles de veure's afectats en qualsevol dels escenaris. 

- Els resultats del 'Cas Conservador' són purament teòrics, basats en la posició del 

sol i els receptors i les característiques del parc eòlic. Per tant, els trams de temps 

calculats en els quals es pugui produir l'afecció dependran de la direcció del vent 

(orientació de l'aerogenerador) i del temps en aquest moment per poder 

considerar qualsevol tipus de mesura que eviti l'efecte de les ombres. 

- Pel que fa a l'estimació realista, es comprova que les hores d'afecte dels receptors 

es redueixen considerablement, encara que aquests resultats estan subjectes a 

la variabilitat intrínseca que poden tenir els registres meteorològics en direcció, 

les hores de funcionament reals de cada aerogenerador i les condicions de 

nuvolositat del lloc considerat. 

- Tenint en compte que el traçat de 6 posicions és el que finalment constitueix el 

parc eòlic, les mesures necessàries per reduir al límit màxim o eliminar els efectes 

del parpelleig d'ombres estarien subjectes a acords amb els propietaris afectats, 

instal·lació de barreres físiques (persianes, cortines, plantació d'arbres...) o la 
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consideració de parades tècniques. En el cas que la disposició dels 

aerogeneradors variés, s'hauran de tornar a avaluar els efectes de l'ombra. 

- Cal destacar que moltes de les hores en què segons el model generarien afecte, 

això és de baixa intensitat ja que es produirien a primera hora del dia o a última 

hora de la tarda. En aquestes situacions el sol és molt baix a l'horitzó i gran part 

dels raigs de llum es dispersen per tota l'atmosfera, la qual cosa esmorteeix la 

intensitat lumínica i, en conseqüència, la foscor de l'ombra. 

- Finalment, cal destacar que els resultats presentats estan subjectes a la 

identificació detallada de receptors sensibles i la seva verificació en el camp per 

determinar amb més detall les hores d'ombra que parpellegen afecte. 
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1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

El Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPIF) del parc eòlic “Anoia i Segarra III”, que es 

redacta com a complement de l’Estudi d’impacte ambiental (EIA) del mateix, i té com a finalitat 

avaluar el risc d’incendi potencial, tant en fase d’obra com un cop la nova instal·lació entri en 

servei, i definir les mesures preventives i correctores a aplicar per tal de minimitzar-lo. 

De fet, un PPIF no pot ser un apartat d’un estudi d’impacte ambiental, sinó que ha d’ésser un 

document independent del propi estudi d’impacte. El PPIF és un document que, com l’estudi 

d’impacte ambiental, l’Administració competent pot demanar com a informació 

complementària al promotor per tal d’autoritzar l’ocupació pública dels terrenys que se 

sol·licitin. 

Per altra banda indicar que no hi ha cap legislació que obligui a realitzar un PPIF per aquests 

tipus d’instal·lacions i, de fet, potser més interessant que un PPIF, que té un caràcter territorial 

ampli, seria la redacció d’un Pla d’Autoprotecció (PAU) per a emergències per incendis 

forestals, tal com es fa en empreses perilloses, urbanitzacions i càmpings. 

Indicar en aquest sentit que el Pla de protecció civil d’emergències per incendis forestals a 

Catalunya (INFOCAT) preveu l’elaboració tant de Plans d’actuació municipal (PAM) com de 

Plans d’autoprotecció (PAU) per a empreses, nuclis de població aïllats, urbanitzacions i 

càmpings. 

Així, l’objectiu dels PAU consisteix en protegir a la població enfront les emergències produïdes 

pels incendis forestals. El PAU estableix les actuacions que s’han de desenvolupar amb els 

mitjans propis de què es disposi, fins a l’arribada dels serveis operatius, moment en el qual els 

mitjans propis queden a disposició dels serveis operatius. També preveu quines han de ser les 

tasques de vigilància, detecció i avís d’incendis, establint l’organització dels mitjans humans i 

materials de què el nucli disposa. 

Afegir en darrer lloc que si bé en el present document s’inclou l’esquema bàsic que haurà de 

tenir el PAU, aquest s’haurà de redactar just abans de la seva entrada en servei del parc, un 

cop es disposi de tota la informació necessària. 
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2. OBJECTIUS I ÀMBIT TERRITORIAL 

Un PPIF és un document que té per finalitat la planificació de les mesures encaminades a 

minimitzar el risc de què es produeixin incendis forestals, tant en la fase de d’obres com un 

com la nova instal·lació entri en servei.  

Per tant, ha de partir d’un coneixement exhaustiu de les causes i elements de risc d’incendis 

forestals de la zona d’estudi. En segon lloc, s’han d’inventariar totes les infraestructures de 

prevenció existents vora l’àmbit d’influència de parc, identificant les zones de major valor de 

conservació o protecció, i aquelles activitats que poden comportar un risc o ser causa d’inici 

d’un foc. Fruit del coneixement de totes aquestes variables es pot començar ja a planificar les 

corresponents mesures de prevenció.  

A més de complir les mesures preventives contra els incendis forestals que la legislació vigent 

estableix, les urbanitzacions, els nuclis de població aïllada, les empreses, els càmpings, etc. –

incloent dins d’aquest etcètera els parcs eòlics... – ubicats en zones de risc d’incendi forestal 

–com és evident en aquest cas–, han d’elaborar d’acord amb el que indica el Pla INFOCAT, el 

seu PAU: és a dir, hauran de definir les actuacions a seguir amb els mitjans propis de què 

disposin, en el cas d’una emergència per incendi forestal que els pugui afectar.  

Els PAU s’integren en el PAM i figuren com annexes del mateix. Els han d’elaborar els titulars 

dels béns a protegir, i els ha d’aprovar l’Administració local corresponent.  

Les funcions bàsiques dels PAU són les següents:  

• Complementar la vigilància, la detecció i l’avís previstos en els plans d’àmbit superior.  

• Organitzar els mitjans humans i materials disponibles per a l’actuació en emergències 

per incendis forestals, fins a l’arribada i la intervenció dels serveis operatius previstos 

en el plans d’àmbit superior.  

• Preparar la intervenció d’ajudes exteriors, en cas d’emergència, i garantir una possible 

evacuació.  

En quant a l’àmbit territorial del PPIF aquest inclou totes les instal·lacions del parc eòlic, tal 

com es faria en un PAU per a una urbanització, ja que no és objectiu del PPIF un abast 

territorial superior al de l’àrea de risc potencial. En aquest sentit al plànol núm. 1 es mostra 

l’àmbit territorial d’aplicació del present PPIF. 
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3. MARC LEGAL 

En el marc normatiu relacionat amb la prevenció dels incendis forestals aplicable en l’entorn 

de les infraestructures destaca la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels 

incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 

instal·lacions situats en terrenys forestals.  

Tanmateix també és d’aplicació el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen 

mesures de prevenció d’incendis forestals, i la modificació de l’apartat 2 de l’article 17 del 

mateix a través del Decret 206/2005, de 27 de de setembre. Val a dir, que segons el capítol 5 

d’aquesta normativa els municipis d’Almatret, Maials i Seròs estan declarats com a zona d’alt 

risc d’incendis forestals durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, que 

prohibeix, excepte autorització expressa i excepcional del Director General del Medi Natural, 

la realització de treballs que generin restes vegetals, i deixa en suspens les autoritzacions que 

es preveuen en el seu article 16.  

Per tant, cal tenir en compte les prescripcions i mesures de seguretat establertes en la 

normativa esmentada mentre durin les obres i, un cop finalitzades, cal aplicar les mesures de 

restauració vegetal segons els condicionants i les recomanacions definides a la mateixa 

legislació, així com realitzar i mantenir en el temps les franges de protecció perimetral dels 

camins d’accés als nous aerogeneradors. Pel què fa al contingut dels estudis de prevenció 

d’incendis forestals relacionats amb l’execució de noves infraestructures viàries l’article 11 del 

Decret 130/1998 estableix la necessitat de desenvolupar els següents apartats:  

• Determinació de la combustibilitat i la inflamabilitat de la vegetació existent en una 

franja perimetral de 25 m a ambdues bandes de la plataforma dels camins forestals.  

• Anàlisi de la continuïtat i la superfície de les masses forestals en l’àmbit d’actuació. 

• Definició de les mesures de prevenció i correcció més adients que cal tenir en compte 

durant les fases d’obres i explotació, per evitar la generació d’incendis forestals.  

A banda del marc legislatiu bàsic en la prevenció d’incendis forestals d’aplicació en aquests 

tipus de projectes, com a normativa complementària també s’han tingut en compte la següent 

normativa legal:  

• Acord GOV/141/2014, de 21 d'octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial 

d'emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT).  

• Decret 312/2006, de 25 de juliol, pel qual es regula la gestió del foc tècnic per part del 

personal deis serveis de prevenció i extinció d'incendis de la Generalitat de Catalunya.  
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• Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana.  

• Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, pel qual es despleguen les mesures preventives 

de tallada periòdica i selectiva que estableix el Decret 64/1995.  

• Decret 268/1996 de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i 

selectiva de vegetació en zones d’influència de les línies aèries de conducció elèctrica.  

• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 

forestals.  

• Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. En concret, l'article 40 d'aquesta llei 

senyala la necessitat de disposar de plans de prevenció d'incendis en zones 

classificades com d'alt risc. 
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4. AVALUACIÓ DEL RISC 

Cal distingir entre els elements de risc derivats de la construcció i funcionament del propi parc 

eòlic, i els elements de risc derivats de l’estat actual del medi existent: és a dir, la vegetació, 

la combustibilitat, el risc històric d’incendis, les possibles dificultats per a la seva extinció, la 

inflamabilitat...  

En primer lloc, doncs, cal definir el risc intrínsec i/o preexistent, derivat de la situació actual 

en la que es troba l’àmbit territorial del parc. I en aquest sentit els principals factors ambientals 

de la zona d’estudi, principalment el clima i les característiques de la vegetació, determinen 

que el parc eòlic s’ha projectat en una zona amb un risc d’incendi forestal considerable.  

Les característiques de la vegetació determinen la combustibilitat i la inflamabilitat de la 

mateixa i, en funció de l’avaluació conjunta dels índexs de combustibilitat i inflamabilitat. 

4.1. COMBUSTIBILITAT I INFLAMABILITAT 

La cartografia prové de del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la 

Generalitat de Catalunya. Es tracta de una classificació de les zones arbrades en funció dels 

Models de Combustible (propagació del foc dins d'una estructura de vegetació). 

El actuals mapes de models de combustible i d’inflamabilitat estan confeccionats a partir de 

les següents capes: 

• Mapa de cobertes del sòl de Catalunya (MCSC), primera edició de 1993, escala 1:25.000 

i superfície mínima de 0.05 ha. 

• Mapa forestal d'Espanya (MFE), de 2000, escala 1:50.000 i superfície mínima de la 

vegetació forestal de 2.50 ha. 

• Cartografia dels hàbitats de Catalunya (CHC), de 1996-1997, escala 1:50.000 i 

superfície mínima de la vegetació forestal de 2.25 ha. 

• Estacions del tercer Inventario forestal nacional (IFN3), de 1999-2000, amb una 

intensitat de mostreig d'una estació per cada km². 

La informació de models de combustible i d’inflamabilitat per a les zones arbrades prové de 

l'IFN3. En canvi, per la resta de vegetació natural (matollars, prats i vegetació d'aiguamolls) 

prové d'assignar el model de combustible i d’inflamabilitat segons tipus d'espècies presents als 

hàbitats de la CHC; els models de combustible s'han elaborat tenint en compte diverses fonts 

bibliogràfiques que relacionen aquests valors amb les espècies i l'hàbitat on són presents. 
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Els polígons delimitats per l'MCSC són subdividits a les zones arbrades, a partir dels polígons 

de l'MFE que distingeix les espècies arbòries. Sobre aquestes subdivisions s'estén la informació 

puntual de models de combustible i d'inflamabilitat de l'IFN3 per poligonació de Thiessen. Les 

zones d'altres tipus de vegetació recollides per l'MCSC, es subdivideixen segons la vegetació 

de la CHC. Segons el tipus d'espècie dominant, a la subdivisió se l'assigna el seu model de 

combustible classificat d'1 a 13. En la següent taula es mostren els diferents Models de 

Combustibilitat i les seves descripcions: 

Tabla 1. Descripcions del models de combustibilitat 

Valor Descripció 

 Grupo: Pastos 

 Descripció: Pastizal fino, seco y bajo. Menos de 1/3 de recubrimiento de plantas leñosas. 
Cantidad de combustible en materia seca: 1-2 Mg/ha. 

Modelo 1 Comportamiento del fuego: El fuego se propaga por la hierba y se mueve a gran velocidad. 
 Grupo: Pastos 

 Descripción: Pastizal fino, seco y bajo. Entre 1/3 y 2/3 de recubrimiento de plantas leñosas. 
Cantidad de combustible: 50 a 10 Mg / ha. 

Modelo 2 
Comportamiento del fuego: Igual que el anterior pero con más cantidad de combustible 
aumenta la intensidad del fuego. 

 Grupo: Pastos 

 Descripción: Pastizal grueso, denso, seco y alto (> 1m). Los campos de cereales son 
representativos de este modelo. Cantidad de combustible: 4-6 Mg/ha. 

Modelo 3 
Comportamiento del fuego: Fuegos más intensos que en los dos casos anteriores. Velocidades 
de propagación elevadas. El fuego puede propagarse por la parte superior de la hierba y saltar. 

 Grupo: Matorrales 

 Descripción: Matorral o plantación joven muy densa (más de 2 m de altura) con ramas secas en 
el interior. Cantidad de combustible: 25 a 30 Mg/ha. 

Modelo 4 
Comportamiento del fuego: Fuegos rápidos e intensos que se propagan por las cabeceras del 
matorral. 

 Grupo: Matorrales 

 Descripción: Matorral denso y verde (<1 m de altura). Cantidad de combustible: 5-8 Mg/ha. 

Modelo 5 
Comportamiento del fuego: El fuego se propaga por el suelo quemando la hojarasca y el pasto. 
Fuegos poco intensos. 

 Grupo: Matorrales 

 Descripción: Similar al modelo 5 pero con especies más inflamables o con restos de cortas y 
con plantas más altas. Cantidad de combustible: 10 a 15 Mg / ha. 

Modelo 6 
Comportamiento del fuego: El fuego se propaga por el matorral (más inflamable) con vientos 
moderados. Si no hay viento el fuego puede bajar a ras de suelo. 

 Grupo: Matorrales 

 Descripción: Matorral de especies muy inflamables, de 0,5 a 2 m de altura. Cantidad de 
combustible: 10 a 15 Mg/ha. 
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Valor Descripció 

Modelo 7 
Comportamiento del fuego: El fuego se propaga por el matorral y la hojarasca. El matorral más 
inflamable que el caso anterior propaga el fuego aunque esté verde. 

 Grupo: Hojarasca 

 Descripción: Bosque denso sin matorral. Hojarasca muy compacta. Cantidad de combustible: 10 
a 12 Mg/ha. 

Modelo 8 
Comportamiento del fuego: Propagación del fuego por la hojarasca muy compacta. Fuegos 
superficiales y con alturas de llama bajas 

 Grupo: Hojarasca 

 Descripción: Similar al modelo 8, pero con hojarasca menos compacta: acículas largas de 
coníferas o hojas grandes de frondosas. Cantidad de combustible: 7-9 Mg / ha. 

Modelo 9 
Comportamiento del fuego: El fuego se propaga por la hojarasca más rápidamente que en el 
modelo anterior con alturas de llama superiores. Velocidad de propagación elevada a grandes 

velocidades del viento. 
 Grupo: Hojarasca 

 Descripción: Bosque con gran cantidad de leña y árboles caídos. Cantidad de combustible: 30 a 
35 Mg/ha. 

Modelo 10 
Comportamiento del fuego: Son los fuegos más intensos del grupo (más cantidad de material 
acumulado). Esporádicamente el fuego puede llegar a quemar las copas de los árboles. 

 Grupo: Restos silvícolas 

 Descripción: Bosque muy aclarado. Restos de poda dispersas con plantas herbáceas 
rebrotando. Cantidad de combustible: 25 a 30 Mg/ha. 

Modelo 11 
Comportamiento del fuego: El incendio es bastante activo y se propaga a través de los restos y 
el material herbáceo. 

 Grupo: Restos silvícolas 

 Descripción: Predominio de los restos sobre el arbolado. Restos de poda o aclareos recubriendo 

todo el suelo. Cantidad de combustible: 50 a 80 Mg/ha. 

Modelo 12 
Comportamiento del fuego: El fuego puede llegar a propagarse rápidamente con intensidades 
altas. Se pueden desprender fragmentos incandescentes y generar focos secundarios. 

 Grupo: Restos silvícolas 

 Descripción: Grandes acumulaciones de restos gruesas pesadas recubriendo todo el suelo. 
Cantidad de combustible: 100 a 150 Mg/ha. 

Modelo 13 
Comportamiento del fuego: El fuego se propaga rápidamente a través del combustible fino. La 
intensidad aumenta más lentamente cuando quema el material grueso. 

S’ha elaborat el corresponent plànol de combustibilitat (veure mapa núm. 1). 

Tots els aerogeneradors es troben sobre conreus excepteCAL01 que es troba sobre el Model 

5. La LAAT travessa majoritàriament conreus i matollars i en menor mesura travessa una zona 

catalogada com Model 5 i una altra catalogada com Model 6. En els Models 5 i 6 (matorrals) 

el foc es propaga per el sòl cremant fullaraca de manera poc intensa en el primer cas i mes 

inflamable en el segon cas. Con ja s’ha dit, les àrees de Model 5 i 6 ocupant relativament poca 

extensió.  



 

EVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL 

PE “ANOIA I SEGARRA III” 

Barcelona (Catalunya) 

 

 

ANEX IX. PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS      Pàgina 8 de 15 

D’altra banda, a totes les combinacions (de cobertes i hàbitats) s'ha assignat el valor mitjà de 

la inflamabilitat, calculat com el valor d'inflamabilitat de cada espècie ponderat per la seva 

abundància relativa, a partir dels inventaris florístics del Banc de Dades de Biodiversitat de 

Catalunya (BIOCAT) o de les parcel·les del Inventari Forestal Nacional (IFN3) associats a cada 

habitat. 

S’ha elaborat el corresponent plànol d’inflamabilitat (veure mapa núm. 2). Ningú dels 

aerogeneradors es troba en zona inflamable, encara que al voltant n’hi a altres zones amb un 

valor mes alt d’aquesta variable. El tram Sud de la LAAT també travessa alguna d’aquestes 

zones. 

4.2. PERILL BASIC D’INCENDI FORESTAL 

Aquesta integració s'ha realitzat en funció del mapa de models de combustibilitat, mapa de 

models d'inflamabilitat, model d'elevacions del terreny, mapa de dèficit hídric anual i sèries 

meteorològiques per al període 1980-2001. 

S’ha elaborat el corresponent plànol de perill basic d’incendi forestal (veure mapa núm. 3). La 

majoria de les zones ocupades per el parc tenen un risc moderat d’incendi y les zones que 

coincideixen amb el Model 5 i els conreus del model de combustibilitat y a mes tenen certa 

inflamabilitat, tenen risc molt alt (incus extrem).   
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5. MESURES DE PREVENCIÓ 

5.1. FASE DE CONSTRUCCIÓ 

5.1.1. NORMES GENERALS D’ACTUACIÓ 

Durant les activitats habituals d'obra i en les operacions que es realitzin en les instal·lacions 

auxiliars, es tindran en compte les següents regles d'actuació, en coherència amb el que 

s'estableixi en el corresponent estudi de seguretat i salut: 

• En fase d'obres s'elaboraran cartells de senyalització amb la localització deis sistemes 

d'extinció d'incendis que es col·locaran en cadascuna de les casetes d'obra que 

s'instal·lin. 

• Es controlaran totes les activitats que poden comportar la generació de foc. 

• Es controlarà la presencia contínua en l’obra de mitjans d'extinció, almenys en el 

període considerat de perill que d'acord amb l'article 14 del Decret 64/1 995, correspon 

al període compres entre el 16 d'octubre i el 14 de maig. 

• S’impartirà un curset per a la formació deis treballadors de l’obra en matèria de 

prevenció i extinció d'incendis, on es detallaran els tipus de foc (classe A, B, C, D) i els 

mètodes d'extinció, així com l'adaptació de l'agent extintor a la classe de foc. També 

s’explicarà la forma d'ús d'un extintor i el mètode d'ocupació d'una boca d'incendi 

equipada. Finalment es donaran les instruccions d’emergència per al personal d’obra, 

a fi d'aconseguir una efectiva actuació en el cas que es produeixi una emergència. 

Aquestes instruccions d’emergència hauran de situar-se en cadascuna de les casetes 

de l'obra, en lloc visible per als treballadors. 

• El material vegetal que es produeixi com a conseqüència de la desbrossada no 

s’acumularà en la mateixa superfície talada ni tampoc s’abandonarà sense tractament 

previ en zones properes. 

• Es senyalitzarà adequadament el lloc d'emmagatzematge de dissolvents, combustibles, 

carburants, olis i productes químics. 

• Es senyalitzaran també les zones amb el risc d'escalfament a elevades temperatures, 

així com les d'utilització de bufadors, etc.. per evitar col·locar prop d'aquestes materials 

inflamables. 
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• S’explicarà en els talls d'obra adjacents a les masses forestals amb els mitjans adequats 

per aturar qualsevol conat d'incendi provocat per les activitats pròpies de l’obra 

(extintors, cuba d'aigua, etc.). 

• Estarà prohibit durant tot l'any encendre foc a l’aire lliure en tota classe de terrenys 

forestals o agrícoles, inclosos treballs en els quals s'utilitzi foc. 

• Es mantindran sempre nets de residus, escombraries i lliures d'obstacles tots els camins 

i pistes rurals. 

• Es mantindran netes de residus i de restes de desbrossada les cunetes i zones de 

servitud de camins, carreteres i línies elèctriques. 

• S’evitarà la circulació de vehicles i maquinaria pesada per zones amb herbassars secs. 

• Es comptarà amb eines per combatre un possible conat d'incendi, com batafocs o 

aixades. Així mateix, a la zona d'instal·lacions auxiliars es disposarà de mitjans 

d'extinció portàtils adequats que hauran d'aquesta correctament mantinguts, 

senyalitzats i situats en un lloc fàcilment accessible. 

• Es recomana disposar a l’obra de cubes permanentment carregades, sempre que sigui 

possible, amb la finalitat de poder col· laborar i actuar ràpidament en l'extinció de 

qualsevol conat d'incendi. 

• Es prohibirà que als llocs de treball s'acumulin materials combustibles ja que hauran 

d'estar guardats en indrets i recipients adequats. 

• Es realitzaran inspeccions periòdiques dels llocs on hi hagi risc d'incendi, bàsicament 

les masses forestals afectades per les fonamentacions, plataformes i camins d’accés 

fins als aerogeneradors. 

• Es dotaran els llocs de treball, en la mesura de les seves característiques, deis següents 

equips: 

- Un equip adequat i suficient d'extinció d'incendis, que estigui a la vista i sigui de 

fàcil accés. 

- Un subministrament adequat de suficient aigua a la pressió. 

• Es realitzaran inspeccions periòdiques, per part d'un tècnic competent en matèria de 

seguretat i salut, als equips d'extinció d'incendis, que hauran de trobar-se sempre en 

perfecte estat de conservació i funcionament. Es mantindrà també lliure en tot moment 

l'accés als equips i instal·lacions d'extinció d'incendis. 
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• S’instruirà en el maneig deis equips i instal·lacions d'extinció d'incendis a tots els 

encarregats i capatassos, i al nombre necessari de treballadors, de manera que en tots 

els torns hi hagi el nombre suficient de persones capacitades per fer front a un incendi. 

• S’instruirà als treballadors sobre els mitjans d'evacuació previstos en cas d'incendi. 

• Es mantindran lliures d'obstacles en tot moment els mitjans previstos per a l'evacuació, 

sobretot en el cas de zones d'accés difícil i restringit. Caldrà realitzar inspeccions 

periòdiques per tal de verificar l'estat. 

• S'instal·laran els mitjans adequats per donar l’alarma en cas d'incendi. Aquesta alarma 

haurà de ser perfecta i clarament audible en tots els llocs on hi hagi treballadors 

operant. 

• Es fixaran en llocs ben visibles avisos que indiquin: 

- La situació del dispositiu d'alarma més proper. 

- El número de telèfon i l’adreça dels serveis d'intervenció i auxili més propers. 

• Es realitzarà una correcta senyalització de prohibit encendre foc en tota la zona d'obres 

en l’època de perill. 

• Es prohibirà la manipulació de combustibles, carburants, olis i productes químics a les 

zones de forestals. 

A banda, com a normes de caràcter general s'estableixen les següents prohibicions i 

limitacions: 

• Quedarà prohibit: 

- Llençar llumins encesos o burilles de cigars sense apagar. 

- Llençar fora dels abocadors autoritzats, escombraries, residus, restes industrials o 

de qualsevol classe, que amb el transcurs del temps, o altres circumstancies, puguin 

provocar combustió o facilitar-la. 

- Acumular o apilar restes combustibles a menys de 10 m de zones arbustives o 

arbrades i lleres públiques. 

- L'abocament o abandonament d'objectes i residus fora deis llocs autoritzats. 

- Llançar coets, globus o qualsevol altre artefacte que pugui produir o contenir foc, 

excepte en testes locals amb les degudes precaucions i autorització municipal. 

• L'empresa adjudicatària de les obres tindrà les següents obligacions: 
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- Les maquines amb motor d'explosió que treballin a les zones compreses en l’àmbit 

de obra hauran d'anar proveïdes d'extintors d'incendis d'escuma o carbònics. 

- L'empresa explotadora del parc haurà de mantenir durant l’època d'alt risc 

d'incendis forestals netes de mala herba i restes combustibles les zones de protecció 

definides. 

- A més l'empresa, a través del seu responsable tècnic de medi ambient, tindrà les 

següents responsabilitats: 

▪ Mantenir oberta la comunicació amb els ajuntaments d’Almatret, Maials i 

Seròs, a fi de coordinar mitjans en cas de produir-se un incendi per causa 

de l'obra. 

▪ Tenir coneixement de la legislació d'aplicació i instruir als operaris de les 

obres de les tasques de prevenció i actuacions contra incendis. 

▪ Informar-se, durant l’època de major risc d'incendi, del parte diari de l'índex 

de perill (índex d'ignició i propagació) que el Servei de Meteorologia de 

Catalunya emet cada dia. 

▪ Definir els recursos humans i materials a mobilitzar per a cadascun dels 

nivells de preemergència definits i determinar les àrees d'actuació i els 

serveis concrets que han de desenvolupar-se en elles. 

▪ Establir procediments d'actuació en coordinació amb els mitjans municipals 

i autonòmics en cas de produir-se un incendi. 

5.1.2. EQUIPS RECOMANATS A OBRA 

A continuació s'identifiquen els equips basics de comunicació i extinció que es recomana 

disposar a l'obra, tot i que el contractista haurà de concretar, abans de l'inici de l’obra, quins 

materials i equipaments hi ha finalment. 

Així, en els talls d'obra, mentre aquestes romanguin actives, es disposarà, de forma 

permanent, d'equips complets de protecció personal contra el foc per poder actuar de forma 

immediata en cas d'incendi. Es recomana que l'equip mínim estigui format pels següents 

equips i maquinaria: 

▪ Radio-emissors-receptors. 

▪ Motosserres. 

▪ Eines varies de podar: destrals, pales i/o dalles. 
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▪ Motxilles d'aigua. 

▪ Un camió cuba, amb capacitat mínima de 5 m3 preparat per a una actuació immediata. 

▪ Complementàriament a l’anterior, en la zona d'oficines i emmagatzematge de materials 

es disposarà de l'equipament contra incendis integrat en les instal·lacions (extintors, 

etc.). 

Tots aquests mitjans i equips es consideren integrats en les despeses generals de les 

instal·lacions d'obra, essent responsabilitat del contractista la correcta posada en practica del 

present pla de prevenció d'incendis. 

5.1.3. EXTINCIÓ D’INCENDIS 

Les mesures a prendre en el cas que es desenvolupi un incendi forestals seran les següents: 

▪ Donar l'alarma general. 

▪ Procedir a l'evacuació. Donar avís a les autoritats i serveis d’emergència tals com 

bombers, protecció civil i policia. 

▪ Col·laborar amb els serveis d’emergència en les tasques d'extinció de la causa de la 

catàstrofe. 

Tota persona que adverteixi l’existència d'un incendi forestal, haurà d'intentar la seva extinció 

amb la màxima urgència, sempre que no posi en perill la seva integritat física. En cas contrari 

haurà ho comunicar-ho al 112 amb la major rapidesa possible. 

5.2. FASE D’EXPLOTACIÓ 

A banda de les mesures definides durant la fase d'obra, la normativa sectorial de prevenció 

d'incendis forestals estableix també tot un conjunt d'actuacions aplicables durant les 

operacions de manteniment de la nova infraestructura, un cop entri en servei.  

En aquest sentit, serà d'aplicació, tot l'any, el manteniment de les franges de seguretat i 

protecció definides en la fase d'obres durant el procés de revegetació. I per això cal realitzar 

les operacions oportunes que garanteixin que la franja de seguretat resti lliure de vegetació 

baixa i arbustiva, d'arbres i de restes vegetals o de qualsevol mena de material que pugui 

propagar el foc, que consistiran en:  

• Segar la vegetació herbàcia.  

• Esporgar la vegetació arbustiva.  
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• Clarejar el peus arboris que evitin la continuat horitzontal entre les seves copes, fins 

arribar al 75% (a excepció de les formacions lineals d'arbres separats deis nuclis 

boscosos).  

Tanmateix, la conservació de la franja de protecció requerirà també dur a terme un conjunt 

d'actuacions que comportaran:  

• Aclarides per mantenir una densitat d'arbres adults inferior a 150 peus/ha i la seva 

distribució homogènia sobre el terreny.  

• Esporgada de les branques baixes (un terç de la seva alçada amb un màxim de 5 m).  

• Neteja de la vegetació seca i morta durant l’època de màxim risc d'incendi, així com de 

qualsevol mena de residu vegetal o d'altre tipus que pugui afavorir la propagació del 

foc.  

A més a més de les actuacions de manteniment descrites, després de l'entrada en 

funcionament de la infraestructura, es poden adoptar altres mesures addicionals de prevenció, 

com poden ser:  

• Col·locar senyals de Zona d'alt risc d'incendi i Prohibit encendre foc en aquells punts 

on es consideri convenient, tot i que per la situació de l'obra no es consideren 

necessàries.  Senyalitzar els accessos a les pistes forestals per orientar als vehicles 

d'extinció.  

• Eliminar amb rapidesa les restes procedents de les operacions de sega, poda i esporga, 

sempre i quan no es triturin a una mida inferior de 5 com i es reparteixin sobre el 

terreny de manera homogènia.  

• Analitzar la possibilitat d'utilitzar herbicides i retardadors del creixement vegetal, tant 

en la franja de seguretat com a la de protecció.  

En aquest cas no són necessaris la creació de nous punts d’aigua o basses de prevenció 

d’incendis o hidrants atès la presència propera de varies basses de reg de grans dimensions 

pròximes a la zona dels aerogeneradors. 
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6. CONCLUSIONS 

El present pla de prevenció d’incendis forestals del parc eòlic “Anoia i Segarra III” analitza el 

risc d’incendi forestal intrínsec de la pròpia infraestructura i el derivat o induït per les 

instal·lacions durant el seu funcionament en una zona considerada d’alt risc d’incendi forestal, 

on malgrat el risc d’inflamabilitat de l’àmbit concret del projecte és moderat, el risc bàsic 

d’incendi forestal és alt o molt alt. En funció d’aquest risc es detallen les mesures preventives 

i correctores d’incendis forestals tant en la fase de construcció com d’explotació. 

Es conclou que el possible augment del risc d’incendi forestal causat pel parc eòlic “Anoia i 

Segarra III”, amb l’aplicació de les mesures preventives i correctores definides en aquest pla, 

és assumible per la seguretat i benestar de les persones i compatible amb la conservació dels 

valors naturals i forestals de la zona. Per tant, doncs, es considera que el medi té capacitat 

suficient per acollir els aerogeneradors previstos pel parc eòlic “Anoia i Segarra III”. 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

El present Annex, titulat Pla de Restauració Ambiental, té com a objecte determinar el pla de 

restauració vegetal del Parc Eòlic "Anoia i Segarra III" així com la seva corresponent SET i 

LAAT, per tornar el terreny al seu estat previ a les obres, realitzant una restauració de les 

zones d'ocupació temporal com les plataformes, i reposar la vegetació de les zones on hi 

hagi pogut ser eliminada, així com les rases d'interconnexió.  

Per això s'ha realitzat l'anàlisi de les característiques ambientals de la zona on s'ubical Parc 

Eòlic i les seves infraestructures d'evacuació, així com l'estudi de la vegetació de l'àrea 

d'influència de parc, utilitzant els resultats per determinar el tipus d'espècies que seran 

òptimes per realitzar la revegetació de les zones d'actuació. 

Les zones afectades corresponen a l'obertura de vials, rases d'interconnexió, zones ocupades 

per les plataformes temporals i els desbrossaments produïts per totes aquestes accions en 

l'àrea d'influència del projecte. Aquestes accions suposen unaliminació de la vegetació a la 

zona a ocupar, i són aquestes zones les que són objecte d'aquest annex. 

Es pretenen assolir unes condicions finals similars a les de partida i, per tant, mantenir l'ús 

inicial de la zona que quedaria integrada en l'entorn en què es localitza. Entre els objectius 

fonamentals es troben: 

➢ Protecció contra l'erosió i estabilització de talussos. 

Els talussos de terra desproveïts de coberta vegetal es veuen afectats per l'erosió produïda 

pels agents atmosfèrics (pluja, vent, canvis bruscos de temperatura, etc.) i altres causes. Els 

tractaments vegetals detenen, o almenys minoren, aquests efectes negatius, ja que la 

vegetació estabilitzals pendents dels talussos amb les seves arrels i esmorteeix l'efecte erosiu 

de la pluja. 

➢ Recuperació dels sòls deteriorats durant les obres. 

Es refereix tant a la recuperació de nous talussos sorgits, com de les zones que hagin pogut 

ser alterades per diversos motius, com ara pas de maquinària, dipòsit o aplecs de terra, etc., 

i les zones a recuperar paisatgísticament limítrofs al traçat de l'aviari . 

➢ Integració paisatgística. 
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Mitjançant la revegetació s'atenuarà l'impacte visual dels vials, així com el dels talussos nus. 

S'ha d'evitar que el paisatge es vegi alterat per plantacions incongruents amb la flora de 

l'entorn. 

 

  



 

ENALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL 

PE "ANOIA I SEGARRA II" 

Lleida i Barcelona (Catalunya) 

 

 

ANNEX X. PRA          Pàg.3 de 16 

2. PLA DE RESTAURACIÓ VEGETAL 

Les mesures previstes en el present annex de Restauració Ambiental responen a la 

necessitat de buscar solucions per a la defensa contra la possible erosió generada a 

conseqüència de la realització de les obres de construcció del PE "Anoia i Segarra III" i la 

seva infraestructura d'evacuació. Amb les mesures que s'exposen a continuació es pretenen 

aconseguir, per tant, els següents objectius: 

• Protegir el sòl davant de l'erosió en les superfícies que així ho requereixin. 

• Restaurar els sòls i la coberta vegetal afectats per les actuacions projectades. 

• Integració paisatgística tendent a la reimplantació de les comunitats vegetals 

característiques de l'entorn del projecte. 

• Reduir els impactes ambientals generats sobre el medi ambient, especialment amb 

relació a les modificacions fisiogràfiques de l'entorn i les afeccions sobre la 

vegetació. 

• Restauració de les condicions edàfiques per permetre la retenció d'aigua i els 

minerals necessaris per a la supervivència de la vegetació implantada i de la qual 

vagi apareixent de manera natural. 

• Recuperació de la qualitat visual de l'àrea explotada, de manera que les tasques 

de restauració i revegetació "emmascarin" en la mesura del possible les superfícies 

d'actuació. 

Les tasques i zones d'actuació les podem definir clarament en els següents apartats: 

1. Adequació del terreny, aport i estesa de terra vegetal (prèviament separada en la 

fase d'obres), al llarg de les zones afectades, com: 

• Talussos en desmunt i terraplè formats com a conseqüència de l'obertura de 

vials i plataformes temporals. 

• Zones d'obertura de rases de cablejat per a la interconnexió dels 

aerogeneradors i que afectin la vegetació natural. 

Aquesta operació sense dubte serà fonamental a l'hora de realitzar les tasques de plantació 

allà on es cregui necessari. El gruix de la capa estesa serà de 20 cm., que s'entén com a 

suficient per acollir el creixement de les espècies plantades. 

2. Conreu del terreny, es realitzarà en aquelles zones en què s'hagi produït algun 

tipus d'afecció com a conseqüència de la realització de les obres, però que, per a 
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ocupar terrenys de cultiu o erms, no procedeix la seva regeneració vegetal mitjançant 

cap tipus d'actuació. 

3. Tasques de hidrosembra en aquells talussos i desmunts formats, en què hi ha risc 

d'erosió i que per la seva superfície i inclinació és recomanable dur a terme una 

hidrosembra. 

4. Plantació, en aquelles zones on s'hagin realitzat les rases d'interconnexió i que 

afectina la vegetació natural. També en les plataformes temporals dels 

aerogeneradors, a fi de frenar el vessament superficial i millorar la integració de dites 

estructures. 

2.1. PROCÉS DE REVEGETACIÓ 

El procés de revegetació del parc eòlic i la seva infraestructura d’evaciació ve determinat per 

les diferents actuacions i tasques que es descriuen a continuació, i que entren a formar part 

dels treballs necessaris per a executar de forma adequada les tasques anteriorment 

especificades: 

2.1.1. RETIRADA, APLEC I TRACTAMENT A LA TERRA 

Una mesura evident que minimitza l'impacte ocasionat per les obres sobre el valor 

agroecològic dels sòls és la recollida, apilament i tractament d'aquest sòl. L'ús d'aquest 

material és de gran importància en les tasques de revegetació, ja que és el mitjà òptim per a 

la reimplantació de la coberta vegetal. Es tracta d'un material que conté matèria orgànica, 

nutrients i propàguls, rizomes, bulbs i restes d'arrels de les plantes que vivien sobre aquest 

sòl. Aquest material, a més, afavoreix la infiltració d'aigua, disminuint el vessament i per tant 

l'erosió. La recollida d'aquest tipus de terres s'ha d'executar amb especial cura per no alterar 

l'estructura de terra apilat i evitant que aquest es compacti. Per aquest motiu s'ha d'evitar el 

tràfec de maquinària pesada sobre ell, especialment aquella dotada de rodes. 

L'ideal és que, tant la terra vegetal com el subsòl, siguin redistribuïts immediatament en llocs 

preparats, amb la finalitat de realitzar d'aquesta manera una gestió adequada de la terra 

vegetal per al seu estès posterior sobre les superfícies que cal revegetar. 

Es defineix com a terra vegetal la capa superficial de terra, que reuneixi les condicions 

idònies per ser plantada o sembrada. 

La forma d'apilar la terra serà realitzant monticles que no excediran els 2 metres d'altura, 

evitant no compactar en excés les terres, i facilitant així els processos de ventilació 
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necessaris per a no permetre la degradació de la matèria orgànica, així com evitant el trànsit 

de maquinària per sobre dels esmentats aplecs. 

2.1.2. APORTACIÓ I ESTESA DE LA TERRA VEGETAL 

L'avantatge de la utilització de la terra vegetal extreta in situ, és que d'aquesta manera 

s'evita la intrusió de llavors estranyes i alienes al lloc on s'estan realitzant els treballs de 

restauració, la qual cosa assegura que no es desenvolupin posteriorment espècies de plantes 

que no pertanyen a la zona d'actuació. 

L'operació consisteix a incorporar a les superfícies de desmunt i terraplè una capa d'uns 20 

cm. de gruix de la terra vegetal retirada prèviament a les superfícies a ocupar pels treballs 

de restauració. La incorporació té com a objecte facilitar la instal·lació posterior de la 

vegetació en el terreny. 

La capa de sòl s'ha d'estendre sobre terreny sec, evitant sempre les condicions d'humitat, i 

no es permetrà el pas de maquinària sobre el material ja estès. Amb l'apilament i utilització 

de la terra vegetal extreta s'evita d'aquesta manera, com ja s'ha indicat anteriorment, la 

intrusió de llavors estranyes. 

2.2. LABORS A REALITZAR  

2.2.1. ELECCIÓ DE LES ESPÈCIES PER REVEGETAR 

L'elecció d'espècies a utilitzar és un aspecte molt important i d'ell dependrà, en gran 

mANERA, l'èxit o fracàs de les sembres i plantacions, tant pel que fa a la seva funció i els 

objectius buscats, com a la conservació i desenvolupamen d’aquestes. 

Una elecció adequada ha de tenir en compte, entre altres factors, els climàtics, edàfics i 

fitogeogràfics. 

Els dos primers ens indiquen les circumstàncies bàsiques i el tercer factor ajudarà a 

aconseguir una perfecta harmonització de l'entorn sobre el qual s'estableixen. Altres factors i 

per ordre d'importància que intervindran en l'elecció són: 

➢ La protecció de terra contra l'erosió 

➢ El compliment de la finalitat perseguida 

➢ La disponibilitat de les plantes i les llavors en vivers i cases de distribució 

➢ Cures posteriors que necessiten i rusticitat de les espècies 
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➢ aspectes paisatgístics 

D'entre tots aquests factors a tenir en compte a l'hora d'elaborar l'elecció d'espècies, 

destaquen els següents, el pH de sòl que compon la zona d'estudi i que es compon de zones 

guixenques, aquests són sòls feblement àcids, neutres fins alcalins, amb bona reserva de 

bases i elevat percentatge de saturació, l'escassetat de matèria orgànica, la classificació del 

clima i la continentalita d’aquesta, accentuada per un període sec comprès en els mesos 

estivals. 

Les comarques de l'Anoia i Segarra es troben a l'Est de la Despresió Central catalana, en 

l'altiplà. La majoria de la zona està destinada a l'ús agrícola, existint algunes zones de 

vegetació natural especialment en zones de major pendent. 

A causa de la naturalesa de les accions a realitzar per a la construcció del projecte, s'estima 

que, amb l'única acció de realitzar la hidrosembra, serà suficient per a la restauració dels 

elements afectats pel projecte 

1. Elecció d'herbàcies 

Dins de les espècies d'herbàcies que s’utilitzaran en la hidrosembra, hi ha gramínies de 

major i més aviat creixement que afavoreixen el cobriment i protecció de terra i lleguminoses 

i fabàcies que afavoreixen l'enriquimen d’aquesta. 

ESPÈCIES PER A LA HIDROSEMBRA 

Es proposa la següent barreja de llavors, que engloba espècies herbàcies en un 100%. S'ha 

realitzat una barreja amb una proporció diferent entre gramínies, lleguminoses i altres, la 

qual cosa assegura: 

• Fixar els horitzons més superficials de terra, gràcies al fet que les gramínies tenen un 

sistema radical típicament fasciculat, ja que les lleguminoses presenten un sistema 

radical principal pivotant que penetra a més profunditat. 

• Exercir un efecte beneficiós sobre el terreny mitjançant la fixació de nitrogen, gràcies 

a aquesta propietat que tenen les lleguminoses, el que repercuteix en un millor 

desenvolupament del conjunt. 

Les espècies que s'han escollit per a la hidrosembra són les següents: 

VIVACES (40%)  ANUALS (60%) 

Asphodelus fistulosus  Agropyrum cristatum 
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Lolium perenne  Borago officinalis 

Anthyllis vulneraria  Brachypodium phoenicoides 

Astragalus lusitanicus  blavet 

Asparragus spp.  Dactylis glomerata 

Bellis perennis  Matricaria chamonilla 

Daucus carota  Medicago sativa 

Echium boissieri(Bianual)  Moricandia moricandioides 

Echium plantagineum  Onobrychis viciifolia 

Foeniculum vulgare  Gavó 

menta borda  Papaver spp. 

Moricandia arvensis  Plantago lanceolata 

Onopordum vervosum(Bianual)  Salvia verbenaca 

Origanum virens  Sanguisorba minor 

trèvol subterrani  Silene vulgaris 

Psoralea bituminosa   

Taraxacum officinalis   

 

PLANTACIÓ 

La selecció de les espècies per a les tasques de plantació ha estat realitzada tenint en 

compte les que es troben a la zona o on es realitzaran les tasques de revegetació, les 

espècies finalment escollides són les següents: 

• Juniperus communis 

• Viburnum lantana 

• Brachypodium sp 

• Pinus nigra 

 

2.2.2. HIDROSEMBRA 

La hidrosembra és un procediment de revegetació del terreny mitjançant sembrat, que se sol 

dur a terme en llocs on no pot realitzar-se fàcilment l'operació tradicional de sembra. 

Aquesta dificultat generalment ve condicionada per motius d'excessiva pendent, per les 

implicacions d'alt risc de pèrdua de llavors per vessament, fet que suposa així mateix un 

condicionant addicional per als treballs previs i posteriors a la tasca d'hidrosembra. 
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Aquest tractament està especialment indicat per a superfícies de desmunts i terraplens, on 

les pendents creades són elevades i impedeixen un altre tipus de tractament de revegetació. 

La hidrosembra consisteix a aportar sobre el terreny una solució aquosa, més o menys 

concentrada, on es troba la llavor i altres components. Aquesta aportació pot realitzar-se a 

notable distància del terreny, mitjançant la seva propulsió per bombament a pressió des de 

l’hidrosembradora, assolint-se una distribució uniforme de la barreja de llavors i altres 

components seleccionats. 

Els elements que entren a formar part de la solució aquosa són bàsicament els següents: 

• Barreja de llavors: composta per espècies adaptades als condicionants biofísics i climàtics 

de la zona considerada i en les proporcions i dosis adequades a aquests. Són espècies 

d'herbàcies i llenyoses (arbustives normalment). 

• Mulch: matèria orgànica o inorgànica, la funció més important rau en la formació d'una 

coberta de protecció de la llavor enfront dels agents externs. 

• Estabilitzador: matèria orgànica o inorgànica, la funció és l'estabilització de les partícules 

de terreny i fixació de la llavor a la superfície hidrosembrada. 

• Àcids húmics: actuen sobre els elements hídrics, retenint major quantitat d'aigua en el 

terreny i en cas d’aportació excessiva d'aigua, ajuden al drenatge creant al seu torn 

porositat en el terreny. Aporten matèria orgànica, augmentant la fertilitat de la terra, la 

capacitat de fertilització de l’adobament i la seva absorció, accelerant la naixença i 

germinació de la llavor i facilitant el transport de nutrients de la planta a través de les 

arrels. 

• Aigua: és el mitjà bàsic per a la barreja i el component més abundant. S'utilitza com a 

agent de transport dels altres components, així com de reserva d'humitat per facilitar la 

germinació de la llavor. 

• Abonament mineral: la seva funció consisteix en l'aportació dels nutrients necessaris per 

facilitar la germinació i naixença de les llavors. 

A la següent taula es poden veure les espècies escollides per a la hidrosembra, així com el 

percentatge que s'ha determinat per a la mescla: 
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Tabla 1. Barreja per a la hidrosembra per espècies 

Hidrosembra 
V
IV

A
C
E
S
 (

4
0
%

) 

Nom %  

A
N

U
A
L
S
 (

6
0
%

) 

Nom % 

Asphodelus fistulosus 2  Agropyrum cristatum 5 

Lolium perenne 10  Borago officinalis 2 

Anthyllis vulneraria 1  Brachypodium phoenicoides 2 

Astragalus lusitanicus 1  blavet 2 

Asparragus spp. 1  Dactylis glomerata 10 

Bellis perennis 0  Matricaria chamonilla 1 

Daucus carota 1  Medicago sativa 15 

Echium boissieri (Bianual) 1  Moricandia moricandioides 3 

Echium plantagineum 1  Onobrychis viciifolia 10 

Foeniculum vulgare 1  Gavó 2 

menta borda 1  Papaver spp. 1 

Moricandia arvensis 2  Plantago lanceolata 2 

Onopordum vervosum (Bianual) 1  Salvia verbenaca 1 

Origanum virens 0  Sanguisorba minor 2 

trèvol subterrani 16  Silene vulgaris 2 

Psoralea bituminosa 1     
Taraxacum officinalis 0     

     

Gràcies a la tècnica d'aquest mètode, les llavors i els abonaments, es distribueixen 

uniformement, i els mulches asseguren unes condicions favorables per a una ràpida 

germinació. 

La hidrosembra es realitzarà en dues fases, per millorar el tapat i protecció de la llavor, 

repartint els components assenyalats entre elles, de la següent manera: 

1. A la primera passada d’hidrosembradora s'aportaran les següents dosis: 

✓ Llavors: 15 gr / m2.  Abonament mineral: 60 gr / m2. 

✓ Estabilitzador: 8 gr / m2. Aigua: 2,5 l / m2. 

✓ Mulch: 60 gr / m2.  Àcids húmics: 2 cm3. 

2. A la segona passada, les dosis i components a aportar són els següents: 

✓ Estabilitzador: 6 g / m2.  Aigua: 2,5 l / m2. 

✓ Mulch: 70 gr / m2.  Àcids húmics: 2 cm3. 
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La hidrosembra s'efectuarà de manera que la distribució de la barreja d'hidrosembra, que 

haurà de ser homogènia, uniforme en tota la superfície del talús i segons les dosis per metre 

quadrat especificades. 

Les característiques de les llavors que formaran la sembra seran:  

• Han de procedir de cases comercials acreditades i tindran les característiques 

morfològiques i fisiològiques de l'espècie escollida. Per a qualsevol partida de llavors 

s'exigirà el certificat d'origen, que ha d'oferir garanties suficients. 

• El grau de puresa mínim admès serà el corresponent a cada espècie segons les Normes 

Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme, que vindrà expressat com un percentatge del 

seu pes material envasat. El percentatge de germinació mínim serà, de la mateixa 

manera, el referenciat en les mateixes normes anteriorment citades per a cadascuna de 

les espècies. 

• Les llavors no estaran contaminades per fongs, ni presentaran símptomes d'haver patit 

malalties. En el moment de la sembra no presentaran símptomes d'haver patit atacs de 

fongs, bacteris, insectes o qualsevol altra plaga. 

La barreja de llavors estarà formada per espècies de gramínies i lleguminoses. El 

percentatge d’aquestes, així com la seva elecció, ha de garantir les condicions de cobertura i 

rendiment exigides a l'annex. També s'incorporaran llavors d'espècies herbàcies i arbustives 

autòctones per a les hidrosembres. 

2.2.3. DESCOMPACTACIÓ  

D'altra banda, amb la finalitat de restaurar els terrenys associats als vials d'accés, es 

realitzarà la descompactació amb mitjans mecànics d'aquells vials d'accés que s'ubiquin 

sobre terreny de cultiu. 
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3. CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

3.1. METODOLOGIA 

Per als mesuraments de les superfícies dels elements constructius s'ha utilitzat una eina SIG 

(Sistema d'Informació Geogràfica), aquesta eina ha estat utilitzada per determinar tant les 

superfícies dels diferents elements constructius que conformen el parc, com per a les 

longituds de les rases d'interconnexió. La restauració vegetal es pot determinar per les 

següents zones: 

• Rases d'interconnexió 

• Desmunt i terraplè 

• Zones temporals 

o Plataformes temporals (inclou muntatge de Torre de Mesura) 

o Rasa auxiliar (temporal) 

A continuació, es descriu la metodologia seguida per a cadascuna de les zones d'actuació del 

pla de restauració ambiental. 

3.2. CÀLCUL DE SUPERFÍCIES 

Utilitzant un programari de Sistema d'Informació Geogràfica, s'ha determinat la superfície 

total a restaurar de cada un dels elements descrits en l'apartat anterior donant com a 

resultat la següent taula: 

Tabla1. Resum de la superfície total a restaurar per element constructiu 

Element Àrea (m2) 

Desmunt i Terraplè 26.266,57 

Plataforma temporal 27.966,28 

Rasa permanent 17.551,81 

Rasa temporal 20.019,73 

Total 91.804,39 

3.2.1. RASES D'INTERCONNEXIÓ 

Per determinar les zones a repoblar mitjançant plantació sobre rases d'interconnexió, s'ha 

determinat la longitud corresponent als trams d'aquestes rases mitjançant els següents 

passos: 
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1. S'ha realitzat una intersecció de les rases amb les unitats de vegetació per 

determinar la longitud coincident per a cada unitat. 

2. S'ha determinat les longituds de les rases d'interconnexió coincidents amb 

vegetació natural. 

3. Després de la selecció, s'ha realitzat una neteja de l'entramat, eliminant els trams 

de les rases que discorrien per vegetació natural, però que eren paral·leles als 

camins, el traçat coincidirà amb les cunetes. 

4. Un cop realitzada la selecció de les rases a repoblar, s'ha calculat la longitud 

d’aquestes. 

3.2.2. ZONES TEMPORALS 

Un cop analitzada la ubicació de les zones temporals del Parc Eòlic, es comprova que totes 

elles recauen sobre terreny de cultiu i/o camí, de manera que no es realitzarà una 

restauració centrada en la revegetació i és per tant que no queden incloses aquestes 

superficies. En la següent taula, es pot veure l'afectació d'aquestes superfícies sobre les 

unitats de vegetació i usos de terra. 

Tabla 2. Afectació de les zones temporals a unitats de vegetació i usos de terra. 

Unitat 
Element 

Plataforma temporal Rasa temporal Total 

Bosc 10.642,52 2.222,50 12.865,02 

Cultius 17.323,76 17.797,23 35.120,99 

Total 27.966,27 20.019,73 47.986,01 

 

3.2.3. DESMUNT I TERRAPLÉ 

Per a determinar la superfície pertanyent de desmunt i terraplè del parc eòlic, s'ha utilitzat 

l'eina SIG. Aquesta eina calcula directament la superfície de l'element desitjat, en aquest cas 

l'àrea corresponent al desmunt i terraplè. 
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4. PRESSUPOST 

4.1. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 CAPÍTOL 01 MOVIMENT DE TERRES   
01.01  m2  Estès terra vegetal amb maquinària   

 Explanació, refinament i anivellació de terra vegetal, per mitjans mecànics, en terrenys netejats superficialmente  amb 
màquines, amb p.p. de mitjans auxiliars. Inclou la restitució topogràfica a les zones de terrenys no de cultiu que no hagin 
de tenir ocupació permanent.  

   
 26.266,19 26.266,19 
  ______________________________________________________  

 26.266,19 0,16 4.202,59 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTOL 01 MOVIMENT DE TERRES .........................................................................................  4.202,59 
 

 

 
 CAPÍTOL 02 HIDROSEMBRA    
02.01  m2  Hidrosembra en diferents zones   

 Revegetació per hidrosembra en plataformes temporals, talussos de desmunt i terraplè, en zo-  
 nes humides amb sòls d'origen calcari i pH bàsic  
   
 Format per:  
   
 95% de herbáceasy 5% d'anuals  
   
 La barreja que es proposa per a la realització de la hidrosembra (25 gr / m2)  
 - Estabilitzador: 8 g / m2  
 - Mulch: 60 gr / m2  
 - Abonament mineral: 60 gr / m2  
 - Aigua: 2,5 l / m2  
 - Àcids húmics: 2 cm3  
 Desmunt i terraplè 26.266,19 26.266,19 
  ______________________________________________________  

 26.266,19 0,37 9.718,49 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTOL 02 HIDROSEMBRA .......................................................................................................  9.718,49 
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 CAPÍTOL 03 PLANTACIÓ LLENYOSES   
03.01  mil  Obertura de forat manual Pres <50% Dens.> 700 forats/ha  

 Obertura manual d'un miler de forats de 30 cm de profunditat, de forma troncopiramidal amb 30 x  
 30 cm per a les espècies arbustives, amb una densitat de forats superior a 700 forats /ha en sòls  
 trànsit i amb pendent del terreny inferior al 50%. Sembra realitzada en rases d'interconnexió.  
 Pinus nigra 0,532 0,53 
  ______________________________________________________  

 0,53 208,93 110,73 
03.02  mil  Distribució de planta en safata <250cc Pres <50%  

 Subministrament i repartiment dins del tall de planta en safata amb envàs termoformat o rígid amb capa-  
 tat <250cm³ emprada en els diferents mètodes de plantació, en terreny amb pendent inferior o  
 igual al 50%. Espècies a plantar Genista sp., Centaurea sp. i Salvia lavandulifolia en alvèol forestal  
 tal a dues sabes.  
 Juniperus communis 11,743 11,74 
 Viburnum lantana 7,829 7,83 
 Brachypodium sp 7,829 7,83 
 Pinus nigra 0,532 0,53 
  ______________________________________________________  

 27,93 861,50 24.061,70 
03.03  mil  Plantació safata <250 cc Pte <50% en forats  

 Plantació i tapat manual d'un miler de plantes en safata amb capacitat <= 250 cm³ en clots  
 d'obertura manual preparats en sòls solts o trànsit. No s'inclou el preu de la planta, el  
 transport, ni la distribució de la mateixa en el tall. En terreny amb pendent inferior o igual al 50%.  
 Inclòs primer reg en plantació.  
 Pinus nigra 0,532 0,53 
  ______________________________________________________  

 0,53 329,72 174,75 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTOL 03 PLANTACIÓ LLENYOSES ......................................................................................  24.347,18 
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 CAPÍTOL 04 REPOSICIÓ en qüestió   
04.01  mil  Obertura de forat manual Pres <50% Dens.> 700 forats / ha  

 Obertura manual d'un miler de forats de 30 cm de profunditat, de forma troncopiramidal amb 30 x  
 30 cm per a les espècies arbustives, amb una densitat de forats superior a 700 forats/ha en sòls  
 trànsit i amb pendent del terreny inferior al 50%. Sembra realitzada en rases d'interconnexió.  
 Juniperus communis 2,3486 2,35 
 Viburnum lantana 1,5658 1,57 
 Brachypodium sp 1,5658 1,57 
 Pinus nigra 0,1064 0,11 
  ______________________________________________________  

 5,60 208,93 1.170,01 
04.02  mil  Distribució de planta en safata <250cc Pres <50%  

 Subministrament i repartiment dins del tall de planta en safata amb envàs termoformat o rígid amb capa-  
 tat <250cm³ emprada en els diferents mètodes de plantació, en terreny amb pendent inferior o  
 igual al 50%. Espècies a plantar Genistasp., Centaurea sp. i Salvia lavandulifolia en alvèol forestal  
 tal a dues sabes.  
   
 Juniperus communis 2,3486 2,35 
 Viburnum lantana 1,5658 1,57 
 Brachypodium sp 1,5658 1,57 
 Pinus nigra 0,1064 0,11 
  ______________________________________________________  

 5,60 852,69 4.775,06 
04.03  mil  Plantació safata <250 cc Pte <50% en forats  

 Plantació i tapat manual d'un miler de plantes en safata amb capacitat <= 250 cm³ en clots  
 d'obertura manual preparats en sòls solts o trànsit. No s'inclou el preu de la planta, el  
 transport, ni la distribució de la mateixa en el tall. En terreny amb pendent inferior o igual al 50%.  
 Inclòs primer reg en plantació.  
 Juniperus communis 2,3486 2,35 
 Viburnum lantana 1,5658 1,57 
 Brachypodium sp 1,5658 1,57 
 Pinus nigra 0,1064 0,11 
  ______________________________________________________  

 5,60 209,33 1.172,25 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTOL 04 REPOSICIÓ DE FALLES .........................................................................................  7.117,32 
  ____________  

 TOTAL .........................................................................................................................................................  45.385,58 
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4.2. RESUM DE PRESSUPOST 

04 REPOSICIÓ DE FALLES .......................................................................................................................................................  7.117,32 15,68 
02 HIDROSEMBRA ....................................................................................................................................................................  9.718,49 21,41 
03 PLANTACIÓ LLENYOSES ....................................................................................................................................................  24.347,18 53,65 
04 REPOSICIÓ DE FALLES .......................................................................................................................................................  7.117,32 15,68 
  ____________________  

 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 48.300,31 
 13,00 % Despeses generals .........................  6.279,04 

 6,00 % Benefici industrial ............................  2.898,02 

  _______________________________________  

 SUMA DE GG i BI 9.177,06 

 21,00 % IVA ....................................................................................  12.070,25 

  _______________________  

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 69.547,62 

  _______________________  

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 69.547,62 

Ascendeix el pressupost general a l'expressada quantitat de SEIXANTA-NOU MIL CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb 
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS  

 , A 7 de setembre de 2020.  

 Els autors del Projecte  El director del Projecte   
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

El Pla de Desmantellament previst es desenvolupa per a la retirada de les instal·lacions i 

infraestructures realitzades. En cas de cessament permanent de l'activitat es procedirà a 

restituir els terrenys ocupats pel parc eòlic a les condicions anteriors a la construcció, 

minimitzant així l'afecció a l'entorn. A l'acabament de la fase d'explotació, es procedirà a 

realitzar les següents operacions de desmantellament: 

• Desmantellament dels elements que constitueixen els aerogeneradors. 

L'objecte d'aquest document és la descripció i valoració de les actuacions previstes per al 

desmantellament dels aerogeneradors de Parc Eòlic "Anoia i Segarra III" constituïda per sis 

(6) aerogeneradors, així com la línialèctrica associada. 

El present Pla de Desmantellament inclou: 

1. Identificació de l'àrea d'actuació. 

2. Residus generats en els treballs de desmantellament. 

3. Definició i valoració econòmica dels treballs efectuats. 
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2. COMPONENTS GENERATS EN EL DESMANTELLAMENT 

El desmantellament consisteix en la retirada al complet de tots els components necessaris 

per a la instal·lació dels aerogeneradors, des de les pales fins a les torres 

2.1. DESCRIPCIÓ DELS COMPONENTS DE L’AEROGENERADOR 

Cadascun dels components de cada aerogenerador està fabricat en un material adequat per 

a les característiques estructurals i d'operació per als que són dissenyats. 

A continuació, es detallen els components de cada aerogenerador: 

2.1.1. ROTOR 

La turbina està equipada amb un rotor que consta de tres pales. Aquestes, estan controlades 

pel sistema de control pitch, que garanteix el funcionament continuat de l'ajust de la pala en 

cas de falla d'energia o mal funcionament. Cada pala té el seu propi conjunt de bateria 

d'emmagatzematge independent que gira amb la mateixa pala. 

2.1.2. PALES 

El disseny de la pala combina una estructura rígida, capaç fins i tot de suportar fortes 

ràfegues, amb una construcció lleugera per minimitzar la transferència de forces a la 

gòndola. Això és possible mitjançant l'ús d'una construcció de sandvitx de plàstic reforçat 

amb fibra de vidre (GRP) amb les propietats necessàries del material. 

Un recobriment especial de la pala protegeix contra els efectes negatius de la radiació UV i la 

humitat. Per evitar l'erosió, les vores d'atac de la pala estan protegits addicionalment 

mitjançant mesures addicionals (per exemple, pel·lícula anti-erosió, etc.). 

Es plantegen dues alternatives per a la seva liminació o reciclatge: 

• Valorització com a combustible i matèria primera de procés en la producció industrial 

de Ciment Clinker. Aquest procés requereix un tractament físic previ que permeti la 

seva introducció de forma controlada en els forns de producció del Clinker. 

• Reciclatge del material per a fabricació d'altres components a través de procés de 

separació dels diferents components (procés de piròlisi). A través d'aquest procés, 

s'obté de nou, la fibra de vidre d'una banda i la resina de l'altra, si bé, la fibra de 

vidre recuperada d'aquesta forma no conserva la totalitat de les propietats inicials, és 
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per això que, en funció de les característiques dels materials recuperats, es 

determinaran les vies de recuperació dels mateixos. 

2.1.3. CAIXA MULTIPLICADORA 

La caixa multiplicadora de la turbina eòlica està dissenyada per transmetre potència de torsió 

entre el rotor de la turbina a baixa velocitat i el generador elèctric a alta velocitat. El 

muntatge està dissenyat per reduir la vibració i la transferència de soroll. A més, la caixa 

multiplicadora està equipada amb una bomba d'oli elèctrica i mecànica per garantir un flux 

d'oli suficient, fins i tot en condicions de ralentí. 

Un cop desmantellada, si es troba en bon estat, es podrà reutilitzar com a recanvi per a 

altres aerogeneradors. En el cas de trobar-se inutilitzada, es procedirà al desmantellament 

de les peces més petites que es destinaran a reciclatge com a ferralla. 

Prèviament al desmantellament, es retirarà de manera controlada la totalitat de l'oli hidràulic 

i lubricant a l'interior de la multiplicadora, així com els conductes i filtres hidràulics. Tant olis 

com filtres d'oli es reciclaran a través de gestor autoritzat, mitjançant processos de 

valorització energètica. En aquells casos en què la generació de residus de filtres sigui prou 

petita, es valorarà la possibilitat de gestionar-los com a residus en lloc del seu enviament a 

valorització. 

2.1.4. GENERADOR 

El generador és del tipus asíncron trifàsic, rotor bobinat.  

El muntatge del generador està dissenyat per reduir les vibracions i la transmissió de soroll.  

La refrigeració es porta a terme a través de l'intercanviador de calor aire / aire. El flux d'aire 

de refrigeració és generat per un ventilador extern. Inducció d'aire refrigerant des de la 

gòndola. 

Es compon principalment d'una carcassa exterior i suport interior d'acer. Dins d'aquesta 

estructura es troba un atropellament de cablejat de coure. 

Tant l'acer com el coure són destinats al reciclatge com a ferralla. S'ha de prestar especial 

importància a la recuperació del coure, a causa del seu elevat cost en el mercat. 
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2.1.5. SISTEMA DE FRENADA 

La frenada és aerodinàmica al moure les pales del rotor a la posició de 90 °. Cada dispositiu 

d'ajust individual de les tres pales de rotor funciona de manera completament independent. 

En cas de falla de la xarxa, els motors d'ajust són subministrats pels seus conjunts de 

bateries independents. 

El sistema mecànic de frens de retenció del rotor s'instal·la a l'eix d'alta velocitat com un 

sistema actiu. S'activa si els sistemes de seguretat primaris fallen parcialment o totalment i 

deté el rotor juntament amb el sistema d'ajust de la fulla. També s'usa per fixar el rotor una 

vegada que el sistema de frenada aerodinàmic deté el rotor per assegurar-ho durant el 

treball de manteniment. 

Els sistemes de frens estan dissenyats com a sistemes a prova de falles. Això vol dir que si 

només un dels components de sistema de frens falla o funciona malament, la turbina eòlica 

passa immediatament a un estat segur. 

2.1.6. SISTEMA D'ORIENTACIÓ 

La gòndola està connectada a la torre a través d'un coixinet de contacte de quatre punts. El 

sistema d'orientació de la gòndola està proveït per quatre motors d'engranatges elèctrics. 

Les mordasses de fre hidràuliques sostenen la gòndola en la direcció de vent i els motors 

d'ajust, durant el ralentí, estan lliures de càrregues que poden, per exemple, resultar d'un 

flux d'aire inclinat cap al rotor. 

Els sensors electrònics de direcció de vent amb el programari corresponent controlen els 

temps d'activació i la direcció de rotació dels motors. També asseguren que el cable 

automàtic es desenrosqui si la turbina eòlica ha girat diverses vegades en la mateixa direcció 

durant el canvi de direcció de vent. Si els motors d'orientació estan actius, els frens són 

alliberats. 

Tant els motors elèctrics de gir com les reductores, estan fabricades en acer i ferro. En el cas 

dels motors, per la seva gran resistència i durabilitat, són aprofitables com a recanvis en 

altres màquines similars. D'altra banda a causa de la compatibilitat d'aquests motors en 

altres aplicacions, fora del sector eòlic, aquests motors poden ser aprofitats en el mercat 

d'equips usats. Aquest cas és aplicable igualment als motors instal·lats al rodet per a 

accionament de sistema de rotació de les pales. En el cas que aquests equips estiguin molt 

deteriorats, es destinaran a reciclatge com a ferralla. 
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2.1.7. GÒNDOLA 

La gòndola ha estat dissenyada per oferir millores per al servei i el manteniment.  

El manteniment es pot realitzar amb la gòndola tancada, però també es pot obrir parcialment 

per reemplaçaments de components principals.  

L'entrada des de la torre a la gòndola es pot obtenir a través d'una escotilla en el marc 

principal. S'ha instal·lat una plataforma de manteniment addicional per arribar als 

components sotal marc principal. 

Tots els sistemes poden operar-se a través del sistema de control des de la gòndola. S'hi ha 

instal·lat un polsador de parada d'emergència per seguretat. Totes les peces 

giratòries/mòbils dins de la gòndola generalment estan protegides per cobertes per evitar el 

risc de lesions. 

El plàstic reforçat amb fibra de vidre (GRP) s'ha triat com a material per a la carcassa de la 

gòndola, ja que ofereix una protecció fiable i és lleuger. La carcassa de la gòndola també té 

funcions addicionals d'aïllament acústic i manteniment de la temperatura de funcionament. 

Igual que les pales, per a l'eliminació d'aquests components es plantegen dues alternatives: 

• Valorització com a combustible i matèria primera de procés en la producció industrial 

de Ciment Clinker. Aquest procés requereix un tractament físic previ que permeti la 

seva introducció de forma controlada en els forns de producció de l'Clinker. 

• Reciclatge del material per a fabricació d'altres components a través de procés de 

separació dels diferents components (procés de piròlisi). A través d'aquest procés, 

s'obté de nou, la fibra de vidre d'una banda i la resina de l'altra, si bé, la fibra de 

vidre recuperada d'aquesta forma no conserva la totalitat de les propietats inicials. És 

per això que, en funció de les característiques dels materials recuperats, es 

determinaran les vies de recuperació d’aquests. 

2.1.8. TORRE 

La torre s'ha dissenyat com una torre d'acer amb una alçada de 115 m. en total. Es 

proporciona una obertura de porta a la base de la torre per permetre un ascens a prova 

d'intempèrie dins de la torre. L'ascens a la gòndola és un ascensor de servei integrat. Cada 

segment de torre està equipat amb plataformes i il·luminació d'emergència. 
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El transformador està ubicat a la base de la torre i està protegit contra l'accés no autoritzat. 

La turbina eòlica també es pot operar a través d'una pantalla de control des de la base de la 

torre. Per fer que l'ascens a les seccions superiors de la turbina eòlica sigui segur i còmode, 

hi ha l'ús d'un elevador de servei integrat. 

L'opció més viable de cara a la gestió final dels trams que componen les torres, és el 

reciclatge com a ferralla. 

2.1.9. OLIS I LÍQUIDS REFRIGERANTS HIDÁULICOS I MECÀNICS 

Els olis mecànics són utilitzats per a la lubricació principalment dels elements de gir, 

instal·lats dins i fora de la gòndola, com el rotor, l'eix principal i la multiplicadora. 

D'altra banda, l'oli del sistema hidràulic s'estén per la totalitat de la gòndola, a través de 

conductes, per a l'accionament de diversos dels sistemes instal·lats. 

A causa de la composició d’aquests, aquests olis són considerats perillosos i la seva 

eliminació està sotmesa a control. Han de ser retirats de forma controlada, prèviament a 

l'inici dels treballs de desmuntatge. 

Els olis usats, un cop recuperats de forma adequada, tenen la possibilitat de ser reprocessats 

per al seu ús com a combustible en plantes de generació d'energia. 

Els líquids de refrigeració han de ser igualment retirats de forma controlada, especialment 

quan es tractin de solucions que continguin crom hexavalent. A causa de la seva gran 

toxicitat, aquestes dissolucions seran tractades en plantes especials per a l'eliminació dels 

components perillosos. 

2.1.10. BASE DE FORMIGÓ 

A la fundació dels aerogeneradors s'ha previst la utilització d'elements tipus sabata de 

formigó armat amb la geometria, dimensions i armat segons les recomanacions de fabricant 

d'aerogeneradors. 

La fundació tipus de l'aerogenerador es compon d'una sabata circular de diàmetre 

circumscrit de 18,5 m, amb l'estructura d'ancoratge de la torre embeguda en el centre. Sent 

tot el conjunt de formigó armat. 

S'obté, per tant, una part metàl·lica composta per part de la virolla i les restes retirades 

conjuntament amb l'enderrocament de la sabata. Aquesta part metàl·lica es destina a 

reciclatge com a ferralla. 
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La part formada pel formigó es pot eliminar mitjançant dipòsit en abocador de residus inerts 

(RCD), o el seu reciclatge com aglomerats per a usos en construcció civil. Aquest últim cas 

serà més favorable quan el volum generat sigui elevat. El rendiment per a aquest material 

serà òptim, a través de la utilització d'una planta de processament de residus de construcció 

i demolició mòbil, que permeti la segregació de la part metàl·lica i el processat ja en camp. 

2.1.11. COMPONENTS ELÈCTRICS I DE CONTROL 

En la totalitat de l'aerogenerador i, particularment a l'interior de la gòndola, s'instal·la un 

elevat nombre de cables i dispositius de control. D'una banda, es troben els cables que 

evacuen l'energia generada a l'exterior i de l'altra, els cables pertanyents al sistema de 

control de l'aerogenerador. Aquests cables connecten els diferents mecanismes a la unitat de 

control de l'aerogenerador, en la qual es gestiona tota la informació dels múltiples sensors 

instal·lats. 

La majoria dels cables instal·lats estan fabricats en coure, encara que també es troben 

cables amb alumini. L'aïllament exterior a la majoria dels casos està fabricat en PVC, polietilè 

(PE) o altres polímers. 

La pràctica totalitat del cablejat és recuperable per al reaprofitament dels metalls, que tenen 

en el coure i alumini seu principal interès, a causa de l'elevat valor d'aquests metalls en el 

mercat. 

El procés per a la recuperació del cablejat està basat en la trituració inicial del cable i la 

separació del conductor metàl·lic i de l'aïllant plàstic. 

La part aïllant de PVC o PE és aprofitable en diverses aplicacions com a matèria primera per 

a la fabricació d'eines i aplicacions per a la jardineria, etc. 
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2.2. DESCRIPCIÓ DELS COMPONENTS DE LA LÍNIALÈCTRICA 

2.2.1. LÍNIALÈCTRICA I SUPORTS 

La línia elèctrica  del parc eòlic que uneix aquest parc amb la subestació on realitza 

l'evacuació de l'energia produïda també serà completament desmantellada. Aquesta línia 

compta amb una longitud de 16.996,49 m 

Els suports han de ser desmantellats i retirats per al seu reciclatge i reutilització del material 

en cas de ser possible, igual que els conductors elèctrics, mentre que els fonaments dels 

suports que conformen la línialèctrica seran demolides el primer metre de profund, quedant 

enterrat la resta de la fonamentació. 

2.3. DESCRIPCIÓ DELS COMPONENTS DEL PARC 

2.3.1. VIALS 

Els vials que donen accés al parc eòlic, així com els que componen l'interior del mateix parc, 

seran desmantellats un cop que cessi el funcionament de parc. Es retirarà una capa de tot-u 

en tota la longitud d'aquests. 

2.3.2. RASES 

Es procedirà a la retirada del cablejat de MT i de tots els components de les rases 

d'interconnexió de la xarxa subterrània entre els aerogeneradors de parc eòlic. La longitud 

total de la rasa és de 6.233,48 m. 
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3. DESMANTELLAMENT 

3.1. DESCRIPCIÓ D'ACCIONS 

Els treballs de desconnexió dels aerogeneradors, del parc i de la línia d'evacuació s’han de 

realitzar respectant en tot moment la legislació vigent aplicable als treballs en tensió, ja sigui 

en instal·lacions elèctriques de baixa tensió o en instal·lacions elèctriques d'alta tensió. El 

personal ha d'estar qualificat per a aquests treballs. S'han d'utilitzar les mesures de protecció 

col·lectives i individuals necessàries. 

S'han de desenvolupar normes operatives de caràcter específic i procediments de treball 

d'acord amb la normativa vigent i que abastin els punts bàsics de desenvolupament dels 

treballs: assignació i limitació de treballs, acreditacions de personal, mètodes de treball, 

casos de paralització, intervencions d’emergència, etc.  

Durant el desmantellament es realitzaran les següents operacions: 

• Desmuntatge d'aerogeneradors i transport. La seqüència comença amb la parada, 

desconnexió i posada a terra dels aerogeneradors. A continuació, es desconnecta la 

instal·lació eòlica mitjançant l'obertura de l'interruptor/seccionador de posada a terra 

de la cel·la de sortida de la subestació. Un cop realitzada la desconnexió, es 

començarà amb la retirada dels cables de pujada, aparellatge elèctric i 

transformador. A continuació, es procedirà al buidatge dels circuits hidràulics i 

finalment es procedirà al desmuntatge de les diferents seccions, subjectant-les amb 

grues, deixant anar els perns que les uneixen i baixant-a terra. Un cop a terra es 

continua amb el desmuntatge de totes les peces de l'aerogenerador que quedaven 

acoblades. 

 

• Demolició de formigons. Es demolirà la part superior de la sabata en la qual va 

embeguda la virolla per mitjans mecànics. Per a això s'emprarà retroexcavadora amb 

martell hidràulic i equip d’oxitall per a l'acer. El formigó corresponent es gestionarà 

com RCD i la part de virolla desmuntada com a ferralla. 

 

• Transport de RCD a abocador. Després del desmantellament de tots els components 

s'ha de procedir a la seva retirada de forma controlada de l'àrea d'implantació de 

parc. Aquesta activitat, s'ha de dur a terme amb mitjans idèntics als utilitzats durant 

el muntatge inicial La transformació dels components desmantellats s'ha de dur a 

terme in situ i requereix la utilització de mà d'obra qualificada addicional, així com de 

maquinària específica, necessària per a cada un dels processos de transformació. En 

qualsevol cas, desmantellament, transformació i retirada dels aerogeneradors, es 
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duran a terme de forma coordinada com un procés successiu o en cadena, 

optimitzant personal i maquinària empleat. 

 

• Extracció de cable de MT o fibra òptica a tendit subterrani. Es retirarà el cable 

soterrat per al seu posterior reciclatge o reutilitzat, depenent de les condicions en 

què es trobi aquest cable. 

 

• Desmuntatge dels suports que conformen la línialèctrica d'evacuació, així com la 

demolició del primer metre dels fonaments d'aquests suports, i la completa retirada 

del cable conductor que conformal traçat de la línialèctrica. 

 

• Retirada material de farciment com tot-u, graves ... Reciclatge de materials i 

components elèctrics 

El material i components elèctrics, encara que en menor proporció, tenen una gran 

importància en el balanç econòmic final de la gestió de l'aerogenerador de forma íntegra. 

D'una banda, el volum més gran es troba en el cablejat de potència i de connexió dels 

diferents equips, fabricat en coure i alumini. La via de gestió per a aquests components és el 

reciclatge a través de processos de refosa dels metalls, prèvia separació del material plàstic 

que forma l'aïllant. El procés de reciclatge d'aquests materials té un alt rendiment i el 

producte final obtingut és d'alta qualitat i aplicable a pràcticament tota mena d'aplicacions. 

D'altra banda, dins dels components elèctrics es troben els panells de control, pantalles, 

circuiteria i un variat nombre de components específics. El reciclatge d'aquests components 

es porta a terme a partir del component complet o triturat. El valor d'aquest material es 

troba en metalls com coure, estany, plom, or i plata, que es troben en diferents proporcions i 

que aporten un alt valor afegit a la gestió. 

El procés per al reciclatge d'aquests components elèctrics consisteix en la refosa del material 

brut utilitzant el material plàstic com a combustible per a arribar a una major temperatura i 

com a agent reductor, al mateix temps que com a compost orgànic és destruït en la 

combustió. A causa de la diversitat en la composició de metalls, el material fos se sotmet a 

una sèrie de processos en els quals s'aniran separant cada un dels metalls. Finalment, 

aquests són sotmesos a processos de refinat en els quals es poden assolir graus de puresa 

de fins al 98%. 
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4. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

4.1. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

4.1.1. SENYALITZACIÓ 

Respecte de la senyalització de les obres, s'estarà, amb caràcter general, al següent: 

• El Contractista queda obligat a la instal·lació de senyals que se situaran en punts de 

visibilitat suficient per als vianants. 

 

• Les senyals seran ancorades al terreny prou, fins i tot amb la realització d'una sabata 

de formigó en massa, i amb una profunditat de 50 cm. Es cobrirà la fonamentació 

amb una capa de terra vegetal. 

 

• Si durant el període d'execució de l'obra i el seu termini de garantia s'observés la 

pèrdua de color en els cartells que faci il·legible les llegendes o anagrames inclosos, 

la ruïna o putrefacció sensible de la fusta de pals o marcs, el Director d'Obra ho 

posarà en coneixement del Contractista perquè procedeixi, a càrrec seu i sense dret a 

cap contraprestació, a la substitució de les parts afectades. 

4.1.2. MÀ D'OBRA 

Els treballs objecte de l'avantprojecte es realitzaran emprant el personal adequat i suficient 

per a cadascuna de les operacions recollides en el mateix. 

El capatàs haurà de comptar amb suficient experiència i competència en la realització dels 

treballs que aquí es proposen, així com capacitat de comandament sobre el personal o 

l’encarregat i disposició per entendre les instruccions que se li indiquin i fer que es 

compleixin. En aquest sentit serà condició indispensable que sàpiga parlar i escriure en 

castellà. 

Els peons han de tenir suficient habilitat i destresa en la realització dels treballs que aquí es 

proposen i en el maneig de les eines pròpies de l'ofici. 

Per a totes les operacions en què sigui necessari l'ús de maquinària, el Contractista haurà 

d’atendre-les amb personal suficientment qualificat i experimentat. En tot cas, els 

maquinistes de tenir en compte les instruccions assenyalades pel director de l'Obra, en 

formigó les relatives a la realització de treballs, respecte a determinats exemplars o masses 
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vegetals d'especial importància, horaris de treball i evitar contaminacions, en formigó en les 

tasques de manteniment de la maquinària adscrita a l'obra. 

Quan el Contractista o les persones que en depenen incorrin en actes o omissions que 

comprometin o pertorbin la bona marxa de les obres o l'incompliment dels programes de 

treball, la Direcció Ambiental podrà exigir-li l'adopció de mesures concretes i eficaces per 

aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució de l'obra. 

Igualment, quan segons el parer del Director d'Obra un treballador incompleixi les condicions 

mínimes exigibles quant a seguretat i salut, sense perjudici d'aquelles recollides en convenis 

o altres estipulacions de caràcter general, aquell ho ha de posar en coneixement del 

Contractista perquè dugui a terme les mesures oportunes segons la normativa en matèria de 

Treball. 

El Director d'Obra podrà exigir el Contractista, ordenant-ho per escrit, el cessament en l'obra 

de qualsevol empleat o obrer que, per imprudència temerària, fos capaç de produir accidents 

que fessin perillar la seva pròpia integritat física o la dels seus companys. 

El Director d'Obra podrà exigir el Contractista en qualsevol moment, abans o després de 

l'començament dels treballs, que presenti els documents acreditatius d'haver formalitzat els 

règims de Seguretat Social en la forma legalment establerta. 

4.1.3. EINES I MATERIALS 

EINES 

El Contractista dotarà al seu personal de totes les eines necessàries per a la realització de les 

obres previstes en aquest avantprojecte. També correrà al seu compte el seu manteniment i 

reposició. 

Durant el transport, tota l'eina haurà de ser col·locada i assegurada de forma tal que permeti 

la visibilitat al conductor, no comprometi l'estabilitat del vehicle ni pugui causar risc per als 

ocupants o tercers. 

MATERIALS 

Tots els materials que s'utilitzin a l'obra hauran de reunir les condicions mínimes que 

s'estableixen en el present document i en les normes que siguin d'aplicació, segons la 

matèria. 
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El Contractista haurà de presentar a Director d'Obra una llista completa dels materials i 

aparells que hagi d'emprar en la qual es donaran totes les indicacions sobre marques, 

qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun d'ells. 

Els materials que s'utilitzin i que no estiguin inclosos expressament en les presents 

Prescripcions hauran de ser de provada i reconeguda qualitat, havent de presentar el 

Contractista, per demanar l'aprovació del Director d'Obra o del Directe Ambiental quants 

catàlegs, informes i certificats dels corresponents fabricants considerin necessaris. Si la 

informació no es considera suficient, es podran exigir les proves oportunes per identificar la 

qualitat dels materials a utilitzar. 

En relació amb tot el que es prescriu en aquest document sobre les característiques dels 

materials, el Contractista està obligat a presenciar o admetre, en tot moment, aquells 

assaigs o anàlisis que el Director d'Obra consideri necessari realitzar per a comprovar la 

qualitat, resistència i restants característiques dels materials emprats o que hagin d’emprar-

se. 

L'elecció dels laboratoris i l'enjudiciament o interpretació d'aquestes anàlisis, seran de 

l'exclusiva competència del Director d'Obra o del Director Ambiental. A la vista dels resultats 

obtinguts rebutjarà aquells materials que consideri que no responen a les condicions del 

present document. 

El Contractista serà responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i 

defectes que en aquests puguin existir per la seva mala gestió o per la deficient qualitat dels 

materials emprats o els aparells col·locats, sense que eximeixi de la responsabilitat el control 

que competeix al Director d'obra, ni tampoc el fet que els treballs hagin estat valorats en les 

certificacions parcials d'obra, que sempre seran esteses i abonades a bon compte. 

Quan la Direcció Facultativa adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els 

materials emprats o els aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui 

en el curs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats aquests, i per verificar-se la 

recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin retirades i 

instal·lades de nou d'acord amb el contractat, i tot això a costa del Contractista. 

MAQUINÀRIA 

La maquinària a emprar per al Desmantellament es compondrà, almenys de: 

➢ Mini-retroexcavadora 
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➢ Pala carregadora: 
 

• Potència mínima: 60 CV 
 

• Eines: Cassons (de diferents capacitats, segons processos), escarificadors 
(graderia de 24 discos, subsolador forestal de 2 piques, maduixa per enterrat de 
pedres). 

 

➢ Retro-pala excavadora: 75CV 
 

➢ Retro-pala amb martell trencador: 75CV 
 

➢ Motoanivelladora: Potència mínima: 135 CV 
 

➢ Tractor de rodes: - Potència mínima: 100 CV 
 

➢ Tractor de cadenes: Potència mínima: 240 CV 
 

➢ Camió basculant de 12 tones. 
 

➢ Camió gòndola de transport especial. 
 

➢ Camió basculant tot terreny de 11-15 m3. 
 

➢ Camió transport ordinari. 
 

➢ Grua de 200 tones amb conductor. 
 

➢ Grua de 100 tones amb conductor. 
 

➢ Camió grua de 11 a 25 tones. 

Pel que fa a camions de transport, la seva ocupació es realitzarà en funció de les necessitats 

i el ritme dels treballs, la possibilitat d'accés dels màxims tonatges i els radis de gir i ample 

de pas dels vehicles. A aquest efecte, el Contractista atendrà les indicacions del Director 

d'Obra pel que fa a dotació de mitjans de transport per tal que no quedin paralitzades les 

obres o es produeixin retencions innecessàries de materials fins a la seva utilització. 

El contractista resta obligat com a mínim a situar a les obres els equips de maquinària 

necessaris per a la correcta execuci d’aquestes, segons s'especifica en l'Avantprojecte i 

d'acord amb els programes de treballs. 

El Director d'Obra podrà ordenar la retirada i substitució de maquinària o les seves eines que 

no satisfacin les condicions mínimes exigibles en l'execució dels diferents treballs recollits en 
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l'Avantprojecte. Així mateix, quedaran adscrits a l'obra durant el curs d'execució de les 

unitats en què s'hagin d'utilitzar. En cap cas podran retirar-se sense consentiment del 

Director d'Obra. 

Tota la maquinària, els seus ormeigs i altres elements de treball hauran d'estar en perfectes 

condicions de funcionament, així com reunir tots els requisits de seguretat i normalització 

que li siguin exigibles d'acord amb la legislació aplicable. 

4.1.4. MITJANS AUXILIARS 

Es consideren mitjans auxiliars tots aquells estris, eines, equips o màquines, fins i tot serveis, 

necessaris per a la correcta execució de les diferents unitats d'obra. 

El Contractista queda obligat a posar a disposició de l'execució de les obres tots aquells 

mitjans auxiliars que resultin imprescindibles per a la correcta execució dels treballs. 

Correspon al Director d'Obra l'elecció dels mitjans auxiliars, bé a iniciativa pròpia o bé d'entre 

els proposats pel Contractista. 

Quan algun dels mitjans auxiliars no respongui a les especificacions assenyalades pel director 

d'Obra o no compleixi disposicions de la normativa aplicable serà retirat de l'obra i 

reemplaçat per un que sí ho compleixi, sense que el Contractista tingui dret a cap 

contraprestació. 

4.1.5. ALTRES DISPOSICIONS 

Tant el Director d'Obra com el Director Ambiental tindrà plenes atribucions per sancionar la 

idoneïtat dels sistemes emprats, els quals seran exposats per a la seva aprovació, de tal 

manera que, al seu parer, les obres, instal·lacions o resultats que resultin defectuosos/es 

totalment o parcialment han de ser destruïdes/es, desmantellats/es o no rebudes en la seva 

totalitat o en part, sense que això doni dret a cap tipus de reclamació per part de 

contractista. 

Es prendran tota mena de precaucions per evitar danys a les xarxes de serveis i 

especialment de les esteses, aeris o no, dels quals es guardarà en tot moment la distància i 

precaucions indicades per la Companyia responsable d'aquestes instal·lacions. 

Durant l'època de pluges, els treballs que impliquin utilització de maquinària pesant o aquells 

que puguin ser afectats per aquesta, podran ser suspesos pel Director d'Obra quan la 

pesadesa del terreny ho justifiqui. 
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El Contractista haurà d'atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control 

d'incendis ia les instruccions complementàries que li indiqui el Director d'Obra. No es podrà 

fer ús del foc sense l'autorització per part de l'òrgan ambiental i per escrit del Director d'Obra 

o del Director Ambiental. 

En tot cas, s'adoptaran les mesures oportunes per evitar que s'encenguin focs innecessaris i 

tots dos seran responsables d'evitar la propagació dels que s’ocasionaren per l'execució de 

les obres, així com dels danys i perjudicis que es puguin produir. 

4.2. ACTUACIONS 

4.2.1. MESURES PREVENTIVES 

Prèviament a l'inici de les obres s'aplicaran les següents actuacions: 

ABALISAT 

Inicialment es realitzar l’abalisat de la zona d'obres mitjançant l’estacatge i ocupació de cinta 

plàstica de colors cridaners que permeti el personal d'obra distingir perfectament els límits de 

l'àrea potencialment afectada. 

EXTRACCIÓ I APILAMENT DE TERRA VEGETAL 

Per tal de preservar la terra vegetal útil per a les possibles tasques de revegetació, es 

realitzarà la retirada de la capa superficial (primers 15-20 cm de terra), acopiándola en zones 

adequades. S'utilitzaran tècniques en què no sigui necessari el pas de maquinària pesant 

sobre els aplecs. Aquesta terra vegetal s'emmagatzemarà en una zona d'apilament general. 

Així mateix, a peu de cada un dels aerogeneradors es recollirà la terra vegetal procedent de 

l'excavació necessària per a l'eliminació de la fonamentació dels mateixos i de les superfícies 

d'ocupació de les plataformes necessàries per a la ubicació de les grues durant el 

desmantellament de les torres. 

En tots dos casos la terra vegetal es recollirà en cavallons de 15 x 5 m amb una alçada 

màxima de 2 m. Per tal que durant tot el procés de retirada i apilament la terra vegetal 

conservi les seves propietats, hauran d'observar-se les següents pràctiques: 

➢ S'impedirà el pas de maquinària pesant per sobre de la terra vegetal abans de la seva 

extracció perquè aquesta no es compacti. 
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➢ L'extracció de la mateixa s'ha de fer en condicions d'humitat adequades, evitant que 

es trobi molt seca o molt humida. 

➢ El modelatge del cavalló, si cal, es farà amb un tractor agrícola que compacti poc el 

sòl. 

➢ Un cop apilada s'evitarà el pas de maquinària sobre els cavallons de terra vegetal. 

➢ En cas de requerir l'adobat orgànic de la terra, es pot fer durant l'abocament o 

modelatge, emprant sempre tractors agrícoles per al conreu. 

4.2.2. PROCÉS DE DESMANTELLAMENT DEL PARC EÒLIC 

Els treballs de desconnexió dels aerogeneradors, del parc i de la línia d'evacuació han de 

realitzar respectant en tot moment la legislació vigent aplicable als treballs en tensió, ja sigui 

en instal·lacions elèctriques de baixa tensió o en instal·lacions elèctriques d'alta tensió. El 

personal ha d'estar qualificat per a aquests treballs. S'han d'utilitzar les mesures de protecció 

col·lectives i individuals necessàries. 

S'han de desenvolupar normes operatives de caràcter específic i procediments de treball 

d'acord amb la normativa vigent i que abastin els punts bàsics de desenvolupament dels 

treballs: assignació i limitació de treballs, acreditacions de personal, mètodes de treball, 

casos de paralització, intervencions d’emergència, etc. 

El desmantellament comprendrà les següents etapes: 

1. Ubicació de les instal·lacions d'higiene i salut i senyalització de l'accés de vehicles i 

persones, les zones de treball, el camp d'acció, la zona d'afecció de la maquinària, les 

zones d'apilament dels diferents residus i, si escau, la zona de combustible per a 

màquines. 

2. Desconnexió dels aerogeneradors i de parc. 

3. Desmuntatge dels aerogeneradors i transport dels seus elements fins als llocs de 

valorització o gestió com a residu. 

4. Demolició o desmantellament de la part superior dels fonaments de les torres, 

retirada d'arquetes i fites de senyalització i retirada de cables subterranis entubats. 

5. Reciclatge o retirada a abocador controlat dels residus de desmantellament i 

demolició. 

 

DESCONNEXIÓ DELS AEROGENERADORS I DEL PARC 
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La seqüència comença amb la parada, desconnexió i posada a terra dels aerogeneradors. A 

continuació, es desconnecta la instal·lació eòlica mitjançant l'obertura de 

l'interruptor/seccionador de posada a terra de la cel·la de sortida de la subestació. 

DESMUNTATGE DELS AEROGENERADORS 

Un cop realitzada la desconnexió, es començarà amb la retirada dels cables de pujada, 

aparellatge elèctric i transformador. A continuació, es procedirà al buidatge dels circuits 

hidràulics i finalment es procedirà al desmuntatge de les diferents seccions, subjectant-les 

amb grues, deixant anar els perns que les uneixen i baixant-a terra. 

DESMUNTATGE DE L'ROTOR 

➢ Desmuntatge de les pales 

Es frena el rotor amb la pala que es vagi a desmuntar en posició horitzontal, Es subjecta 

amb la grua per mitjà de les corresponents eslingues i es deixen anar els perns. 

➢ Desmuntatge de la boixa 

Un cop desmuntades les pales, es subjecta la boixa amb la grua, es deixen anar els perns i 

es baixa a terra. 

Es requereix l'ús de grues amb l'altura i capacitat adequades a la mida del generador i la 

participació de personal especialitzat i autoritzat en el desmuntatge dels elements. 

DESMUNTATGE DE LA GÒNDOLA 

Un cop desmuntades les pales de rotor, se subjecta amb una grua de tonatge adequat la 

gòndola, s'alliberen els perns que uneixen la corona d'orientació i es baixa a terra. 

DESMUNTATGE DE LA TORRE 

Un cop desmuntada la gòndola, es desmunten les diferents seccions de la torre. Per a això 

es subjecta la secció superior amb la grua, es deixen anar els perns que la uneixen a la 

secció immediatament inferior i es baixa a terra. Es repeteix el procés secció a secció, 

acabant amb la inferior, que està unida a la virolla d'ancoratge. 

 

OPERACIONS DE DESENSAMBLADO A TERRA 
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Quan les diferents seccions estan en terra, es procedeix a un desensamblado addicional de 

la gòndola de manera que les diferents parts es puguin traslladar en transports no especials. 

Un cop a terra es desmunten els diferents elements que acull: la transmissió primària, el 

multiplicador, el generador, el sistema de refrigeració, etc., i les parts que siguin 

desensamblables de l'estructura i carenat de la gòndola. 

Les parts de la gòndola, si escau, es transportaran en camions ordinaris fins als punts de 

valorització o gestió com a residus. 

Amb relació a la resta d'elements, tant les pales com les seccions de la torre, no es poden 

desacoblar més sense una fragmentació mecànica o oxitall. 

DEMOLICIÓ DE LES FONAMENTACIONS DE LES TORRES I ALTRES ELEMENTS 

Es demolirà la part superior de la sabata en la qual va embeguda la virolla per mitjans 

mecànics. Per a això s'emprarà retroexcavadora amb martell hidràulic i equip de oxitall per a 

l'acer. 

El formigó corresponent es gestionarà com RCD i la part de virolla desmuntada com a 

ferralla. 

DESCONNEXIÓ 

En primer lloc, es procedirà a la desconnexió dels serveis: electricitat, gas, abastament, 

sanejament, comunicacions, etc. 

BUIDATGE I RETIRADA SELECTIVA 

Es desmuntaran i retiraran de forma selectivals estris i equips industrials, fusteries, 

serralleries, vidres, sanitaris i qualsevol altre material que pugui separar-se de forma 

selectiva. En el cas de la subestació, es retirarà tot l'aparellatge: cel·les, transformadors, 

quadres, cablejat interior, etc. 

DEMOLICIÓ D'ENVANS I DIVISIONS NO ESTRUCTUCTURALS 

➢ Demolició de les cobertes 

L'ordre de les operacions de demolició de cobertes serà el següent: 

1. Demolició dels cossos sortints de la coberta. 

2. Demolició del material de cobertura. 
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3. Demolició de tauler. 

4. Demolició de la formació de pendents (envanets o encavallades). 

 

➢ Demolició de tancaments 

Es tindrà en compte la tipologia dels murs, particularment si tenen caràcter estructural, i, si 

escau, es disposaran els apuntalaments necessaris. 

➢ Demolició de forjats 

Es tindrà en compte la tipologia per a l'elecció del mètode de demolició. Si el forjat està 

constituït per biguetes, es demolirà l'entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la 

i quan sigui semibigueta sense trencar la seva zona de compressió. Prèvia suspensió de la 

bigueta, en els seus dos extrems s'anul·laran els seus suports. 

Les lloses de formigó armades en una direcció es tallaran, en general, en franges paral·leles 

a l'armadura principal de pes no major a l'admès per la grua. Prèvia suspensió, en els 

extrems de la franja s'anul·laran els seus suports. 

Les lloses armades en dues direccions es tallaran, en general, per requadres sense incloure 

les franges que uneixin els àbacs o capitells, començant pel centre i seguint en espiral. 

S'hauran apuntalat prèviament els centres dels requadres contigus. Posteriorment es tallaran 

les franges de forjats que uneixen els àbacs i finalment aquests. 

➢ Demolició de murs de càrrega i pilars 

Es demoliran prèviament els elements que es recolzen en ells, com armadures, voltes, 

forjats, etc. Els carregadors i arcs en buits no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que 

sobre ells gravita. 

DEMOLICIÓ DE LA SOLERA 

Es trossejarà la solera, després d'haver demolit els murs i pilars de la planta baixa. 

DEMOLICIÓ DE LA FONAMENTACIÓ 

Es demoliran les sabates aïllades o corregudes fins a una profunditat d'1 m per sota de la 

cota del terreny. 

 

ELIMINACIÓ DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES 
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Un cop desconnectades de la xarxa es tallaran les línies en les arquetes i s'extrauran els 

conductors i la fibra òptica dels tubs mitjançant cabrestant. A continuació, es retiraran les 

arquetes i les fites de senyalització, que es gestionaran com RCD. Així mateix, es retirarà la 

part formigonada de la canalització que es troba a la cruïlla amb els vials. 

4.2.3. PROCÉS DE DESMANTELLAMENT DE LA LÍNIA ELÈCTRICA 

RETIRADA DELS SUPORTS ELÈCTRICS I CABLE CONDUCTOR 

Es retiraran els suports que componen la línia elèctrica d'alta tensió i seran preparats per al 

seu transport a un abocador autoritzat, i, en cas que sigui possible, aquest material serà 

portat a un centre específic per al seu correcte tractament i reciclatge. De forma anàloga, es 

retirarà el cable conductor de la línia elèctrica, i es transportarà a un centre per al seu 

correcte processament. 

RETIRADA DELS FONAMENTS 

Es realitzarà el picat del primer metre de formigó de l'estructura que conforma la 

fonamentació de tots i cadascun dels suports de la línia elèctrica. El formigó serà transportat 

a un centre per al seu correcte tractament i eliminació. 

4.2.4. Retirada del material desmantellat 

Després del desmantellament de tots els components s'ha de procedir a la seva retirada de 

forma controlada de l'àrea d'implantació de parc. 

Aquesta activitat, s'ha de dur a terme amb mitjans idèntics als utilitzats durant el muntatge 

inicial. 

S'ha de prestar especial atenció a la gestió dels transports, per tal de minimitzar costos. La 

minimització de l'ús de transports especials es porta a terme actuant sobre els components a 

transformar. En la mesura del possible, es reduirà el volum i dimensions dels components, 

d'acord amb les característiques materials i estructurals i finalment, en funció de la 

destinació final que se'ls hagi designat (eliminació, reaprofitament o reciclatge). D'aquesta 

manera es redueix o elimina el nombre de transports especials substituint-los per transports 

convencionals. 

La transformació dels components desmantellats s'ha de dur a terme in situ i requereix la 

utilització de mà d'obra qualificada addicional, així com de maquinària específica, necessària 

per a cada un dels processos de transformació. 
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En qualsevol cas, desmantellament, transformació i retirada dels aerogeneradors, es duran a 

terme de forma coordinada com un procés successiu o en cadena, optimitzant personal i 

maquinària empleats. 

ADEQUACIÓ DE COMPONENTS RETIRATS PER TRANSPORT 

En els següents apartats es detallen les operacions de transformació d'alguns dels 

components dels aerogeneradors en camp. 

TALL DE PALES 

Les pales es destinaran a eliminació en abocador o valorització com a input en el procés de 

producció del ciment Clinker. Es procedirà a la seva cort sent la longitud màxima de la peça 

de 13 m (per permetre el seu transport per carretera). 

Inicialment, es durà a terme el tall de la part exterior de la pala (petxina), i un cop es troben 

retirat els talls de les mateixes es durà a terme el tall del màstil intern. Finalment, es retirarà 

l'arrel de pala en la qual es troben materials metàl·lics que han de ser extrets de forma 

diferent. 

El tall de les pales es durà a terme amb màquines radials de tall, manejades per un o dos 

operaris. L'operació de tall es durà a terme una vegada que les pales hagin estat 

desassemblades del rotor i posades a terra de manera segura. Un cop tallades, les pales 

seran carregades sobre un transport convencional per ser portades a centre de gestió 

indicat. 

TALL I TRITURACIÓ DE PALES 

Una segona opció de transformació en camp és la trituració dels trossos de pala tallats a 

través del procés anterior. Aquesta operació es realitzaria a través d'equips especials de 

trituració de plàstics de caràcter mòbil, que siguin utilitzables en camp. D'aquesta manera, 

s'obté una reducció considerable en el volum de les pales, i per tant de nombre de 

transports. Així mateix, s'obté el material de manera que possibilita la gestió directa de la 

mateixa sense altre procés. 

 

TALL DE TRAMS DE TORRES 

Els trams de torres constitueixen un dels elements de més dificultat a l'hora del maneig i 

transport. Així mateix, el seu aprofitament es limita gairebé exclusivament al seu reciclatge 
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com a ferralla. La manera d'evitar la utilització de transports especials per a la gestió dels 

trams de torre és la reducció del volum ocupat pels trams. La forma d'aconseguir aquesta 

reducció, és la transformació dels trams en camp, portant a terme el tall de les estructures 

en peces més petites. 

La transformació es porta a terme en camp, un cop s'han desmantellat els trams de torre i 

assentat a terra. El tall dels trams es realitza amb oxitall, necessitant d'un a tres operaris de 

tall per cada tram de torre. 

Es realitzaran 2 talls verticals dividint el cilindre de la torre en dues parts iguals. Les dues 

parts resultants del primer tall es tallaran al seu torn en diverses parts, en funció de les 

dimensions de la torre i del transport utilitzat. Les peces obtingudes es carregaran de 

manera apilada en el transport. 

Aquesta opció no redueix el cost de desmantellament, per contra, suposa un augment dels 

costos en augmentar la mà d'obra, hores de treball i nombre de transports. Si bé, en casos 

en què per qualsevol raó no es pugui recórrer a la utilització de transports especials, serà la 

via més raonable. 

TRITURACIÓ RCD FONAEMENTS 

La retirada de l'estructura de formigó i ferro es porta a terme amb maquinària pesant com 

martells i cicelladores hidràuliques. 

El primer pas és l'enderrocament de la mola de formigó i ferro utilitzant martells hidràulics, 

d'aquesta manera s'obté la fragmentació del material. 

El següent procés és el tall, amb cicelladores hidràuliques, dels cables de ferro forjat, de 

manera que es puguin separar i siguin fàcilment manejables. Un cop realitzat aquest procés, 

hi ha dues opcions per a la retirada i gestió dels residus de demolició generats. 

1. Càrrega directa del residu en camions per al seu transport a gestor autoritzat. 

 

2. Valorització del residu in situ a través de plantes mòbils de reciclatge de residus de 

formigó i ferro forjat. 

La segona opció, tot i suposar un cost addicional, suposa un estalvi en els costos de 

transport al reduir el volum del residu. D'altra banda, s'obté una valorització del residu al 

realitzar la separació de la fracció metàl·lica i la transformació del formigó en àrid o 

aglomerat. 
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SELECCIÓ I SEGREGACIÓ DELS COMPONENTS RETIRATS 

Sobre la base de les dades que descriuen les característiques per a cada un dels components 

o grups de components, es realitzaran una classificació dels mateixos d'acord amb la 

naturalesa del material de què estan fabricats. 

GESTIÓ DELS COMPONENTS DESMANTELLATS 

Tal com ha estat descrit al llarg del present document, les possibilitats de gestió dels 

components de parc eòlic desmantellat són les següents: 

➢ Reaprofitament de components en bon estat de conservació i garantia de 

funcionament com recanvis per a màquines similars o amb components similars. 

 

➢ Reaprofitament de màquines i components sencers i en bon estat, per a la seva 

venda a països de menor exigència tecnològica i menor capacitat econòmica i 

posterior instal·lació per continuar el procés productiu. 

 

➢ Reciclatge de components, que per la seva naturalesa material i la seva valoració 

econòmica fan possible la seva transformació per a altres usos. 

 

➢ Valorització de components que, per les seves dimensions, forma o estructura, 

impossibilita una gestió rendibl d’aquests, per a això es duen a terme operacions 

d'adequació del component per facilitar la seva gestió. 

 

➢ Eliminació. Es tracta de l'última de les operacions de gestió, sent la indicada per a 

aquells components per als quals no es disposi de via d'aprofitament o que, per les 

seves característiques, de naturalesa perillosa, han de ser eliminats de forma 

controlada. 

 

 

 

RECICLATGE DE METALLS FERRIS A FORNS D’ARC ELÈCTRIC 

La ferralla de materials ferris és reprocessar en producte a través d'una única operació en 

Forns d'Arc Elèctric (elèctric arc Furnaces (EAF)). Com a resultat l'escòria formada pot ser 

reintroduïda al procés o eliminada de forma controlada. 
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Aquesta operació està caracteritzada sense cap ambigüitat com de recuperació de metalls, ja 

que el residu (ferralla) és processat gairebé completament en producte. 

El resultat del procés (acer) té similars característiques a les del producte inicial o d'origen, 

que és una de les condicions necessàries per considerar aquest procés com "Reciclatge". 

En una cadena simplificada de producció d'acer (mineral d'origen, ferro, acer líquid i el 

producte final), la ferralla és reintroduïda al cicle de producció en el nivell de pre-productes, 

evitant l'elevat consum energètic que suposal pas de la matèria primera mineral al ferro brut. 

El reciclatge de ferralla d'acer proporciona actualment un elevat valor al mercat, que ha 

experimentat la duplicació del seu valor en els últims anys. 

Als ingressos obtinguts a partir de la venda de la totalitat del material d'acer aprofitable, se'ls 

ha de restar els costos generats pel transport i transformació, perquè estiguin en disposició 

de ser gestionats. En aquest cas, es prestarà especial importància als transports a causa de 

l'elevat cost d’aquests. 

COMPOSITES (FRP) EN LA PRODUCCIÓ DE CIMENT 

Els plàstics reforçats amb fibres minerals (composites) tenen la possibilitat de ser introduïts 

en el procés de producció de ciment clínquer. El fonament de la introducció dels composites 

en aquest procés es deu a la seva composició. D'una banda, quan el material utilitzat com a 

reforç és la fibra de vidre, aquesta part inorgànica, formada fonamentalment per compostos 

silicis, substitueix les matèries primeres naturals de silici, alumini i calci. La resta dels 

elements que constitueixen el compòsit (la matriu que aglutina i dona suport a la fibra) són 

compostos orgànics, que contribueixen com a combustible, actuant com a font d'energia, 

necessària per part del procés de producció del clínquer. 

La part orgànica dels composites varia al voltant del 10% i el 70%. La utilització dels 

composites com a font d'energia o com a matèria primera mineral, dependrà d'aspectes 

purament quantitatius i de paràmetres físics i químics que controlen el procés. 

El balanç econòmic resultant a la finalització de la gestió del material anirà en funció de la 

composició del material i la quantitat aportada de material silici, que pugui substituir la 

matèria primera habitual, pel qual l'empresa gestora podria revertir un ingrés. 

Addicionalment, s'haurà de tenir en compte el cost necessari per a l'adequació de les pales 

per a la seva introducció en el procés i els costos de transport a la planta de gestió. 
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En comparació, des del punt de vista econòmic, amb la via de gestió que es porta a terme 

en l'actualitat, en què es realitza el dipòsit de les mateixes en abocador controlat d'inerts, el 

balanç sembla ser favorable a aquesta última. Si bé, des del punt de vista ambiental i de 

reaprofitament dels residus, la via de valorització a través del procés de Clinker apareix de 

forma més positiva. En aquest sentit, a la finalització de la gestió per la via Clinker, 

únicament es produiran emissions a l'atmosfera, procedents de la combustió dels 

components orgànics. La resta del material no combustionado s'integra en el material de 

clínquer. Pel costat contrari, el dipòsit en abocador requereix la construcció d'una 

infraestructura de grans dimensions i amb un impacte elevat a terra on s'implanta. 

RECICLATGE DE MATERIALS I COMPONENTS ELÈCTRICS 

El material i components elèctrics, encara que en menor proporció, tenen una gran 

importància en el balanç econòmic final de la gestió de l'aerogenerador de forma íntegra. 

D'una banda, el volum més gran es troba en el cablejat de potència i de connexió dels 

diferents equips, fabricat en coure i alumini. La via de gestió per a aquests components és el 

reciclatge a través de processos de refosa dels metalls, prèvia separació del material plàstic 

que forma l'aïllant. El procés de reciclatge d'aquests materials té un alt rendiment i el 

producte final obtingut és d'alta qualitat i aplicable a pràcticament tota mena d'aplicacions. 

D'altra banda, dins dels components elèctrics es troben els panells de control, pantalles, 

circuits i un variat nombre de components específics. El reciclatge d'aquests components es 

porta a terme a partir del component complet o triturat. El valor d'aquest material es troba 

en metalls com coure, estany, plom, or i plata, que es troben en diferents proporcions i que 

aporten un alt valor afegit a la gestió. 

El procés per al reciclatge d'aquests components elèctrics consisteix en la refosa del material 

brut utilitzant el material plàstic com a combustible per a arribar a una major temperatura i 

com a agent reductor, al mateix temps que com a compost orgànic és destruït en la 

combustió. A causa de la diversitat en la composició de metalls, el material fos se sotmet a 

una sèrie de processos en els quals s'aniran separant cada un dels metalls. Finalment, 

aquests són sotmesos a processos de refinatge en els quals es poden assolir graus de puresa 

de fins al 98%. 

4.3. ACCIONS DE REVEGETACIÓ: HIDROSEMBRA 

En cas de ser necessari, com a preparació prèvia del terreny, s'eliminaran els regalims que 

apareguin en les zones d'actuació, operant en sentit transversal a la seva adreça i donant 



 

EVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL 

PE "ANOIA I SEGARRA III" 

Lleida i Barcelona (Catalunya) 

 

 

ANNEX XI. PLA DE DESMANTELLAMENT Pag.29 de 36 

consistència als farcits, mitjançant corró, fins a restituir la superfície llista original. Serà 

necessari eliminar les pedres soltes que quedin sobre la superfície del terreny. 

Posteriorment, es procedirà a l'estesa de la terra vegetal prèviament apilada. Aquesta capa 

vegetal s'estendrà sobre les superfícies auxiliars afectades (zona d'aplec de materials i zona 

d'instal·lacions auxiliars). Es procedirà a la càrrega i distribució de la mateixa en primer lloc 

amb motoanivelladora, que deixaran la terra a la zona d'actuació, estenent-la posteriorment 

al llarg de tota la superfície, sent el repartiment de forma manual. Després de l'extensió de 

la terra vegetal, s'efectuarà un rastellat perquè l'acabat superficial del terreny previ a la 

sembra sigui l'adequat. 

4.3.1. Procés 

El procés de la hidrosembra descrit cronològicament consistirà en: 

Omplir el tanc de la hidrosembradora amb aigua fins a cobrir la meitat de les paletes de 

l'esmolador; en aquest moment s’incorporés el mulch esperant alguns minuts fins que s'hagi 

estès a la superfície de l'aigua sense formar blocs o grumolls que puguin causar avaries en la 

màquina en posar-se en contacte l'agitador; es continua omplint el tanc fins a les tres 

quartes (3/4) parts de la seva capacitat alhora que es mouen les paletes de l'agitador, i 

s'introdueixen a l'interior del tanc les llavors i adobs. 

Es recomana tenir l'agitador en marxa durant deu minuts (10 min) més abans de començar 

la hidrosembra, per afavorir la dissolució dels abonaments i estimular la facultat germinativa 

de les llavors. Mentrestant se seguirà omplint el tanc fins que fallin uns deu centímetres (10 

cm) i llavors s'afegirà el producte estabilitzador de sòls. Amb l'ompliment del tanc i el 

tancament de la trapa es completa l'operació. 

4.3.2. Moment de la hidrosembra 

Els moments més adequats per a la sembra són durant la tardor i la primavera, per aquest 

ordre de preferència, evitant sempre els dies de forts vents, i gelada i amb sòls poc o gens 

humits. 

Es recomana realitzar-la a la tardor quan no es pugui assegurar la continuïtat del reg. No 

obstant això, segons el parer del Director d'Obra, i segons les condicions climatològiques de 

l'any es podrà concretar la data més adequada. 

4.3.3. Dosi de la hidrosembra 

Els components i dosi de la hidrosembra són: 
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➢ Aigua, 3 litres per metre quadrat (3 l/m2) 

➢ Llavors, quaranta grams per metre quadrat (40 g/m2) 

➢ Estabilitzador, trenta grams per metre quadrat (30 g/m2) 

➢ Mulch, cent cinquanta grams per metre quadrat (150 r/m2) 

➢ Abonament orgànic, cent grams per metre quadrat (100 g/m2) 

➢ Abonament inorgànic d'alliberament lent, complex tipus 8-24-16, seixanta grams per 

metre quadrat (60 g/m2) 

➢ Àcids fúlvics i húmics, cinc centímetres cúbics per metre quadrat (5 cm3/m2) 

4.3.4. Cuidats posteriors 

El termini mínim per la recepció d'una hidrosembra serà el fixat pel terme de "prat nascut". 

En aquest termini hauran d'executar-se només les operacions de manteniment que 

s'especifiquen en el Projecte, o que els siguin aplicables segons el parer del Responsable 

d'Obra. 

Si en un període màxim de dos mesos a partir de la realització de la hidrosembra, no s'ha 

produït la germinació de les llavors en una zona tractada, quedarà a judici del Director 

d'Obra l'exigència de repetir l'operació. 

4.3.5. Materials a utilitzar en la hidrosembra 

A continuació, es realitza una descripció dels materials que són utilitzats durant la 

hidrosembra: 

AIGUA 

L'aigua que s'utilitzi en la hidrosembra i els regs, tant de sembra com de conservació ha de 

complir amb les especificacions següents: 

• El pH ha d'estar comprès entre 6 i 8. 

• L'oxigen dissolt ha de ser superior a 3 mg/l. 

• El contingut en sals solubles ha de ser inferior a 2 gr/l. 

• El contingut de sulfats (SO4) ha de ser menor de 0,9 g/l, el de clorurs (Cl) ha d'estar 

per sota de 0,29 gr / li el de bor no sobrepassar de 2 mg/l. 

• No ha de contenir bicarbonat ferrós, àcid sulfhídric, plom, seleni, arsènic, cromats ni 

cianurs. 

• Pel que fa a organismes patògens, el límit de Scherichia coli a 1cm3, ha de ser 10. 
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De les anteriors especificacions el director podrà obligar a efectuar l'assaig de les que jutgi 

oportunes. 
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5. PRESSUPOST 

5.1. DESMANTELLAMENT DEL PARC EÒLIC 

 

CAPÍTOL 1. Desmantellament de Parc Eòlic 

CODI RESUM UDS LONG AMPL ALT PARCIAL PREU IMPORT 

APARTAT DES: Desmantellament aerogeneradors i torre de mesurament     

DES un. Desmuntatge d'aerogeneradors, torre de mesurament permanent i transport 5      45.000,00 €   225.000,00 €  

TOTAL APARTAT DES Desmantellament aerogeneradors i torre de mesurament  225.000,00 €   

CODI RESUM UDS LONG AMPL ALT PARCIAL PREU IMPORT 

APARTAT RZAP: Retirada de sabates 

RZAP  m3 Demolició formigons       

Demolició de formigons de la part superior de cimientaciones amb perforació mecànica 
i transport a abocador de runes 

5    1.075,2  60,91 €   65.490,43 €  

TOTAL APARTAT RZAP: Retirada de sabates  65.490,43 €   

CODI RESUM UDS LONG AMPL ALT PARCIAL PREU IMPORT 

APARTAT tRCD: Transport RCD a abocador     

tRCD  m3 Tte. CDR a abocador 

m3 transport RCD a abocador en camió basculant de 18-20 m3 de capacitat m3 
   1.075,2  6,00 €   6.451,20 €  

TOTAL APARTAT tRCD: Transport RCD a abocador  6.451,20 €   

CODI RESUM UDS LONG AMPL ALT PARCIAL PREU IMPORT 

APARTAT ZAN: Rases 

ZAN m Extracció de cable de MT o fibra òptica a tendit subterrani m 12.733,20     0,61 €   7.767,25 €  

TOTAL APARTAT ZAN: Rases  7.767,25 €   

CODI RESUM UDS LONG AMPL ALT PARCIAL PREU IMPORT 

APARTAT CAM: Camins 

CAM m2 Retirada material de farciment tot-u, graves m2 2.771,37  0,2 554  2,80 €   1.551,97 €  

TOTAL APARTAT CAM: Camins  1.551,97 €   

TOTAL CAPÍTOL 1. Desmantellament parc eòlic  306.260,85 €  
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5.2. DESMANTELLAMENT DE SET I CS 

CAPÍTOL 2. Desmantellament de SET i CS 

CODI RESUM UDS LONG AMPL ALT PARCIAL PREU IMPORT 

APARTAT DES: Desmantellament d’aparellatge elèctric        

DES 
un. Desmuntatge de tota l'aparamentalèctrica que compon la subestació i el centre de 

seccionament (equips BT, seccionadors, equips de protecció, trafos ...) 
     135.000,00 € 135.000,00 € 

TOTAL APARTAT DES Desmantellament d’aparellatge elèctric  135.000,00 €  

 

CODI RESUM UDS LONG AMPL ALT PARCIAL PREU IMPORT 

APARTAT DEM: Demolició d'edifici i parcel·la i desenrunament 

DEM 
Demolició i Desenrunament       

Demolició de l'edifici de la subestació i el transport a abocador de runes       80.500,00 €   80.500,00 €  

TOTAL APARTAT DEM: Demolició d'edifici i desenrunament  80.500,00 €  

 

CODI RESUM UDS LONG AMPL ALT PARCIAL PREU IMPORT 

APARTAT TEDES: Transport d'elements desmantellats     

TEDES 
Tte. a abocador 

dies de transport a abocador amb camió basculant  6 
     2.800,00 €   16.800,00 €  

TOTAL APARTAT TEDES: Transport d'elements desmantellats  16.800,00 €  

 

CODI RESUM UDS LONG AMPL ALT PARCIAL PREU IMPORT 

APARTAT EMB: Embarrats 

EMB Retirada de la fase aèria i les connexions entre aparells, aïlladors, etc ...       10.500,00 €   10.500,00 €  

TOTAL APARTAT EMB: Embarrats  10.500,00 €  

 

TOTAL CAPÍTOL 2. Desmantellament de SET i CS  242.800,00 €  
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5.3. DESMANTELLAMENT DE LA LÍNIA ELÈCTRICA 

CAPÍTOL 3. Desmantellament de l'Línia Elèctrica 

CODI RESUM UDS LONG AMPL ALT PES PARCIAL PREU IMPORT 

DAPY 
APARTAT DAPY: Desmantellament de suports      

un. Desmuntatge de suports 53    2,8   210,00 €   31.164,00 €  

TOTAL APARTAT DAPY Desmantellament suports  31.164,00 €  

 

CODI RESUM UDS LONG AMPL ALT PES PARCIAL PREU IMPORT 

DTE 
APARTAT DTE: Desmantellament de línia elèctrica      

un. Desmuntatge de línia elèctrica m 16.996,49      5,95 €   101.129,09 €  

TOTAL APARTAT DTE Desmantellament línia elèctrica  101.129,09 €  

 

CODI RESUM UDS LONG AMPL ALT PES PARCIAL PREU IMPORT 

APARTAT RCIM: Retirada de fonaments  

RCIM 
m3 Demolició formigons        

Demolició de formigons de la part superior de cimientaciones amb perforació mecànica i transport a abocador de runes 69 1,82 1,68 1  211,0  64,91 €   13.694,35 €  

TOTAL APARTAT RCIM: Retirada de suports  13.694,35 €  

 

CODI RESUM UDS LONG AMPL ALT PES PARCIAL PREU IMPORT 

 APARTAT tRCD: Transport RCD a abocador      

tRCD 
m3 Tte. CDR a abocador 

m3 transport RCD a abocador en camió basculant de 18-20 m3 de capacitat     210,97  4,50 €   949,38 €  

TOTAL APARTAT tRCD: Transport RCD a abocador  949,38 €  

 

TOTAL CAPÍTOL 3. Desmantellament línia elèctrica  146.936,82 €  
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5.4. GESTIONS I SERVEIS 

CAPÍTOL 4. Gestions i Permisos 

CODI RESUM UDS LONG PREU IMPORT 

GYT 
APARTAT GYT: Gestions i Tramitacions   

un. Tramitació d'expedients, gestió de permisos, visats ... m 175,00  6,06 €   1.060,68 €  

TOTAL APARTAT GYT Gestions i Tramitacions  

 

CODI RESUM UDS LONG PREU IMPORT 

PYD 
APARTAT PYD: Permisos i Danys   

un. Construcció d'accessos, pagament de danys a propietaris ... m 175,00  5,23 €   914,38 €  

TOTAL APARTAT PYD Permisos i Danys  

 

TOTAL CAPÍTOL 4.Gestiones i Permisos  1.975,05 €  

 

5.5. PLA DE RESTAURACIÓ VEGETAL 

CAPÍTOL 4. Pla de Restauració Vegetal 

CODI RESUM UDS LONG AMPL ALT PARCIAL PREU IMPORT 

HSPE  APARTAT HSPE: Hidrosembra al Parc Eòlic      

un. m2 d'hidrosembra a les zones d'actuació (rases, talussos, vials), lloguer de la hidrosembradora, etc ... 26.266,19      0,79 €   20.750,29 €  

TOTAL APARTAT HSPE Hidrosembra al Parc Eòlic     
 

        

CODI RESUM UDS LONG   PARCIAL PREU IMPORT 

HSLE  APARTAT HSLE: Hidrosembra en línia elèctrica      

un. m2 d'hidrosembra a les zones d'actuació (fonaments), lloguer de la hidrosembradora, etc ... 69 1,82 1,68  210,97  0,79 €   166,67 €  

TOTAL APARTAT HSLE Hidrosembra en la línialèctrica     
 

        

CODI RESUM UDS LONG   PARCIAL PREU IMPORT 

HS  APARTAT HS: Hidrosembra SET i Centre de Seccionament      

un. m2 d'hidrosembra a les zones d'actuació (superfície de l'CS i SET), lloguer de la hidrosembradora, etc ... 2.832,39      0,79 €   2.237,59 €  

TOTAL APARTAT HS Hidrosembra en la SIT i el Centre de Seccionament     
 

        

TOTAL CAPÍTOL 5. Pla de Restauració Vegetal     23.154,55 €  
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5.6. VARIS 

CAPÍTOL 6. Diversos 

CODI RESUM UDS LONG PREU IMPORT 

DF 
APARTAT DF: Direcció facultativa    

un. Direcció tècnica, supervisió i vigilància de les activitats de construcció i emmagatzematge 1   52.680,81 €   52.680,81 €  

TOTAL APARTAT DF Direcció Facultativa  

 

CODI RESUM UDS LONG PREU IMPORT 

sYS 
APARTAT SYS: Seguretat i Salut   

un. Pressupost de seguretat i salut per a l'execució de les obres de desmantellament 1   15.556,00 €   15.556,00 €  

TOTAL APARTAT SYS Permisos i Danys  

 

TOTAL CAPÍTOL 6. Diversos  68.236,81 €  

 

5.7. RESUM 

TOTAL CAPÍTOL 1. Desmantellament PE 371.465,73 € 

TOTAL CAPÍTOL 2. Desmantellament SET i CS 242.800,00 € 

TOTAL CAPÍTOL 3. Desmantellament línia elèctrica 146.936,82 € 

TOTAL CAPÍTOL 4. Gestions i Tramitacions 1.975,05 € 

TOTAL CAPÍTOL 5. Pla de Restauració Vegetal 28.510,03 € 

TOTAL CAPÍTOL 6. Diversos 68.236,81 € 

      859.924,44 € 
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Fotografia 1. Visió general de l'àrea de desplegament 

 

Fotografia 2. Terres de conreu on s'ubicaran els aerogeneradors 

 

Fotografia 3. Vies d'accés al parc eòlic 
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Fotografia 4. Carretera als voltants del PE Anoia i Segarra II 

 

Fotografia 5. Massa boscosa al sud del parc eòlic 

 

Fotografia 6. Terres de cultiu de la zona on s'ubicarà el parc eòlic 
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Fotografia 7. Aerogeneradors existents al sud del futur parc 

 

Fotografia 8. Línies elèctriques existents a l'àrea d'implementació del PE 

 

Fotografia 9. Terres de conreu on s'ubicarà la futura línia d'evacuació 
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1 FITXA TÈCNICA 

➢ Nom de la intervenció: Prospecció Arqueològica Superficial. "Parc Eòlic Anoia i 

Segarra III de 35,7 MW, SET Calonge i Línia d'Evacuació" (T.T.M.M. de Castellfollit 

de Riubregós, Calonge de Segarra, Pujalt, Calaf, Sant Martí Sesgueioles, Els Prats 

de Rei i Rubió, Província de Barcelona). 

 

➢ Expedient: ARQ002-1767-2021 (R/N 747 K121 N-C06 2021/1-32984) 

 

➢ Actuació: Prospecció arqueològica 

 

➢ Director de l'actuació: Antonio Castañeda Fernández  

 

➢ Prospecció consultora / memòria arqueològica: ARGUSTEC, S.L 

 

➢ Encarregat per: DESARROLLOS EÓLICOS ANOIA I SEGARRA III S.L.U. 

 

➢ Promotor: DESARROLLOS EÓLICOS ANOIA I SEGARRA III S.L.U. 
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2 INTRODUCCIÓ 

A través d'aquest Informe Final de Prospecció Arqueològica Superficial, s’informa dels resultats 

de la intervenció arqueològica a la zona corresponents al projecte del Parc Eòlic Anoia i Segarra 

III de 35,7 MW, SET Calonge i Línia d'Evacuació" (T.T.M.M. de Castellfollit de Riubregós, 

Calonge de Segarra, Pujalt, Calaf, Sant Martí Sesgueioles, Els Prats de Rei i Rubió, Província 

de Barcelona) es denuncien, amb número d'expedient: ARQ002-1767-2021 (R/N 747 K121 N-

C06 2021/1-32984). 

El promotor ha sol·licitat la realització d'aquestes obres, per tal de preservar el Patrimoni Històric-

Arqueològic Català, tal com estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural 

Català. 
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3 MARC GEOGRÀFIC 

Aquest projecte s'emmarca dins de la comunitat autònoma de Catalunya, afectant la província 

de Barcelona. En concret, els municipis en els quals actuarà pertanyen a la comarca de l'Anoia 

(Barcelona), i aquests són els següents: Castellfollit de Riubregós, Calonge de Segarra, Pujalt, 

Calaf, Sant Martí Sesgueioles, Els Prats de Rei i Rubió (Comarca de l'Anoia, Barcelona). Aquests 

municipis es podrien agrupar, amb més precisió, en el que es coneix com la Comarca de l'Alta 

Segarra, proposat en l'informe sobre la revisió del model d'organització territorial de Catalunya 

de l'any 2000, conegut com l'Informe Roca. 

Imatge 1: Ubicació de l'àrea d'actuació. Escala 1:130.000 (Font: Elaboració pròpia). 
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La regió en qüestió es troba majoritàriament a la zona central de Catalunya, les comarques de 

l'entorn de la qual comparteixen un conjunt d'homogeneïtats físiques, econòmiques i socials, que 

els han fet tenir un desenvolupament històric i una realitat socioeconòmica compartida al llarg 

dels segles. Des d'un punt de vista mediambiental, es pot observar que l'entorn de les comarques 

de la Segarra i l'Anoia, constitueix una gran àrea de contrastos que passa per una zona de 

contacte entre els paisatges submediterrats de la Catalunya humida amb els ambients 

mediterranis més secs del Vallès. En general, el clima de la Segarra és de tipus mediterrani 

continental sec, amb una precipitació mitjana anual baixa (entre 400 mm i 550 mm), amb un 

màxim equinoctial i un mínim a l'hivern. Pel que fa a la temperatura, els hiverns són freds, amb 

mitjanes d'entre 3 °C i 4 °C, i estius calorosos, amb mitjanes d'entre 23 °C i 24 °C, amb l'amplitud 

tèrmica anual alta. 

Pel que fa a l'economia, sempre ha estat molt diversificada, tot i que tradicionalment l'agricultura 

i la indústria de la secà han tingut un pes important. 

Les principals vies de comunicació que la travessen són l'Autopista nord-est, l'Eix Transversal, 

l'Eix (C-25) i l'Eix Garraf-Noya (C-15). També trobem 2 importants carreteres secundàries, la N-

1412a, que comunica amb la zona de Calaf, i la BV-1001, que connecta Igualada amb Martorell 

passant per Piera i Masquefa, entre d'altres. A més, la zona de l'altiplà de Calaf està travessada 

per la línia ferroviària de Renfe que uneix Manresa i Saragossa. 
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(DOGC núm. 4540). 
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5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 

5.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 

En qualsevol intervenció arqueològica és important fer una descripció del projecte de treball, 

posant l'accent en la fase de moviments de terres. Aquesta descripció del projecte permet 

analitzar els components i identificar les accions. És a dir, es tracta de caracteritzar el projecte 

pel que fa a la ruptura dels seus components físics a diferents nivells (agents i factors d'afecte). 

Això permetrà, posteriorment, identificar les accions del projecte susceptibles de generar un 

impacte en el Patrimoni Cultural, així com el moment en què es pugui produir. 

A continuació, es defineixen les actuacions que es realitzaran a l'hora d'executar el projecte 

d'obra. 

5.1.1 XARXA DE VIALS 

L'objectiu de la xarxa viària és facilitar l'accés als aerogeneradors, minimitzant els efectes del 

terreny pel qual circulen. Per a això, es maximitza l'ús de camins existents a la zona, definint 

nous recorreguts només en casos essencials, de manera que es respecti el nivell del terreny 

natural, sempre tenint en compte el criteri de menys afecció al medi ambient. 

En el disseny de la xarxa viària es contempla la construcció de nous vials i l'adequació de vials 

existents que no assoleixin els mínims necessaris, tant per a la fase de construcció com per a 

l'explotació del Parc. 

5.1.2 PLATAFORMES 

Les plataformes o zones de maniobra són petites esplanades, adjacents als aerogeneradors, que 

permeten millorar l'accés per dur a terme l'excavació de la zapata, així com els processos de 

descàrrega i muntatge i l'estacionament de les grues per a posteriors hisses dels diferents 

elements que conformen l'aerogenerador. Es preparen d'acord amb les especificacions tècniques 

indicades pel fabricant dels aerogeneradors. L'esplanada de la carretera i les andanes 

constitueixen les úniques zones del terreny que es poden ocupar, i la resta del terreny ha de 

romandre en el seu estat natural. 
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5.1.3 FONAMENTACIÓ DELS AEROGENERADORS 

El parc eòlic està format per un total de 6 aerogeneradors. La fonamentació de la mateixa es 

realitzarà mitjançant una sabata de formigó armat amb la geometria, dimensions i reforç segons 

les recomanacions del fabricant dels aerogeneradors. 

Un cop realitzada l'excavació per a la fonamentació amb les dimensions adequades, s'abocarà 

una tartera de formigó de neteja, que s'arranjarà i anivellarà la gàbia de forrellat, concretant-se 

en una primera fase contra el sòl, sempre que ho permeti, aconseguint així una fricció 

estabilitzadora. Posteriorment, es realitzarà l’encofrat de la part superior de la gàbia de forrellat i 

es concretarà la segona fase. 

La superfície sobre el peu que envolta la base i els contorns de la zapata s'omplirà amb material 

seleccionat de l'excavació o prestat. 

5.1.4 RASES 

Les canonades s'han disposat assegurant que el recorregut sigui el més rectilini possible i 

respectant els radis mínims de curvatura de cadascun dels cables a col·locar.  

Així mateix, el seu traçat s'ha dissenyat al llarg de les vies d'accés als aerogeneradors, intentant 

minimitzar el nombre de travesses de les vies de servei i al seu torn la mínima afecció al medi 

ambient i als propietaris de les finques per les quals passen. 

5.2 COMPONENTS D’UN PARC EÒLIC 

Un cop feta la descripció genèrica del projecte constructiu, cal definir els efectes previsibles que 

una obra d'aquesta magnitud pot ocasionar al Patrimoni Cultural. Aquests efectes es defineixen 

principalment pel factor més agressiu per al patrimoni: l'eliminació de terres. No obstant això, 

aquelles actuacions que, tot i no causar danys greus, no es poden deixar desem per sobre, poden 

afectar el Patrimoni Cultural. És el cas del trànsit de maquinària pesada per la zona. 

En aquest sentit, les retirades de terra provocades per l'obertura de camins d'accés, l'excavació 

de paviments per a la fonamentació d'aerogeneradors i l'excavació de rases internes dins del 

parc per evacuar l'energia de cada aerogenerador, donen lloc a un mapa de condicions que cal 

tenir en compte a l'hora de dur a terme aquest tipus d'intervencions arqueològiques. 

Un cop analitzat el projecte de treball, s'estudien els principals components que poden afectar a 

priori el Patrimoni Cultural. En aquest sentit, partim de tres components: 

➢ Agents. Els agents s'entenen com els components del projecte, físics i concrets (per 

exemple, backhoes), a causa dels quals es produeix una condició. 
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➢ Factors. Englobaria totes aquelles modificacions de l'entorn com la destrucció, l'alteració 

o la distorsió visual. 

➢ Accions. Són les accions concretes que generen un efecte directe sobre el medi ambient. 

A continuació, aquests conceptes es reflecteixen per al cas concret del projecte en estudi. 

AGENT FACTORS ACCIONS 

Excavadora Terres 

Obertura d'accessos, excavació de peus 
per a aerogeneradors i suports elèctrics; 

Rases d'interconnexió entre 
aerogeneradors i subestació elèctrica. 

Maquinària i vehicles pesants 
Trànsit de 
maquinària 

Domesticació del terreny 

Taula 1: Agents, factors i actuacions implicades en la construcció d'un parc eòlic 
(Font: Elaboració pròpia). 

En aquesta taula, es destaca la condició provocada pels moviments de terres com la primera 

causa d'afecte devastador per al Patrimoni Cultural, deixant el trànsit de maquinària en un fons, 

no menys important.  



 

 
INFORME FINAL DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA SUPERFICIAL.  

Projecte de "Parc Eòlic Anoia i Segarra III de 35,7 MW,SET Calonge i Línia d'Evacuació"  
(T.T.M.M. Castellfollit de Riubregós, Calonge de Segarra, Pujalt, Calaf, Sant Martí Sesgueioles, Els Prats de Rei i Rubió, 

Província de Barcelona) 
 

 

 JULIOL 2021 Pàgina 9 de 81 

 

6 METODOLOGIA I ESTRATÈGIA DE TREBALL 

6.1 POSICIÓ TEÒRICA-METODOLÒGICA 

La "metodologia arqueològica" s'entén com el conjunt de tècniques específiques i diverses que 

se segueixen en una investigació arqueològica. Se suposa que tota la recerca històrica i/o 

arqueològica mai serà plenament objectiva i tindrà un cert tenyiment de subjectivitat. Sempre hi 

haurà alguna circumstància que obligui a l'investigador a actuar d'una manera o altra (FONTANA, 

J., 1999). 

Per aconseguir-ho, s'adopta una posició teòrica dialèctico-materialista de la realitat coneguda 

com a "Arqueologia Social". Des d'aquesta perspectiva es pretén l'anàlisi del procés històric en 

constant transformació, de les diferents formacions economicosocials, del mode de producció, 

de la forma de vida, de les relacions socials de producció i de les superestructures ideològiques. 

(BATE, L.F., 1998). 

6.2 PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA: VISIÓ GENERAL 

6.2.1 DEFINICIÓ DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA 

Segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, tota prospecció 

arqueològica es considera una intervenció arqueològica, tot i que no implica la retirada de 

terrenys, ja que la seva finalitat és descobrir, documentar o investigar restes arqueològiques o 

paleontològiques.. 

La metodologia utilitzada per dur a terme aquesta intervenció arqueològica combina una intensa 

prospecció arqueològica superficial, on es limita a la superfície que ocuparà en el propi projecte 

de treball; amb el sistema de mostreig d'assaig, en aquelles zones de l'entorn propici per trobar 

restes d'interès arqueològic. 

Qualsevol intervenció o activitat arqueològica o paleontològica ha de comptar amb l'autorització 

del director general responsable de Patrimoni Cultural de la zona afectada. 

6.2.2 OBJECTIUS 

Els objectius generals proposats, previs a la realització de la Prospecció Arqueològica Superficial 

són: 

➢ Realitzar un Inventari Cultural complet de l'àrea d'estudi. 

➢ Proposar una Prospecció Arqueològica Superficial a la zona directament afectada per 

l'àmbit d'actuació, a finalitat de corroborar l'existència o no de possibles béns culturals 
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coneguts i/o innats, que puguin veure's directament o indirectament afectats per obres 

d'infraestructura. 

➢ Valorar el grau d'afecte o no del projecte de treball. Si és així, es farà una proposta de 

mesures correctores d'impacte arqueològic per a la protecció del Patrimoni Cultural. 

6.2.3 FASES D’UNA PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA SUPERFICIAL 

Tota Prospecció Arqueològica es divideix en tres fases: Treball de documentació, de camp i de 

laboratori. 

 

 

 

 

 

Fotografía  1: Fases de una Prospecc ión Arqueológica  (Fuente  

6.2.3.1 Treball de documentació 

Realitza una col·lecció de dades, com ara: 

➢ Documentació dels jaciments existents a la zona d'estudi a través de les cartes 

arqueològiques, PGOU dels municipis; així com fonts bibliogràfiques, per tal de conèixer 

per endavant el potencial arqueològic de la zona afectada. 

➢ Recopilació de la toponímia de la zona, a través del Cadastre, mapes topogràfics, etc. 

➢ Consulta de cartografia històrica, per tal d'atendre el Patrimoni Etnològic. 

➢ Anàlisi de cartografia, construcció i fotografia aèria. 

➢ Descripció de l'entorn inert, biòtic i socioeconòmic, etc.  

6.2.3.2 Treball de camp 

Després dels treballs de documentació, previs a qualsevol intervenció arqueològica, ens cenyim 

a proposar les estratègies seguides. Al peu del camp, hem executat les següents obres: 

➢ Visita i anàlisi dels enclavaments culturals esmentats. 

➢ Visita i anàlisi dels dipòsits que puguin estar relacionats amb les obres d'infraestructura. 

➢ Visita d'aquells enclavaments que hem observat prèviament interessants des del punt de 

vista arqueològic, a través d'un sistema de mostreig de prova, com ara: elevacions a terra, 

FASE 1

Treball de 
documentació

FASE 2

Treball de camp

FASE 3

Treball de  
Gabinet

Figura 1: Fases d’una prospecció arqueològica (Fuente: Elaboració pròpia) 
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petits turons, antigues terrasses de cursos fluvials, etc., propenses a tenir possibles 

troballes no inventariades. Aquesta actuació ens permet recollir informació arqueològica 

addicional, per tal de completar l'avaluació del patrimoni cultural i tenir un coneixement el 

més exhaustiu possible del context arqueològic de l'àmbit d'estudi.  

➢ Prospecció intensiva de totes les zones que ocuparan les obres d'infraestructura. En 

aquest sentit, s'ha realitzat una enquesta amb un ample de banda d'uns 50 m per a 

infraestructures lineals i 200 m per a aerogeneradors. 

➢ Identificació de possibles jaciments de la zona que no apareguin en les cartes 

arqueològiques per a la seva posterior inscripció. En el cas que es produeixi un 

esdeveniment d'aquest tipus, i s'observi que el material pot ser representatiu, es 

realitzaria una recollida selectiva de material arqueològic (no ha estat així), de manera 

que es pot contrastar qualsevol valoració arqueològica imputable a aquestes troballes. 

➢ Visita i anàlisi del possible patrimoni etnogràfic que hi havia a la zona per a la seva 

correcta anàlisi i protecció. 

➢ Enquesta oral si cal juntament amb l'estudi i anàlisi de la toponímia realitzada en la fase 

prèvia de documentació. 

6.2.3.3 Treball de laboratori 

En aquesta fase es procedeix a l'anàlisi de les possibles troballes, rentat, classificat, siglat i dibuix. 

En aquest cas no s'han recuperat materials de superfície com s'ha indicat anteriorment. 

Finalment, elaboració de l'Informe Arqueològic Final, que recull els resultats de la intervenció 

arqueològica preventiva. 
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7 DESCRIPCIÓ CULTURAL DEL MEDI  

7.1 CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA-ARQUEOLÒGICA 

Les primeres troballes de població humana a la zona es remunten al neolític. Al voltant del 3000 

aC. C., coneixem l'existència d'assentaments molt primitius prop dels cursos d'aigua, tot i que en 

aquell moment l'assentament encara era molt escàs. Caldria esperar fins a l'edat del bronze 

perquè aquestes primeres poblacions creixessin a poc a poc i aquestes persones comencessin 

a assentar-se en turons i petits turons, fortificant així els seus pobles per poder protegir-se dels 

seus veïns. És en aquest moment quan podem rastrejar l'origen d'alguns municipis com els Prats 

de Rei o Rubió, ja que dins dels seus termes municipals s'han trobat elements funeraris 

relacionats amb aquesta primera etapa d'assentament de la comarca (Salazar Ortíz, 2012: 62-

67). 

Un clar exemple és el dolmen dels Tres Reis, situat a la Serra de Rubió. Aquesta tomba 

megalítica va ser excavada l'any 1964 per un equip vinculat al Museu Arqueològic de Barcelona, 

encapçalat per D. Ricard Batista i Noguera. Les excavacions van trobar que aquesta tomba va 

ser construïda al voltant de 1200 aC. C. i estava destinat a albergar diversos membres d'un 

mateix clan o família. Concretament, el dolmen està format per una cambra funerària construïda 

amb grans lloses de pedra local. La cambra té una forma quadrada, formada per cinc musaranya, 

una al cap, una altra al costat esquerre, dues a la dreta i una de tancament, més petita. Tot 

sembla indicar que això, originalment, hauria d'haver tingut una gran sable de sostre que avui no 

es conserva. 

D'època encara anterior es troba la tomba megalítica de les Maioles (Faura i Vendrell i Clop i 

García, 1996), que també es troba a la serra de Rubió i que s'estipula que va ser utilitzada durant 

els primers segles del segon mil·lenni aC.C. Les excavacions de l'any 1966 van mostrar que, a 

diferència del Dolmen dels Tres Reis, aquesta tomba no havia estat espoliada, per la qual cosa 

s'hi van trobar restes humanes de dotze individus adults, dos joves i un nen enterrat allà. 

Juntament amb aquests, van aparèixer objectes d'ús personal, ornament o relacionats amb 

activitats productives i domèstiques, així com petroglifs que permeten identificar clarament 

cercles concèntrics. Aquest dolmen pertany a la tipologia anomenada "petita galeria catalana" o 

"tomba de passadís ample" i es caracteritza perquè l'espai de la cambra, situat a la part inferior 

del conjunt, anava precedit d'un passadís pel qual finalment es van introduir els enterraments 

dipositats a la part inferior de la cambra. Tota l'estructura megalítica estava envoltada per un 

monticle de terra delimitat per pedres. 

Amb l'inici de l'edat del ferro, des de l'any 1000 aC. C., la població de tota aquesta zona va 

continuar creixent i estenent-se gradualment per la zona, tot i que sense arribar encara a nivells 
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molt alts. En el territori proper a l'actual Ivorra s'han trobat restes del que va ser un dels primers 

assentaments de la zona. Parlem dels jaciments arqueològics del Tossal de les Forques, que 

daten de l'època ibèrica. Aquests primers assentaments estarien situats prop de les fonts de 

Santa Maria i donarien lloc a un petit nucli primitiu, posteriorment presidit per l'església de Santa 

Maria, esmentada ja al segle XI d.C. Entre les troballes arqueològiques del Tossal de les Forques, 

a més d'alguns petroglifs, una ceràmica grega d'estil àtic de vernís negre, datada entre el 475-

450 aC.C. (Domínguez Monedero i Sánchez, 2001: 183), que registra els intercanvis comercials 

que s'estaven produint a la zona gràcies a la confluència de diverses poblacions (grecs,  ibers, 

romans) (Junyent, 1976). 

En relació amb aquest últim, també s'han trobat restes de l'antic poblat ibèric, així com ceràmica 

grega dels segles V-IV aC. C. en les excavacions realitzades des de juliol de 2013 al municipi 

dels Prats de Rei. La directora d'aquestes actuacions arqueològiques, la senyora Natalia Salazar, 

ha identificat aquest poblat ibèric amb Sikarra, datat ja al segle VIII aC.C. No obstant això, altres 

estudis previs, basats en evidències numismàtiques, van identificar aquesta localitat amb 

Iltirkesken (Nuix i Espinosa, 1998). Sigui com sigui, tot sembla indicar que durant els segles V al 

III aC. Era un nucli important de població. Al seu torn, també s'hi han trobat restes romanes, 

pertanyents als segles II-I aC. C., i se sap que aquesta població va arribar a tenir històrica la 

capital de la comarca de la Segarra. En aquest sentit, és aquí on s'ha localitzat el testimoni més 

antic del topònim "Municipium Sigarrensis", inscrit en una làpida romana datada al segle I aC. C. 

Del pas i assentament dels romans per aquesta comarca també trobem evidències en llocs com 

Calonge de Segarra, la història documentada del qual es remunta al segle II aC. C., quan hi ha 

evidència d'una població habitada per forasters o típica d'una colònia, com etimològicament 

s'indica pel seu nom: colonicus, del llatí. A més, tot sembla indicar que ja hi havia un primer 

assentament romà a l'actual Calaf, conegut amb el nom de Sigarrensis.  Aquestes ciutats van 

tenir el seu punt àlgid durant els primers segles de la nostra era (Pera i Isern, 1993), però devien 

haver disminuït a partir del segle V dC. C., quan l'Imperi Romà va desaparèixer víctima de les 

invasions de pobles bàrbars del nord d'Europa. 

Posteriorment els terrenys situats al voltant de tota la comarca de la Segarra (Lleida) i l'Alta 

Segarra (Barcelona) van anar creixent gràcies al comerç i a la importància que aquesta zona va 

adquirir en convertir-se en un punt de pas per a moltes de les carreteres que travessaven la 

Catalunya central, fet que va fer que, cada vegada més, aquest fos un centre d'interès per a les 

diferents poblacions que hi passaven:  Carolingis, musulmans, etc. Però sens dubte, el veritable 

origen de la majoria dels municipis actuals que coneixem avui dia va tenir lloc durant l'edat 

mitjana, quan la regió es va convertir en un lloc fronterer, disputat per musulmans i cristians.   
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Amb l'arribada dels musulmans al segle VIII, totes aquestes terres van caure sota domini islàmic 

i, com va passar en molts altres llocs, els seus habitants van haver de convertir-se a la nova 

religió (muladís) o van conservar les creences cristianes (mossàrabs). Va ser llavors quan la 

comarca de la Segarra es va despoblar i es va convertir en una zona fronterera entre el regne 

franc i el califat de Còrdova. Aquesta frontera no s'ha d'entendre com una línia, sinó com una 

àmplia franja plena de runa, boscos i perills que incloïa el que avui coneixem com a Segarra. Els 

comtes cristians, a partir de l'any 801, després de la conquesta de la ciutat de Barcelona i 

diversos intents de portar la frontera al riu Ebre, intenten establir una línia fronterera segura, fins 

a arribar a una línia divisòria que es va establir definitivament als rius Llobregat-Cardener. Pel 

costat musulmà, una línia fronterera també estava fixada a l'oest de la cristiana. Per defensar-lo, 

el territori va ser repoblat amb tribus berbers. A la zona de l'alta Segarra es conserven dos 

topònims que s'han identificat com a berbers: "Veciana" i "Calaf", sens dubte pertanyents a 

establiments d'aquest col·lectiu que havien de defensar els llocs clau de la zona. 

No se sap ben bé com tots aquests llocs van passar a mans cristianes. S'ha considerat que l'Alta 

Segarra va ser reconquerida pel comte Wifredo el Pelut a finals del segle IX. Posteriorment, en 

la reconquesta de l'any 942, el comte Sunyer va ocupar la ciutat de Tarragona i la Conca de 

barberà, així com la zona de l'Alta Segarra. No obstant això, l'any 976 Almanzor i el seu fill Abd 

al-Malik van fer contínues incursions contra les terres frontereres provocant l'arrasament de 

moltes de les terres de l'Alta Segarra, la qual cosa va provocar una gran despoblació de tota la 

zona. No obstant això, a principis del segle XI, la situació es va revertir a causa de la divisió del 

Califat de Còrdova en múltiples regnes de Taifes enfrontats entre si. Aquest fet va ser aprofitat 

per les comarques cristianes que avançaven cap al Sud i, a la comarca de la Segarra, trencaven 

la comarca de l'Urgell (al nord), la comarca de Barcelona (al sud) i, al mig, la comarca de la 

Cerdanya (que ocupava la zona dels actuals pobles de Castellfollit de Riubregós, Portell, Viver, 

Gospí, la Prenyanosa,  la Cardosa i va morir a les portes de Tàrrega). 

Tot aquest avanç bèl·lic de reconquesta per part de les comarques cristianes va ser seguit per 

un lògic procés de repoblació del territori, que es va beneficiar del gran potencial agrícola que 

tenien les comarques de la Segarra i l'Alta Segarra, especialment pel que fa a la producció de 

blat. Prova d'això és el nombre de molins fariners d'època medieval repartits per tota la comarca 

i més al municipi d'Ivorra, on s'acumulen en una zona molt petita fins a set molins fariners. 

Aquests aprofitava l'aigua de les fonts a través de la riera d'Ivorra. 

El fet que aquest lloc fos un territori fronterer va fer que avui dia es conservessin un gran nombre 

de castells i fortificacions que deuen la seva existència als continus conflictes entre ambdues 

poblacions durant l'edat mitjana. L'avanç dels comtats esmentats va fer que els colons cristians 

ocupessin la zona de l'antiga frontera. No obstant això, les classes dominants no podien permetre 
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una repoblació descontrolada i, per aquest motiu, van reorganitzar els nous territoris sobre la 

base del sistema casteller. Al capdamunt dels turons que abans ja ocupaven els primitius 

habitants de la comarca, com en el cas del Tossal de les Forques (González, et al., 2012), es 

van construir castells que sovint només estaven formats per una torre i al seu voltant creixien els 

pobles tancats per muralles i portals. Aquest va ser el cas dels pobles d'Ivorra o Castellfollit de 

Riubregós. Aquest últim, per exemple, es va articular en gran part al voltant del castell, construït 

ja al segle X, i del monestir de l'orde benedictí, que va ser consagrat l'any 1082, quan el municipi 

ja era una porta d'accés entre la Segarra i l'Anoia. Aquest castell està actualment molt malmès 

pels estralls de les guerres, especialment per la destrucció duta a terme pel general Mina el 1822. 

Malgrat això, encara conserva notables restes de les seves muralles i dependències, de les quals 

una en forma de volta conté grafits de dibuixos medievals. El castell està flanquejat per dues 

torres de defensa d'Albarrana, conegudes com la torre de la Ballesteria i la fortalesa del Raval 

(Bolòs i Masclans, 1997: 64-70). 

Tal va ser la importància de la defensa d'aquest territori per als cristians que la comarca de la 

Segarra és coneguda com la "terra de castells" per la gran quantitat de fortificacions que s'hi 

troben. Un cop desapareguda la frontera, els castells van perdre la seva funció defensiva i la 

majoria es van convertir en cases senyorials, seus d'un feudalisme que es va mantenir fins al 

segle XIX. Gran part d'aquest patrimoni ha arribat fins als nostres dies, convertint-se en testimoni 

de la història de la comarca i del país en general. Alguns d'aquests exemples de fortificacions 

que encara es conserven avui en dia en aquest territori són: les ruïnes del castell de Calonge de 

Segarra, el castell de Calaf, el castell de Rubió, o els esmentats castells d'Ivorra i Castellfollit de 

Riubregós. 

A més de l'arquitectura militar, com no podia ser d'una altra manera, a tota la comarca en qüestió 

també trobem fantàstics exemples d'arquitectura religiosa d'època medieval i moderna, 

pertanyents a diferents estils artístics, depenent de l'època de la seva construcció. D'estil romànic 

són les esglésies del Priorat de Santa Maria (Castellfollit de Riobregós), Santa Fe (Calonge) i 

Sant Andrés (Pujalt), totes elles erigides al segle XI (Pladevall, 1992). També es conserven altres 

vestigis arquitectònics de caràcter religiós pertanyents a altres estils diferents, com el transsepte 

gòtic de Conill, la capella gòtica de la Concepció (s. XIV-XV), a Pujalt; l'església gòtica de Sant 

Jaume, a Calaf; l'església barroca de Santa Maria (s. XVII-XVIII), a Prats del Rei; o l'església 

parroquial de Sant Miquel (segle XVIII), a Sant Martí Sesgueioles. 

Al llarg de l'Edat Moderna, la majoria d'aquests pobles es van desenvolupar i evolucionar gràcies 

a les activitats comercials i a la petita indústria incipient de l'època. Durant els segles XVII i XVIII, 

algunes ciutats d'aquest territori, com va ser el cas de Calaf, no van quedar fora dels 

esdeveniments que s'estaven produint a la resta d'Espanya i Catalunya. Més directament o 
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indirectament, tots ells van patir les conseqüències del Corpus de Sang (1640), la Guerra de 

Successió Espanyola (1701-1713) o, més tard, la Guerra de la Independència (1808-1814), ja 

que aquests fets dificultaven l'exportació i el comerç de gra. A més, amb la Guerra de Successió, 

el municipi de Calaf va patir moltes vegades les retirades de les tropes borbòniques i el poble va 

ser pertorbat a causa del comportament sovint brutal dels soldats.  Actualment hi ha una ruta per 

la zona que transcorre pels escenaris d'un dels episodis més rellevants de la Guerra de 

Successió, la batalla dels Prats de Rei el 1711. 

Finalment, en temps contemporanis, els efectes de la Guerra Civil espanyola (1936-1939) també 

es van notar a la comarca de l'Alta Segarra. Tant és així que sabem d'un camp d'instrucció de 

l'Exèrcit Popular Republicà que es va instal·lar al municipi de Pujalt, l'any 1938. L'elecció de Pujalt 

per a l'aixecament d'aquest assentament militar es va deure a raons estratègiques, ja que la 

població estava a mig camí entre el front i les grans ciutats de la rereguarda catalana. Aquest 

campament, que s'estima que té una capacitat per a 1.200 soldats, s'ha convertit ara en un 

museu, amb la construcció d'un memorial obert al públic i amb el seu propi Centre d'Interpretació. 

En relació a aquesta guerra, també tenim vestigis molt interessants a Castellfollit de Riubregós, 

on avui es pot fer una ruta per les rases de la Guerra Civil que el bàndol republicà va construir 

per evitar l'avanç de l'exèrcit franquista. Castellfollit de Riubregós va formar part de la línia 

defensiva L3, i va ser testimoni de l'enfrontament entre les dues parts, els dies 21 i 22 de gener 

de 1939. A més d'aquestes rases, al sud-oest d'aquesta mateixa població es poden trobar alguns 

refugis antiaeris d'aquesta mateixa època, tot i que actualment estan enfonsats. 

7.2 PLANTEJAMENT URBABNÍSTIC 

En aquest apartat s'analitzarà l'Urbanisme de la zona objecte d'estudi, tenint en compte el 

Patrimoni Cultural. D'aquesta manera, es farà un repàs dels instruments urbanístics dels 

municipis de Castellfollit de Riubregós, Calonge de Segarra, Pujalt, Calaf, Sant Martí 

Sesgueioles, Els Prats de Rei i Rubió. 

Les figures urbanes que apareixen a la T.M.M. afectades per la nova infraestructura són:  

➢ PG: Pla General  

➢ NNSS: Regles subsidiàries 

El desenvolupament urbà sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, implica també la 

configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la 

cohesió social, considerin la rehabilitació i renovació del sòl urbà, atenguin la preservació i millora 

dels sistemes de vida tradicionals a les zones rurals i consolidin un model de territori globalment 

eficient. 
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La figura urbana que apareix al municipi en estudi s'exposa a la taula següent: 

 

TERME MUNICIPAL INSTRUMENT URBANÍSTIC DATA D'APROVACIÓ/PUBLICACIÓ 

Castellfollit de Riubregós NNSS 2000 

Calonge de Segarra NNSS 2015 

Pujalt PG 2007 

Calaf PG 2006 

Sant Martí Sesgueioles PG 2014 

Els Prats de Rei NNSS 2006 

Rubió NNSS 2006 

Taula 2: Instruments d'ordenació urbanística (Font: Sistema d'Informació Urbana (SIU), Govern d'Espanya, i 
Registre Urbanístic de Cataluña, Generalitat de Catalunya, junio de 2021).   

 

7.3 BÉNS D’INTERÈS CULTURAL (BIC) I D’ALTRES BÉNS 

En aquest apartat s'abordaran els Béns d'Interès Cultural (d'ara endavant BIC), Patrimoni Cultural 

Inventariat, així com altres béns o rutes d'interès científic cultural en l'àrea d'estudi. 

7.3.1 BÉNS D’INTERÈS CULTURAL (BIC) 

La declaració legal anomenada bé d'interès cultural és una figura de protecció regulada per la 

Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. Posteriorment, aquesta figura de 

màxim rang va ser assumida gradualment per la legislació de les comunitats autònomes, entitats 

que participen en la iniciació d'expedients i estudis, amb la supervisió del Ministeri de Cultura per 

a la declaració definitiva. 

A Catalunya, és la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, la que regula 

tot allò relacionat amb els Béns d'Interès Cultural, distingint entre dues categories: Béns Culturals 

d'Interès Nacional (BCIN), que equivaldria al Bé d'Interès Cultural (BIC) i Béns Culturals d'Interès 

Local (BCIL).). 
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En aquest sentit, cal destacar que després d'haver consultat el Ministeri d'Educació, Cultura i 

Esport del Govern d'Espanya; així com el Geoportal del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 

Catalunya; hi ha diversos actius relacionats amb aquesta categoria en els municipis inclosos en 

l'àmbit d'estudi. 

 

BCIN 

TERME MUNICIPAL NOM DEL BCIN CATEGORIA 

Castellfollit de Riubregós Castellfollit de Riubregós Monument 

Castellfollit de Riubregós Església de Santa Maria Monument 

Castellfollit de Riubregós Torre de Bellester Monument 

Calonge de Segarra Castell de Calonge de Segarra Monument 

Calonge de Segarra Castell de Castelltort Monument 

Calonge de Segarra Castell de Mirambell Monument 

Pujalt Castell de Conill Monument 

Pujalt Castell de Guardapilosa Monument 

Pujalt Castell de Montesquiu Monument 

Pujalt Castell de Pujalt Monument 

Pujalt Porta i muralla de Pujalt Monument 

Pujalt Creu de terme de Conill Monument 

Calaf Casal de Ferrera Monument 

Calaf Castell de Calaf Monument 

Calaf Porta i muralles de Calaf Monument 

Sant Martí Sesgueioles Castell de Vilallonga Monument 
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Sant Martí Sesgueioles Muralles de Sant Martí Sesgueioles Monument 

Els Prats de Rei Castell de Puigdemager Monument 

Els Prats de Rei Torre manresana Monument 

Els Prats de Rei Camp de la Farinera Jaciment arqueològic 

Els Prats de Rei 
Gravat rupestre prop carretera Igualada-Els 

Prats de Rei 
Jaciment arqueològic 

Els Prats de Rei 
Jaciment Arqueològic de la Mare de 

Déu del Portal 
Jaciment arqueològic 

Els Prats de Rei Jaciment de la Font de Cervera Jaciment arqueològic 

Els Prats de Rei La Creu Escapçada Monument 

Els Prats de Rei La Portella Jaciment arqueològic 

Els Prats de Rei 
Placeta de l'església parroquial de Santa 

Maria 
Monument 

Els Prats de Rei Puigdemàger Jaciment arqueològic 

Els Prats de Rei 
Trams de muralles localitzats en diferents 

seguiments 
Monument 

Rubió Castell d'Ardesa Monument 

Rubió Castell de Rubió Monument 

Taula 3: Relació de Béns d'Interès Cultural en el TT.MM. objecte d'estudi (Font: Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i Ministerio de Fomento del Gobierno de España, Juny de 2021). 

 

7.3.2 PATRIMONI CULTURAL INVENTARIAT 

7.3.2.1 Patrimoni Arqueològic 

Aquesta subsecció inclou tots els béns arqueològics inventariats a les Cartes Arqueològiques 

dels municipis on s'ubica el projecte d'infraestructura, aportat pel Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya. 
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T. M. de Castellfollit de Riubregós 

CODI DENOMINACIÓ CRONOLOGIA MUNICIPI 

(R.I.) -51- 0005361 Castellfollit de Riubregós Època medieval (s. XII-XIII) 
Castellfollit 

de 
Riubregós 

(R.I.) -51- 0004472 
Església i monestir de Santa Maria del 

Priorat 
Època Medieval (s. XI-XII, XIV) / 

Moderna (s. XVIII) 

Castellfollit 
de 

Riubregós 

(R.I.) -51- 0005362 Torre de Bellester Època medieval 
Castellfollit 

de 
Riubregós 

IPA - 4801 Cal Quec I Època romana (s. III a.C.-V d.C.) 
Castellfollit 

de 
Riubregós 

IPA - 4802 Cal Quec II Època romana (s. II a.C.-II d.C.) 
Castellfollit 

de 
Riubregós 

N.P. Camí de la Terrissa N.P. 
Castellfollit 

de 
Riubregós 

N.P. Capella del Roser. Església Vella Era moderna (segle XVII) 
Castellfollit 

de 
Riubregós 

N.P. Castell de Taus Alta Edat Mitjana (segle XII) 
Castellfollit 

de 
Riubregós 

N.P. El Colomar. Columbari de la Terrissa Era contemporània 
Castellfollit 

de 
Riubregós 

N.P. Comuna de Fossa de la Guerra Civil Època contemporània (segle XX) 
Castellfollit 

de 
Riubregós 

IPA - 736 
Jaciment ibèric de la Torre del Raval. 

Castell de Castellfollit 
Època Ibèrica (s. III-I a.C.) 

Castellfollit 
de 

Riubregós 

N.P. Pou dels Moros N.P. 
Castellfollit 

de 
Riubregós 

N.P. Quadra de Marçà Època medieval 
Castellfollit 

de 
Riubregós 

N.P. Refugi de la Guerra Civil Espanyola Època contemporània (segle XX) 
Castellfollit 

de 
Riubregós 

N.P. Roques de Can Torres Època moderna (s. XVI-XVIII) 
Castellfollit 

de 
Riubregós 

IPA - 4803 Sant Pere de Magrà Època romana (s. II a.C.-I d.C.) 
Castellfollit 

de 
Riubregós 

N.P. Tombes de lloses Època medieval 
Castellfollit 

de 
Riubregós 

N.P. Torre del Cap Xic Època medieval 
Castellfollit 

de 
Riubregós 

Taula 4: Relació de béns arqueològics inventariats a la T.M. de Castellfollit de Riubregós (Font: Geoportal del 
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, Juny de 2021). 
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T. M. de Calonge de Segarra 

CODI DENOMINACIÓ CRONOLOGIA MUNICIPI 

(R.I.) -51- 0005229 Castell de Calonge de Segarra 
Medieval (s. XI-XIII) / Moderna (s. 

XVII) 
Calonge de 

Segarra 

(R.I.) -51- 0005231 Castell de Castelltort 
Medieval (segle XIV) / Època 

moderna (segle XV) 
Calonge de 

Segarra 

(R.I.) -51- 0005230 Castell de Mirambell Època medieval (s. XII-XIII) 
Calonge de 

Segarra 

IPA - 12181 Lloc d'Arna/Balma Eres modernes / contemporànies 
Calonge de 

Segarra 

IPA - 12178 Bosc dels Avellaners Site 
Edat del Metall / Època Ibèrica / 

Època Romana 
Calonge de 

Segarra 

N.P. Cal Miquel de la Serra Època contemporània (segle XIX) 
Calonge de 

Segarra 

N.P. Cal Neula Època contemporània (segle XIX) 
Calonge de 

Segarra 

N.P. Cal Sobirana Era moderna (segle XVI) 
Calonge de 

Segarra 

N.P. Cal Vivenda Època contemporània (segle XIX) 
Calonge de 

Segarra 

N.P. Comaposada Època contemporània (segle XIX) 
Calonge de 

Segarra 

N.P. El Tossal de la Gavatxa Era moderna (segle XVI) 
Calonge de 

Segarra 

N.P. 
Estructures del Cim del Bosc dels 

Avellaners 
Època medieval 

Calonge de 
Segarra 

N.P. Forn de calç de Cal Vima Època contemporània (segle XIX) 
Calonge de 

Segarra 

N.P. Calç de les Quadres kiln Època contemporània (segle XIX) 
Calonge de 

Segarra 

N.P. Forn de calç de Ferreret Època contemporània (segle XIX) 
Calonge de 

Segarra 

N.P. Forn Bosc del Nadal Època contemporània (segle XIX) 
Calonge de 

Segarra 

N.P. Hornos de la Negrera 
Eres modernes / contemporànies 

(segle XIX) 
Calonge de 

Segarra 

IPA - 12259 Lloc de la Sala Època romana 
Calonge de 

Segarra 

IPA - 12176 Lloc de producció preindustrial N.P. 
Calonge de 

Segarra 

IPA - 40660 Molí de Torremitja Era moderna (s. XVIII) 
Calonge de 

Segarra 

IPA - 12180 Torrella Medieval 
Època Medieval (s. XIII) / Moderna 

(s. XVI) 
Calonge de 

Segarra 

Taula 5: Llistat de béns arqueològics inventariats a la T.M. de Calonge de Segarra (Font: Geoportal del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya, juny de 2021). 

T. M. de Pujalt 

CODI DENOMINACIÓ CRONOLOGIA MUNICIPI 

(R.I.) -51- 0005611 Castell de Conill Època medieval (s. XI) Pujalt 

(R.I.) -51- 0005609 Castell de Guardapilosa Època medieval (s. XI) Pujalt 

(R.I.) -51- 0005610 Castell de Montesquiu Època medieval (segle XIV) Pujalt 

(R.I.) -51- 0005607 Castell de Pujalt Època medieval (s. XI) Pujalt 
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CODI DENOMINACIÓ CRONOLOGIA MUNICIPI 

(R.I.) -51- 0005608 Porta i muralla de Pujalt 
Eres medievals (segle XIV) / 
Modernes (segles XV-XVIII) 

Pujalt 

IPA - 14878 Campament de l'Exèrcit Popular Època contemporània (segle XX) Pujalt 

IPA - 18336 Capella romànica de Conill 
Medieval (s. XI-XIV) / Moderna (s. 

XV-XVIII) 
Pujalt 

IPA - 12226 Jaciment de la Guàrdia Pilosa 
Medieval (s. XII-XIV) / Moderna (s. 

XV-XVIII) 
Pujalt 

IPA - 12005 La Guàrdia Època medieval (s. V-XV) Pujalt 

IPA - 7672 Necròpolis medieval de Vilamajor Època medieval (s. XI-XII) Pujalt 

N.P. Sant Pere de la Tosquella Època medieval Pujalt 

IPA - 12006 Soler Lladrús - Ca l'Oliva 
Prehistòria / Edat del Metall / 

Època Ibèrica / Època Romana 
Pujalt 

Taula 6: Llistat de béns arqueològics inventariats a la T.M. de Pujalt (Font: Geoportal del Patrimoni Cultural de la 
Generalitat de Catalunya, Juny de 2021). 

T. M. de Calaf 

CODI DENOMINACIÓ CRONOLOGIA MUNICIPI 

(R.I.) -51- 0005220 Casal de Ferrera 
Eres medievals (segle XIV) / 
Modernes (segles XV-XVII) 

Calaf 

(R.I.) -51- 0005218 Castell de Calaf 
Època Medieval (s. IX-XIV) / 

Moderna (XV-XVIII) / 
Contemporània 

Calaf 

(R.I.) -51- 0005219 Porta i muralles de Calaf Època moderna (s. XV-XVI) Calaf 

IPA - 10498 Camí del Cementiri Època romana (s. III a.C.-V d.C.) Calaf 

IPA - 11880 Camí de Sant Sebastià Època romana (s. III a.C.-V d.C.) Calaf 

IPA - 11882 Camp del Pujaltet de Calaf Època medieval (s. V-XV) Calaf 

IPA - 11884 Can Cortadellas Època romana (s. III a.C.-V d.C.) Calaf 

IPA - 10508 Convent de Sant Francesc 
Eres romanes (s. II-V) / Medieval 
(VI-XIV) / Moderna (s. XV-XVIII) 

Calaf 

IPA - 20281 El llogater 
Prehistòria / Neolític / Edat del 

Metall / Època Romana / Època 
Medieval 

Calaf 

N.P. Comuna de Fossa Època contemporània (segle XX) Calaf 

IPA - 4290 Jaciment Antic Hospital Calaf Època moderna (s. XVI-XVII) Calaf 

N.P. 
Murs passatge Carrer Sant Antoni - 

Portelles 
Eres modernes (s. XVII) / 
Contemporània (s. XIX) 

Calaf 

N.P. Plans de Cortadelles Època romana (s. III-I a.C.) Calaf 

IPA - 12006 Soler Lladrus / Ca l'Oliva 
Edat del Metall / Època Ibèrica / 

Època Romana 
Calaf 

IPA - 11879 Sota la Ferrera Època medieval (s. V-XV) Calaf 

IPA - 16749 
Troballes aïllades a la Ronda Sud de 

Calaf 

Prehistòria / Neolític / Edat del 
Metall / Època Romana / Era 

Moderna 
Calaf 

Taula 7: Relació de béns arqueològics inventariats a la T.M. de Calaf (Font: Geoportal del Patrimoni Cultural de la 
Generalitat de Catalunya, juny de 2021). 
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T. M. de Sant Martí Sesgueioles 

CODI DENOMINACIÓ CRONOLOGIA MUNICIPI 

(R.I.) -51- 0005654 Castell de Vilallonga Època medieval 
Sant Martí 

Sesgueioles 

(R.I.) -51- 0005655 Muralles de Sant Martí Sesgueioles Baixa edat mitjana (segle XIV) 
Sant Martí 

Sesgueioles 

N.P. 
Jaciment arqueològic de Vilallonga 

(necròpolis E) 
Alta Edat Mitjana (s. IX-X) 

Sant Martí 
Sesgueioles 

N.P. 
Jaciment arqueològic de Vilallonga 

(necròpolis G) 
Alta Edat Mitjana (s. IX-X) 

Sant Martí 
Sesgueioles 

N.P. 
Jaciment arqueològic de Vilallonga 

(necròpolis D) 
Alta Edat Mitjana (s. IX-X) 

Sant Martí 
Sesgueioles 

N.P. 
Jaciment arqueològic de Vilallonga 

(necròpolis F) 
Alta Edat Mitjana (s. VIII-X) 

Sant Martí 
Sesgueioles 

N.P. El Tossal del Puig 
Finals de l'edat del bronze / Edat 
del ferro / Època Ibèrica / Època 

Medieval 

Sant Martí 
Sesgueioles 

N.P. Pla de la Tomassa Alta Edat Mitjana (s. IX-XII) 
Sant Martí 

Sesgueioles 

N.P. Pla de la Tomassa II Època medieval 
Sant Martí 

Sesgueioles 

N.P. Poliesportiu Sant Martí Època romana 
Sant Martí 

Sesgueioles 

N.P. Lloc de Can Balart Època medieval 
Sant Martí 

Sesgueioles 

N.P. El camí de Mirambell 
Edat del Bronze Tardana / Edat 

del Ferro / Època Ibèrica 
Sant Martí 

Sesgueioles 

Taula 8: Llistat de béns arqueològics inventariats a la T.M. de Sant Martí Sesgueioles (Font: Geoportal del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya, juny de 2021). 

T. M. de Els Prats de Rei 

CODI DENOMINACIÓ CRONOLOGIA MUNICIPI 

(R.I.) -51- 0002389 Castell de Puigdemager Època Medieval 
Els Prats de 

Rei 

(R.I.) -51- 0005655 Torre de la Manresana Època Medieval (s. XII) 
Els Prats de 

Rei 

N/D Bec Eixut Època Contemporània (s. XIX) 
Els Prats de 

Rei 

N/D Ca l'Esquiva 
Èpoques Moderna (s. XVIII) / 

Contemporània (s. XIX) 
Els Prats de 

Rei 

N/D Cal Mates Època Moderna (s. XV-XVI) 
Els Prats de 

Rei 

IPA - 7624 Camí de cal Sala a cal Seuba Alta Edat Media (s. VI-X) 
Els Prats de 

Rei 

IPA - 7606 Camp de la Farinera Èpoques Ibérica / Romana 
Els Prats de 

Rei 

IPA - 4804 Carena de cal Passada 
Èpoques Moderna / 

Contemporània 
Els Prats de 

Rei 

IPA - 7618 Cup de Cal Mensa Alta Edat Media (s. VIII-X) 
Els Prats de 

Rei 

IPA - 7626 Cup de Cal Sala Alta Edat Media (s. VIII-X) 
Els Prats de 

Rei 

IPA - 7629 
Eremitori a la carretera dels Prats de Rei 

a Calaf 
Alta Edat Media (s. VI-IX) 

Els Prats de 
Rei 
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CODI DENOMINACIÓ CRONOLOGIA MUNICIPI 

IPA - 7627 Eremitori del Seguers Alta Edat Mitjana (s. VI-IX) 
Els Prats de 

Rei 

IPA - 7622 
Gravat rupestre prop carretera Igualada-

Els Prats de Rei 
Època Moderna (s. XVII) 

Els Prats de 
Rei 

IPA - 7612 Habitacle i tomba de la Manresana Alta Edat Media (s. VI-X) 
Els Prats de 

Rei 

IPA - 7605 
Jaciment arqueològic de la Mare de Déu 

del Portal 
Èpoques ibèriques/ Grec / 

Romana 
Els Prats de 

Rei 

IPA - 7609 Jaciment de la Font de Cervera Èpoques ibèriques/ Romana 
Els Prats de 

Rei 

N/D La Creu Escapçada Època Moderna ¿(s. XV)? 
Els Prats de 

Rei 

IPA - 7616 La Portella 
Prehistòria / Edat de los Metales / 
Època Ibérica / Època Romana 

Els Prats de 
Rei 

IPA - 7605, 7606, 
7609, 7610, 13493 

Municipium Sigarrense-Nucli romà Èpoques Ibérica / Romana 
Els Prats de 

Rei 

IPA - 7620 Necròpolis de Pedrafita Alta Edat Media (s. VI-X) 
Els Prats de 

Rei 

IPA - 7625 Necròpolis dels Seguers Alta Edat Media (s. VI-X) 
Els Prats de 

Rei 

IPA - 7610 
Placeta de l'església parroquial de Santa 

Maria 
Èpoques Ibérica / Romana / 

Medieval / Moderna 
Els Prats de 

Rei 

IPA - 12013 
Primer turó a l'esquerra passada la via 

del tren 
Època Medieval (s. XI-XII) 

Els Prats de 
Rei 

IPA - 7623 Prop de cal Rabassaret I Alta Edat Media (s. VIII-X) 
Els Prats de 

Rei 

IPA - 4806 Prop de cal Rabassaret II Alta Edat Media (s. VIII-X) 
Els Prats de 

Rei 

IPA - 7621 Prop del camí de cal Sala a cal Seuba Alta Edat Media (s. VI-X) 
Els Prats de 

Rei 

IPA - 5970 Puigdemàger Alta Edat Media (s. XI) 
Els Prats de 

Rei 

IPA - 7628 Roc Foradat de cal Espanyol Alta Edat Media (s. VI-IX) 
Els Prats de 

Rei 

IPA - 5965 Sant Ermengol Alta Edat Media (s. XI) 
Els Prats de 

Rei 

N/D Sant Jaume de Puigdemàger Època Medieval (s. XI-XII) 
Els Prats de 

Rei 

N/D Sant Miquel de la Comanda Baixa Edat Media (s. XIII) 
Els Prats de 

Rei 

IPA - 7619 Solanelles Alta Edat Media (s. IX-X) 
Els Prats de 

Rei 

N/D 
Trams de muralles localitzats en diferents 

seguiments 
Èpoques ibèriques/ Romana / 

Medieval / Moderna 
Els Prats de 

Rei 

IPA - 7615 Túmul de Pedrafita Prehistòria / Edat dels metalls 
Els Prats de 

Rei 

IPA - 7613 Turó a ponent de Cal Seuba Època Medieval (s. XI-XIV) 
Els Prats de 

Rei 

IPA - 7607 
Turó al peu del camí de cal Sala a cal 

Seuba 

Prehistòria / Neolític / Època 
Ibèrica / Època Romana / Època 

Medieval / Època Moderna 

Els Prats de 
Rei 

Taula 9: Relació de béns arqueològics inventariats a la T.M. dels Prats de Rei (Font: Geoportal del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya, juny de 2021). 
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T. M. de Rubió 

CODI DENOMINACIÓ CRONOLOGIA MUNICIPI 

(R.I.) -51- 0005621 Castell d'Ardesa Època Medieval Rubió 

(R.I.) -51- 0005620 Castell de Rubió Baixa Edat Mitjana (segle XIV) Rubió 

IPA - 6157 Prop de Sant Pere d'Ardesa Època Medieval Rubió 

N.P. Sud de l’Església de Santa Maria N.P. Rubió 

N.P. Carosa II Edat de Bronze  Rubió 

N.P. Carosa III Època medieval /  moderna Rubió 

N.P. Les Maioles Calcolític / Edat  de Bronze Rubió 

N.P. Can Ollé Alta Edat Mitjana (s. IX-XII) Rubió 

N.P. Nou Alberg Època romana (s. I-III d.C.) Rubió 

N.P. Fons de Cabana de Torredenusa Prehistòria (33000-5500 aC.C.) Rubió 

N.P. Balma sepulcral de Torredenusa Neolític (3500-2500 aC.C.) Rubió 

N.P. Estació romana del Pla de Rubió 
Època romana (s. III-V d.C.) / 

Medieval (s. V-VIII) / 
Contemporània 

Rubió 

N.P. Carosa o Querosa Època romana (s. II a.C.-I d.C.) Rubió 

N.P. Queixals d'en Marcader Edat de Ferro/ Època Ibèrica Rubió 

N.P. Cal Farrés Alta Edat Media (s. IX-X) Rubió 

N.P. El Cau de la Sepultura (K) Alta Edat Media (s. IX-X) Rubió 

N.P. Direcció: Cal Benet Època medieval (segle X-XIII) Rubió 

IPAC - 6155 Santa Maria de Rubió Època medieval /  moderna Rubió 

N.P. Puig de Sant Miquel N.P. Rubió 

N.P. Vinya dels Rogers Neolític (5500-2200 aC.C.) Rubió 

N.P. Cista Megalítica dels Tres Reis Edat de bronze (1500-1200 aC.C.) Rubió 

Taula 10: Llistat de béns arqueològics inventariats a la T.M. de Rubió (Font: Geoportal del Patrimoni Cultural de la 
Generalitat de Catalunya, juny de 2021). 

 

7.3.2.2 Patrimoni Arquitectònic 

Aquest apartat inclou aquells béns arquitectònics, urbanístics i no urbans, inventariats en els 

municipis on s'ubica el projecte d'infraestructura i que, per la seva proximitat (˂ 200 m), es puguin 

veure afectats per aquest. 
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T. M. de Calonge de Segarra 

CODI DENOMINACIÓ CRONOLOGIA MUNICIPI 

IPA - 4323 Ca l'Escura Època Moderna (segle XVII) 
Calonge de 

Segarra 

Taula 11: Relació de béns arquitectònics inventariats a la T.M. de Calonge de Segarra (Font: Geoportal del 
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, Juny de 2021). 

T. M. de Pujalt 

CODI DENOMINACIÓ CRONOLOGIA MUNICIPI 

N.P. Cal Vicenç del Bosc Època Contemporània (segle XIX) Pujalt 

N.P. Cal Piqué Època Contemporània (segle XX) Pujalt 

Taula 12: Relació de béns arquitectònics inventariats a la T.M. de Pujalt (Font: Geoportal del Patrimoni Cultural de la 
Generalitat de Catalunya, juny de 2021). 

T. M. de Calaf 

CODI DENOMINACIÓ CRONOLOGIA MUNICIPI 

N.P. Cassets de les Mines de Ferrera Època Contemporània (segle XX) Calaf 

Taula 13: Relació de béns arquitectònics inventariats a la T.M. de Calaf (Font: Geoportal del Patrimoni Cultural de la 
Generalitat de Catalunya, juny de 2021). 

T. M. de Els Prats de Rei 

CODI DENOMINACIÓ CRONOLOGIA MUNICIPI 

IPA - 5962 Més de l'Albareda Època Moderna (segle XVI) 
Els Prats de 

Rei 

N.P. Cabana de pedra seca Època Contemporània 
Els Prats de 

Rei 

Taula 14: Relació de béns arquitectònics inventariats a la T.M. dels Prats de Rei (Font: Geoportal del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya, juny de 2021). 
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8 DESENVOLUPAMENT DE LA PROSPECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 

8.1 DADES GENERALS 

Quan es parla d'una prospecció arqueològica, hi ha una sèrie de factors que poden influir en el 

resultat d'una intervenció arqueològica d'aquestes característiques. Aquests factors són: longitud 

i amplada dels transseptes, nuvolositat, grau de llum natural i visibilitat del sòl. 

FACTORS GENERALS 

Àrea prospectada 
Entorn d'aerogeneradors, rases, carreteres; 
així com totes aquelles zones que puguin 

portar amb si moviments de terres. 

Ample 40 m (20 m al voltant de cada infraestructura). 

Nuvolositat Clar 

Llum natural Bo 

Visibilitat del sòl 
Bona Visibilitat / Visibilitat Dolenta i Nul·la, 

depenent de la zona prospecosa. 

Taula 15: Factors que poden influir en un estudi arqueològic (Font: Elaboració pròpia). 

8.2 RECORREGUTS I ACTUACIONS REALITZADES 

A l'hora d'establir una elecció de llocs a prospectiva, s'han tingut en compte dues variables: 

➢ Prospecció intensiva d'àrees directament relacionades amb el projecte d'infraestructura; 

així com aquelles zones adjacents que es veuran afectades pels moviments de terres, 

amb la finalitat d'ubicar possibles espais culturals inèdits. 

➢ Valoració del Patrimoni Cultural Inventariat, de manera que no es vegi afectat durant 

l'execució del projecte. 

En aquesta subsecció es farà una descripció de l'entorn on s'ubicarà el Parc Eòlic. En aquest 

sentit, s'atendran totes aquelles infraestructures que impliquin moviments de terres, com ara: 

paviments d'aerogeneradors, plataformes, rases d'interconnexió i carreteres. 

El projecte del parc eòlic consta d'un total de 6 aerogeneradors, distribuïts entre els municipis de 

Calonge de Segarra (3) i Castellfollit de Riubregós (3), una torre de mesura permanent, una zona 

de recollida de materials, un S.E.T. i una línia elèctrica d'evacuació que discorre pels municipis 

de Castellfollit de Riubregós,  Calonge de Segarra, Pujalt, Calaf, Sant Martí Sesgueioles, Els 

Prats de Rei i Rubió i que es comparteix amb l'EP Anoia i Segarra II. Els aerogeneradors situats 

a la T.M. de Calonge de Segarra es troben al llarg de la zona de Ca L'Espinac i puig Gros, mentre 
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que els situats a la T.M. de Castellfollit de Riubregós es troben a prop dels Plans d'Engoles, el 

Pla del Pi i el Corral del Senyoret. Les altituds de totes aquestes zones oscil·len entre els 679 i 

els 717 m.s.n.m. 

D'altra banda, la línia d'evacuació travessa el Pla del Maset, Can Vic del Bosc, Can Comaposada, 

Can Xip-xap, Mont d'En Graell, Tossal del Figueró, Plans de Sant Martí, Pla de la Tomasa, Planell 

de Rubió, Ca l'Artes, Cal Marginet i Obaga de la Torreta. La majoria dels suports de la línia 

elèctrica es troben en els punts més alts dels turons que creua, comptant-los amb una alçada 

entre 650 i 750 m.s.n.m. 

 

  

Imatge 2:  Ubicac ió de l 'EP a la  zona de més a l t i tud dels P lans d 'Engoles (CAS -04) 
(esquerra) ;  zona de menor  a l t i tud a Puig Gros (CAL-04)  (dreta . ) .  

L'àrea d'estudi està estructurada per la carretera LV-3003, al nord-oest (de Ferrán a Tora); 

l'autopista C-25, que passa pel centre del parc (de Lleida a Girona); la carretera N-141a, al sud-

est (límit comarcal Segarra - Noya - Calonge de Segarra), així com diverses carreteres i pistes 

que condueixen als camps de cultiu de la zona i pugen a les elevacions. 

  

Imatge 3:  V ies d 'accés a l  PE Anoia i  Segarra I I I .  
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En general, aquesta zona de l'Alta Segarra no té altes elevacions i es caracteritza per tenir suaus 

ondulacions de terreny. A més, les valls que formen els rius que la travessen (el Llobregós, el 

Sion, l'Ondara i els Cercavins) solen estar seques, ja que els seus canals solen no baixar l'aigua 

ni baixar molt poc. Això vol dir que la comarca no té una gran massa forestal, tot i que podem 

trobar concentracions de pins, alzines i roures. 

Pel que fa a la vegetació i les condicions que poden afectar la visibilitat del terreny, això inclou 

principalment matolls típics (Quercetum cocciferae) i pastures de fenal (Brachypodio-

Aphyllanthetum).  La garriga de romaní (Rosmarino-Ericion) només apareix en llocs assolellats i 

calorosos, igual que el pi blanc (Pinus halepensis).  A les ombres i als llocs frescos pot haver-hi 

presència de pinassa (P. nigra)i, més rarament, pi roig (P.sylvestris).  No obstant això, el territori 

lleugerament ondulant és ideal per al cultiu de la secà, especialment els cereals. Per tant, camps 

d'aquest tipus són dominants en el paisatge. 

La zona més baixa del PE Anoia i Segarra III (aerogeneradors CAL-01, CAL-02 i CAL-04), es 

troba en terrenys per al cultiu de cereals (blat i blat de moro). D'aquests, els aerogeneradors 

CAL-01 i CAL-02 estaven situats en camps ja segats, amb algunes restes de rostoll de palla, 

tiges de blat de moro sec i petites pastures, per la qual cosa la visibilitat era, en general, bona. 

Mentrestant, l'aèria CAL-04 estava situada en un camp de cereals encara sense esgarriar, 

arribant a una gran altitud de blat, la qual cosa dificultava en gran mesura els treballs de 

prospecció. 

D'altra banda, la resta d'aerogeneradors (CAS-02, CAS-03 i CAS-04), la torre de mesura 

permanent, la zona de recollida de materials i el S.E.T. es troben a les zones més altes del PE 

Anoia i Segarra III (per sobre dels 700 m. s.n.m). Els aerogeneradors CAS-02 i CAS-04, així com 

la zona de recollida de materials i el S.E.T. estaven en camps de cultiu de cereals ja sega, només 

amb algunes restes de palla i herba, per la qual cosa la visibilitat ha estat bona en general. Per 

contra, l'aerogenerador CAS-03 es troba en un camp de blat que encara no s'havia aconseguit 

en el moment de la prospecció, la qual cosa va provocar que la visibilitat fos pràcticament nul·la 

en aquesta zona, donada l'alçada i frondositat del cereal. Així mateix, la zona en la qual s'ubicarà 

la torre de mesurament permanent estava plena de plantes seques d'alta alçada (possiblement 

pertanyents a un cultiu de faves) que feien que la terra no fos ben visible. 

En general, es pot dir que en 3 dels 6 aerogeneradors (CAL-01, CAS-02 i CAS-04), a la zona de 

recollida de materials, a la S.E.T. i en la major part del recorregut de carreteres i rases, la 

superfície es podria comprovar de manera òptima. No obstant això, a la resta d'aerogeneradors 

(CAL-02, CAL-04 i CAS-03) i a la torre de mesurament no es va poder realitzar un rigorós estudi 

del terreny a causa de la mala visibilitat provocada per l'abundant vegetació existent. La visibilitat 
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va ser pràcticament nul·la en els aerogeneradors CAL-04 i CAS-03, condicionats per l'altura 

assolida pel cultiu. 

  

  

Imatge 4:  Di ferènc ies en e l  terreny del  PE Anoia i  Segarra I I I  amb d i ferents  rangs de 
v is ib i l i tat .  

Al llarg de la línia elèctrica d'evacuació, la visibilitat del terreny ha variat segons la zona. En 

general, en la majoria dels suports s'ha pogut prospectar adequadament perquè aquests es 

trobaven en camps de cultiu que s'havien collit recentment. D'altres, però, es trobaven en camps 

de blat encara sense desordenar i l'alçada assolida per les espigues impedia una bona vista del 

sòl. Dels 53 suports que conformen la línia elèctrica només hi havia 2 (nos 41 i 50) que eren 

impossibles d'accedir a causa de les condicions extremadament difícils del terreny en què es 

troben. 

Cal destacar la presència, en alguns dels vials sobre els quals es projecten els diferents camins 

del projecte, de murs de pedra seca destinats a la terrassa o delimitació dels camps. La pedra 

seca és un dels principals elements vertebradors dels paisatges rurals de Catalunya i de la conca 

mediterrània. Aquests elements constructius, a més de formar terrasses o delimitar parcel·les, 

constitueixen ecosistemes rics per a moltes espècies animals (insectes, invertebrats, amfibis, 

rèptils i petits mamífers i també algunes espècies d'aus que els utilitzen per niar) i plantes 
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(falgueres, líquens i molses). Totes aquestes estructures realitzades amb la tècnica de la pedra 

seca estan incloses, des de 2018, dins de la Llista Representativa del Patrimoni Cultural 

Immaterial de la Unesco i, per tant, cal evitar el seu afecte.  

Tal com s'indica en la contextualització històrica del T.T.M.M. on es troba el present projecte, 

trobem una zona d'ampli bagatge històric. Durant els treballs previs a la revisió in situ del camp, 

es va dur a terme la verificació de les cartes arqueològiques de la zona, així com la revisió de la 

cartografia històrica, els models digitals del terreny i les ortofotos actuals i històriques del jaciment 

de l'EP Anoia i Segarra III. Tot això amb la intenció de recollir la major quantitat d'informació de 

la zona per revisar les zones més sensibles en relació amb el patrimoni cultural inventariat i 

inèdit..  

 

Imatge 5: Localització del patrimoni inventariat a la zona d'aerogeneradors del PE Anoia i Segarra III (Font: 

Elaboració pròpia). 
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. Imatge 6: Localització del patrimoni inventariat a la zona de la línia elèctrica del PE Anoia i Segarra III (Font: 

Elaboració pròpia). 

Dels nombrosos jaciments arqueològics i béns arquitectònics inventariats al TT.MM. en què es 

troba el projecte, només n'hi ha uns quants que es troben a prop de la zona d'actuació del PE 

Anoia i Segarra III. De tots ells, hi ha 8 béns inventariats (2 jaciments arqueològics i 6 elements 

arquitectònics) que es troben a una distància igual o inferior a 200 m del projecte. Per aquest 

motiu, caldrà realitzar posteriorment un càlcul de l'impacte patrimonial sobre els mateixos.  

En relació amb el patrimoni no inventariat (jaciments, troballes aïllades i elements etnogràfics 

inèdits) hem estat especialment atents a la ubicació de materials arqueològics i estructures 

arquitectòniques que podrien ser inèdites fins ara i que podrien veure's afectades per les obres 

de construcció del parc eòlic. En aquest sentit, s'han trobat alguns exemples de Patrimoni 

Arquitectònic no inventariat, probablement de l'Època Contemporània, principalment relacionats 

amb el treball agrícola en els camps de la zona i que estan a prop dels camins d'accés a aquests. 

Tots aquests elements seran descrits i avaluats en el seu apartat corresponent (Secció 9. 

Avaluació d'Impacte Cultural).  També es recomanaran les mesures preventives més adequades 

per a cada cas. 
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Imatge 7:  Exemples de pat r imoni  e tnogràf ic  no inventar iat  t robats a la ru ta que ocuparà e l  PE 
Anoia i  Segarra I I I .  

 

Finalment, pel que fa al patrimoni paleontològic, un cop consultada la base de dades del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i s'han dut a terme els treballs de 

prospecció de la zona, no s'han trobat jaciments d'aquest tipus a prop del projecte 

d'infraestructures del PE Anoia i Segarra III i la seva línia d'evacuació.  
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9 EVALUACIÓ D’IMPACTE CULTURAL  

9.1 GENERALITATS 

L'Avaluació d'Impacte Cultural es refereix al procés en què es troba immers el projecte. Engloba 

els procediments administratius i legals, fins que l'òrgan competent publiqui el document en què 

es recullen els resultats dels estudis d'impacte ambiental (inclòs l'estudi d'impacte arqueològic), 

on es resolgui positivament o negativament la viabilitat del projecte i s'especifiquin les mesures 

correctores necessàries perquè es pugui dur a terme (BARREIRO,  D., 2000). 

A l'hora de realitzar una Avaluació d'Impacte Cultural, una sèrie de conceptes han de ser clars. 

En primer lloc, es fa una distinció entre condició i impacte. L'afecte s'entén com la modificació de 

l'entorn protector d'un bé. En un ordre seqüencial lògic, l'existència de l'afecte és la condició 

necessària perquè es produeixi un impacte, però no el constitueix per si mateix. 

D'altra banda, l'Impacte Cultural s'entén com qualsevol tipus d'activitat que impliqui una 

modificació de l'entorn (diferents condicions) dins de l'entorn de protecció d'un bé cultural. Per 

tant, l'objectiu principal és adoptar la metodologia necessària perquè el Diagnòstic d'Impacte 

parteixi d'una anàlisi detallada de les diferents condicions d'un projecte sobre Patrimoni. 

Finalment, aquest diagnòstic ha de contrastar amb la Valoració Patrimonial d'aquest immoble. 

L'objectiu principal d'una intervenció arqueològica de caràcter preventiu en fase preoperacional 

ha de ser el manteniment de la integritat estructural i estratigràfica. 

L'Avaluació d'Impacte Cultural, tal com es reflecteix en el següent gràfic, consta de quatre fases: 

Identificació d'Impactes, Impactes Potencials, Proposta de Mesures i Impactes Residuals. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:  Avaluac ió d ' Impacte Cul tura l  (Font :  E laborac ió pròpia ) .  

1) Identificar l'impacte generat en el patrimoni per un determinat projecte, on es realitza per 

primera vegada un inventari cultural en l'àmbit d'estudi. 

2) Impactes potencials, on s'analitzen els diferents efectes que es produiran sobre el 

Patrimoni Cultural durant l'execució del projecte; Igual que un cop acabada. 

Identificar 
Impactos

Impactos 
Potenciales

Proponer 
Medidas

Impactos 
Residuales
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3) Proposar mesures preventives i/o correctores amb l'objectiu d'evitar, mitigar, estabilitzar, 

mitigar o compensar l'impacte global que el projecte genera sobre una entitat concreta. 

4) Impactes Residuals, és a dir, els Impactes resultants després de l'execució de les mesures 

preventives/correctores corresponents. 

9.2 IDENTIFICACIÓ D’IMPACTES 

En aquest apartat s'identifiquen els béns del Patrimoni Cultural propers al projecte, per tal de 

poder valorar a posteriori el possible impacte que les obres puguin tenir en ells.  

A continuació, es fa un inventari d'entitats, obtenint un conjunt d'objectes, estructures o àrees 

entre les quals hi haurà aquelles que tinguin evidència física a nivell de superfície. Tot això 

comportaria una avaluació real o potencial de l'impacte cultural. (BARREIRO, D., 2000). 

9.2.1 BÉNS D’INTERÈS CULTURALS (BIC) 

Després d'haver consultat la base de dades del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport del Govern 

d'Espanya; així com al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, només hi ha 

constància d'un Bé d'Interès Cultural (BIC) proper al projecte d'infraestructures. Es tracta del 

Castell de Vilallonga (R.I. -51- 0005654), situat a la T.M. de Sant Martí Sesgueioles, que es troba 

a uns 250 m d'un dels suports elèctrics sobre els quals dóna suport la línia d'evacuació del PE 

Anoia i Segarra III. Com que la distància entre el Castell de Vilallonga i aquest suport, superior 

als 200 m, no es considera necessari prendre cap mesura de protecció en aquest sentit. 

9.2.2 PATRIMONI ARQUEOLÒGIC 

9.2.2.1 Patrimoni Arqueològic Inventariat 

Després d'haver consultat les Cartes Arqueològiques a la Delegació de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya (juny de 2021), cal destacar que hi ha dos jaciments propers (˂   200 m) a dos dels 

vials d'accés a dos suports de la línia elèctrica i en els quals és possible que sigui necessari 

actuar per al seu condicionament. 

CODI NOM 
SEQÜÈNCIA 
CULTURAL 

DISTÀNCIA MUNICIPI 

IPA-11879 Sota de la Ferrera 
Època medieval 

(s. V-XV) 
A 116 m d'una 

carretera d'accés 
Calaf 

N.P. Pla de la Tomassa II Època Medieval 
A 90 m d'una 

carretera d'accés 
Sant Martí 

Sesgueioles 

Taula 15: Inventariar jaciments arqueològics afectats per aquest projecte (Font: Elaboració pròpia). 
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9.2.2.2 Patrimoni Arqueològic no Inventariat 

Després d'haver realitzat la prospecció superficial dels terrenys de la zona ocupada pel projecte, 

cal destacar que no s'ha localitzat cap evidència d'interès arqueològic, per la qual cosa no es 

considera necessari sotmetre aquest apartat a una Avaluació d'Impacte Cultural. 

9.2.3 PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

9.2.3.1 Patrimoni Arquitectònic Inventariat 

Els elements relacionats amb el Patrimoni Arquitectònic Inventariat situats en sòl no urbà estan 

inclosos en l'apartat 7.3.2.2. Patrimoni Arquitectònic". De tots ells, n'hi ha uns quants que es 

troben a menys de 200 m pel que podrien veure's afectats pel projecte. A més, n'hi ha un que 

està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, 

del Patrimoni Cultural Català.  Es tracta del Mas de l'Albareda i es troba a 45 m de la carretera 

d'accés a un dels suports de la LAAT. 

A continuació s'indiquen els béns arquitectònics inventariats que s'indiquen a prop del projecte: 
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CODI IMATGE 

TIPUS 

CRONOLOGIA 

 

COORDENADES 

CENTRALS 

ETRS89-UTM 

HUSO  31 

X - Y 

IPA – 4323 
- 

Ca l’Escura 
 

 

Masía 
- 

Època Moderna 
(s. XVII) 

370372 
- 

4622006 

N/D 
- 

Cal Vicenç 
del Bosc 

 

 

Masía 
- 

Època 
Contemporània 

(XIX) 

372607 
- 

4621326 

N/D 
- 

Cal Pique 
 

 

Masía 
- 

Època 
Contemporània 

(XX) 

372652 
- 

4620961 
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CODI IMATGE 

TIPUS 

CRONOLOGIA 

 

COORDENADES 

CENTRALS 

ETRS89-UTM 

HUSO  31 

X - Y 

N/D 
- 

Casetes de 
les Mines 
de Ferrera 

 

 

Conjunt 
d'estructures 

- 
Època 

Contemporània 
(XX) 

374688 
- 

4619054 

N/D 
- 

Barraca de 
pedra seca 

 

 

Cabana de 
pedra seca 

- 
Època 

Contemporània 
(XIX-XX) 

377119 
- 

4617052 
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CODI IMATGE 

TIPUS 

CRONOLOGIA 

 

COORDENADES 

CENTRALS 

ETRS89-UTM 

HUSO  31 

X - Y 

(BCIL) 
 

IPA – 5962 
- 

Mas de 
l’Albareda 

 

 

Conjunt 
arquitectònic 

- 
Època Moderna 

(s. XVI) 

377989 
- 

4616304 

Taula 16: Elements del Patrimoni Arquitectònic Inventariats afectats per aquest projecte (Font: Elaboració pròpia). 

 

9.2.3.2 Patrimoni Arquitectònic no Inventariat (P.E.) 

En relació amb el Patrimoni Arquitectònic no inventariat, s'han identificat 11 estructures prop de 

l'àrea d'estudi, vinculades al Patrimoni Etnogràfic (PE). Tots ells es troben als voltants de la línia 

elèctrica d'evacuació. 

Respon a una sèrie de construccions com masies, casernes i casetes petites fetes de pedra 

seca, que podrien funcionar com corrals, magatzem, descans o refugi i parideres. Els habitants 

de la zona utilitzaven aquest últim quan el treball del camp requeria romandre-s'hi més temps; 

així com per protegir-se de les inclemències del temps, quan estaven lluny del nucli urbà.  

Aquests elements arquitectònics estan regulats per l'article 8 del capítol III de la Llei 9/1993, de 

30 de setembre, del patrimoni cultural català. A continuació es detallen els elements de Patrimoni 

Etnogràfic que s'han registrat a l'àrea d'estudi durant el transcurs de l'enquesta. 
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CODI IMATGE 

TIPUS 

CRONOLOGIA 

COORDENADES 

CENTALES 

ETRS89-UTM 

HUSO  31 

X - Y 

PE-01 
- 

Pou i 
bugaderia 

de Ca 
l’Isidre 

Cererols 
 

 

Pou i safareig 
construït en 

pedra seca. En 
ruïnes 

- 
Època 

Contemporània 
(s. XIX – XX) 

381678 
- 

4612694 

PE-02 
- 

Masía de 
Cal Camps 

 

 

Masia de pedra 
seca i 

maçoneria amb 
corral i diverses 

estances 
associades. En 

ruïnes 
- 

Època 
Contemporània 
(s. XIX – XX) 

379312 
- 

4615102 

PE-03 
- 

Cabana de 
pedra seca 

de Cal 
Maginet 

 

 

Casernes de 
pedra seca. 

Planta 
quadrada. 

- 
Època 

Contemporània 
(s. XIX – XX) 

379200 
- 

4614978 

PE-04 
- 

Casa de 
Cal 

Maginet 
 

 

Casa de dues 
plantes i 
diverses 
estances 

construïdes en 
pedra seca i 

maçoneria. En 
ruïnes 

- 
Època 

Contemporània 
(s. XIX – XX) 

378967 
- 

4615218 
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CODI IMATGE 

TIPUS 

CRONOLOGIA 

COORDENADES 

CENTALES 

ETRS89-UTM 

HUSO  31 

X - Y 

PE-05 
- 

Casa de 
Mas de 

l’Albareda 
 

 

Casa construïda 
en pedra seca. 

En ruïnes 
- 

Època 
Contemporània 
(s. XIX – XX) 

377900 
- 

4616256 

PE-06 
- 

Cabana 
Volta de 
Calcines 

 

 

Cabana Volta 
construïda en 

pedra seca. En 
bon estat 

- 
Època 

Contemporània 
(s. XIX – XX) 

377183 
- 

4616721 

PE-07 
- 

Cabana de 
pedra seca 
de Pla de la 

Tomasa 
 

 

Casernes 
construïdes en 
pedra seca. En 

ruïnes 
- 

Època 
Contemporània 
(s. XIX – XX) 

376793 
- 

4617157 

PE-08 
- 

Casa del 
Tossal del 

Figueró 
 

 

Casa de dues 
plantes 

construïda en 
pedra seca i 

maçoneria. En 
ruïnes 

- 
Època 

Contemporània 
(s. XIX – XX) 

375152 
- 

4618629 
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CODI IMATGE 

TIPUS 

CRONOLOGIA 

COORDENADES 

CENTALES 

ETRS89-UTM 

HUSO  31 

X - Y 

PE-09 
- 

Cabana de 
pedra seca 

de la 
Tossal del 

Figueró 
 

 

Casernes 
construïdes en 
pedra seca. En 

ruïnes 
- 

Època 
Contemporània 
(s. XIX – XX) 

375258 
- 

4618756 

PE-10 
- 

Cabana de 
pedra seca 

de Mont 
d’En Graell 

 

 

Casernes 
construïdes en 
pedra seca. En 

ruïnes 
- 

Època 
Contemporània 
(s. XIX – XX) 

374417 
- 

4619137 

PE-11 
- 

Pou de Can 
Xip-xap 

 

 

Ben fet de 
pedra seca amb 

escots 
metàl·lics i 

engranatges. 
Utilitza la força 
d'un animal per 

treure aigua. 
Estat abandonat 

- 
Època 

Contemporània 
(s. XIX – XX) 

373584 
- 

4619556 

Taula 17: Elements del patrimoni etnogràfic (Font: Elaboració pròpia). 

 

Com es pot veure, tots aquests elements etnogràfics estan molt a prop del projecte 

d'infraestructura, per la qual cosa cal tenir-lo en compte a l'hora d'avaluar l'Impacte Cultural de 

l'àrea d'estudi. 
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9.3 IMPACTES POTENCIALS 

A continuació, es valora el grau d'afecte del projecte al Patrimoni Cultural de la zona. Per a això, 

s'han de tenir en compte una sèrie de qüestions a l'hora de diagnosticar possibles impactes: 

valoració dels actius afectats, diagnòstic i graus d'impacte (BARREIRO, D., 2000).  

VALORACIÓ  DELS  ACTIUS  AFECTATS 

Per tal de ser incloses en el procés global d'avaluació, es tindrà en compte el procés de valoració 

de les entitats afectades per un projecte de treball. En aquest sentit, d'una banda, s'analitzarà la 

valoració arqueològica i, de l'altra, la situació patrimonial d'aquest immoble. 

➢ Avaluació arqueològica. Es fa una estimació del valor arqueològic de l'immoble, com a 

referència clau per a la reconstrucció històrica de l'entorn. En aquest procés s'abordaran 

criteris clau com: Significació (potencial informatiu referent de l'entitat en funció de la seva 

relació amb l'entorn i les característiques que presenta), Representativitat (relació entre 

els atributs del bé en comparació amb els atributs genèrics presentats pels de la seva 

classe), Singularitat (anomalies que el bé presenta en relació amb les característiques de 

la seva classe) i Complementarietat (valor que el bé té com a component d'un conjunt de 

béns). 

➢ Situació patrimonial. La situació patrimonial d'un immoble deriva d'un contrast entre el seu 

estat de conservació, la seva vulnerabilitat, el seu grau de protecció jurídica i el seu grau 

de reconeixement social i científic. 

DIAGNÒSTIC  D'IMPACTE 

A l'hora d'analitzar el diagnòstic dels diferents impactes, es tenen en compte una sèrie de criteris, 

com ara: 

➢ Graus d'afecte. Els graus d'afectació s'entenen com la zona afectada pel projecte en 

relació amb la zona coberta pel bé en qüestió. Dins de l'ampliació hi ha 4 subcategories: 

puntuals (la zona afectada pel projecte és inferior al 4%), parcial (la zona afectada és 

d'entre el 4% i el 20%), àmplia (entre el 20% i el 60%) i total (l'impacte afectaria més del 

60%). 

➢ La incidència. Es refereix a la intensitat de l'alteració produïda, que és directament 

proporcional al tipus d'acció que genera la condició, així com al factor al qual s'atribueix. 

Les accions que porten un major grau d'afecte solen ser les que porten amb si els 

moviments de terres. Tot i que també es tindran en compte accions menys agressives, 

com desallotjament, aplanament, domesticació del trànsit de vehicles, etc. Així mateix, 
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cal destacar l'impacte visual d'un projecte sobre el paisatge, que redueix la seva qualitat 

estètica i, per tant, el seu atractiu potencial. 

➢ Certesa. Es tracta de representar una estimació del risc d'afecte que presenten 

determinades actuacions d'un projecte sobre un bé patrimonial. Per fer aquesta estimació, 

establim una jerarquia de riscos que es reflecteix en la següent Taula:   

 

TIPUS DE 

MERCADERIES 
SENSE ALTERACIONS BAIX ALT MOLT ALT 

Patrimoni 
Arqueològic 

Des de 100 m 50-100 m Menys de 50 m Afectació directa 

Patrimoni 
Etnogràfic 

Des de 50 m 25-50 m Fins a 25 m Afectació directa 

Taula 18:  Risc d'efectes sobre el patrimoni cultural (Font: Elaboració pròpia). 

 

En aquest sentit, també es tindrà en compte la visibilitat del terreny, on també hi ha una sèrie de 

valors, en funció de si hi ha una visibilitat bona, mitjana, dolenta o nul·la (vegeu l'apartat 6.2.). 

Aquest ventall de valors es tindrà en compte en el procés d'avaluació d'impacte cultural. 

TAULA  D'AVALUACIÓ  D'IMPACTE 

A continuació es detallen els paràmetres i valors que es tindran en compte a l'hora d'avaluar 

l'impacte arqueològic. 

 

VALORACIÓ DE MERCADERIES (VB) 

Significat (SIG) Representativitat (REP) 

Víctima 1 Víctima 1 

Mitja 3 Mitja 3 

Fort 5 Fort 5 

Singularitat (SIN) Complementari Edat (COM) 

Víctima 1 Víctima 1 

Mitja 3 Mitja 3 

Fort 5 Fort 5 

Grau de Conservació (GR) Vulnerabilitat (VUL) 

Molt molest/desaparegut 1 Víctima 1 

Ruïnes/ruïnes 2 Mitja 2 

Poc alterat 3 Fort 3 

Sense alteració 4 Molt alt 4 

Protecció Jurídica (PR) Reconeixement (REC) 

No existeix 1 Baix 1 
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VALORACIÓ DE MERCADERIES (VB) 

Inventari 2 Mig 2 

Catalogat 3 Alt 3 

BIC 4   

DIAGNÒSTIC D'IMPACTE (DI) 

Graus d'Afecte (MAG) Incidència (INC) 

Puntual 1 Zero 1 

Parcial 3 Víctima 2 

Ample 5 Mitja 3 

Total 7 Fort 4 

- 0 Molt alt 5 

Certesa (CER)* Visibilitat del sòl (VIS) 

Baixa (>100 m)/(>50 m) 1 Bo 1 

Mitjà (50-100 m)/(25-50 m) 3 Mitja 2 

Alt (<50 m)/(<25 m) 5 Maleta 3 

Afectació directa 7 Zero 4 

*La primera columna de distàncies fa referència als béns patrimonials arqueològics mentre que 

la segona es refereix als béns arquitectònics. 

GRAUS  D'IMPACTE 

El desenvolupament d'un mètode de quantificació per al diagnòstic de l'impacte arqueològic 

implicarà l'elaboració d'una matriu d'impacte en la qual tot el procés previ de definició de criteris 

i directrius permet aplicar un valor numèric a cada paràmetre. 

En el RD 1131/88, els impactes ambientals es classifiquen en quatre graus, en funció de la 

reversibilitat de l'efecte i de si són necessàries mesures correctores per recuperar el factor 

afectat. En aquest sentit, els criteris serien els següents: 

➢ Crític. S'entén com l'afecció més greu que es pot produir en una finca arqueològica (la 

seva desaparició parcial o total), i que suposarà l'adopció de mesures correctores 

encaminades a evitar l'impacte modificant el disseny del projecte o algun tipus de mesura 

preventiva. 

➢ Greu. Significa un grau menys de gravetat. Encara que això no significa necessàriament 

l'absència d'afecte físic directe sobre l'entitat per part de qualsevol agent del projecte (si 

té un valor baix), en general serà així, sent un risc d'afecte físic considerable i/o de l'alt 

valor de l'entitat el que ens porta a qualificar un impacte com a tal.  

➢ Moderat. Implica l'existència d'un risc relatiu d'afecte, encara que sol ser el resultat d'un 

afecte visual sobre un bé visible o sobre un bé no visible de baix valor. 
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➢ Compatible. Implica l'absència d'un risc d'afecte físic però un afecte relatiu a l'entorn d'un 

bé de qualsevol tipus. 

➢ No afecta. 

 

GRAU D'IMPACTE COLOR PARÀMETRE 

Compatible  0-19 

Moderar  20-29 

Greu  30-39 

Crític  >40 

 

Després del que s'ha dit, cal destacar que les circumstàncies en què un sol impacte coincideixen 

són diverses i complexes. Per tant, la intenció de l'Avaluació Cultural és possibilitar una concepció 

integral i globalitzadora de l'impacte cultural, en la qual no s'analitzi cap bé de manera aïllada. 

 

CÀLCUL  DEL  VALOR  D'UN  IMPACTE 

A l'hora d'avaluar el càlcul final d'un impacte, s'afegiran els valors obtinguts de la suma de la 

Valoració de Béns (VB) i el Diagnòstic d'Impacte (DI). El resultat d'aquesta suma determinarà si 

l'impacte és compatible, moderat, sever o crític.  

Vegem un exemple del que s'ha dit.: 

PARÀMETRE RESULTAT VALOR PARÀMETRE RESULTAT VALOR 

Importància Víctima 1 Protecció No existeix 1 

Representativitat Mitja 3 Reconeixement Mig 2 

Singularitat Víctima 1 Graus d'afecte Puntual 1 

Complementari Edat Víctima 1 Incidència Mitja 3 

Conservació Corromput 2 Certesa Mitjana (50-100 m) 3 

Vulnerabilitat Víctima 1 Visibilitat Mitja 2 

Valoració de béns (VB) = SIG+REP+SIN+COM+GR+VUL+PR+REC=12 

Diagnòstic d'impacte (DI) = GDA+INC+CER+VIS=9 

RESULTAT: VB+DI=21 Impacte moderat 

 

9.3.1 BÉNS D’INTERÈS CULTURAL (BIC) 

Com ja s'ha indicat anteriorment, no hi ha constància de Béns d'Interès Cultural (BIC) situats als 

voltants del projecte d'infraestructura. Per tant, l'avaluació d'impacte no s'aplica a aquesta 

categoria de béns. 
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9.3.2 PATRIMONI ARQUEOLÒGIC 

9.3.2.1 Patrimoni Arqueològic Inventariat 

Segons el Patrimoni Arqueològic inventariat, com s'ha indicat anteriorment, hi ha dos jaciments 

propers (˂   200 m) a dos dels vials d'accés a dos suports de la línia elèctrica i en els quals és 

possible que sigui necessari actuar per al seu condicionament. Per tant, cal sotmetre'ls a una 

avaluació d'impacte arqueològic: 
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CODI NOM DISTÀNCIA (m) 
DESCRIPCIÓ DE L'IMPACTE 

CULTURAL 

IPA - 11879 Sota de la Ferrera 
A 116 m de la carretera 

d'accés al suport nº 19 

Possible condició secundària a 
causa de la col·80 i el pas de 

maquinària. 

  

Significatividad Baja 1

Representatividad Baja 1

Singularidad Baja 1

Complementariedad Media 3

Conservación Alterado 2

Vulnerabilidad Media 2

Protección Legal Inventariado 2

Grado de reconocimiento Medio 2

Impacto Compatible

Visibilidad del suelo Mala 3

Certidumbre Baja 1

0

Valoración de Bienes Diagnosis del impacto

19Valor del impacto

Incidencia Nula 1

Grado de Afección -

 

Taula 21:  Patrimoni Arqueològic Inventariat al costat del projecte d'infraestructures (Font: Elaboració pròpia). 
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CODI NOM DISTÀNCIA (m) 
DESCRIPCIÓ DE L'IMPACTE 

CULTURAL 

N.P. Pla de la Tomassa II 

A 90 m de la carretera 

d'accés per donar suport 

nº 27 

Possible condició secundària a 
causa de la col·80 i el pas de 

maquinària. 

  

Significatividad Media 3

Representatividad Media 3

Singularidad Baja 1

Complementariedad Media 3

Conservación Alterado 2

Vulnerabilidad Media 2

Protección Legal Inventariado 2

Grado de reconocimiento Medio 2

0

Valoración de Bienes Diagnosis del impacto

25Valor del impacto

Incidencia Media 3

Grado de Afección -

Impacto Moderado

Visibilidad del suelo Buena 1

Certidumbre Media 3

 

Taula 22:  Patrimoni Arqueològic Inventariat al costat del projecte d'infraestructures (Font: Elaboració pròpia) 
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9.3.2.2 Patrimoni Arqueològic no Inventariat 

En vista del Patrimoni Arqueològic no inventariat, tal com s'ha indicat anteriorment, no s'ha 

identificat cap evidència d'interès arqueològic. 

9.3.3 PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

9.3.3.1 Patrimoni Arquitectònic Inventariat 

Tal com s'indica en el paràgraf "9.2.3.1. Patrimoni Arquitectònic Inventariat" els elements 

vinculats al Patrimoni Arquitectònic Inventariat situats en sòl no urbà, s'inclouen en l'apartat 

"7.3.2.2. Patrimoni Arquitectònic". En aquest cas, hi ha diversos actius que es troben a menys de 

200 m pel que podrien veure's afectats pel projecte. 
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CODI 
NOM 

DISTÀNCIA (m) 
DESCRIPCIÓ DE L'IMPACTE 

CULTURAL 

IPA – 4323 Ca l'Escura 
A 4 m de la rasa i a 6 m 

de la carretera 

Possible afecció a la neteja, 
col·800 i pas de maquinària 

  

Significatividad Media 3

Representatividad Media 3

Singularidad Media 3

Complementariedad Baja 1

Conservación Sin alteración 4

Vulnerabilidad Baja 1

Protección Legal Inventariado 2

Grado de reconocimiento Alto 3

Impacto Moderado

Visibilidad del suelo Media 2

Certidumbre Alta 5

0

Valoración de Bienes Diagnosis del impacto

29Valor del impacto

Incidencia Baja 2

Grado de Afección -

 

Taula 23:  Patrimoni Etnogràfic Inventariat al costat del projecte d'infraestructures (Font: Elaboració pròpia). 
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CODI 
NOM 

DISTÀNCIA (m) 
DESCRIPCIÓ DE L'IMPACTE 

CULTURAL 

N.P. Cal Vicenç del Bosc 118 m de suport nº 10  

Possible condició secundària a 
causa de la col·80 i el pas de 

maquinària. 

  

Significatividad Media 3

Representatividad Baja 1

Singularidad Baja 1

Complementariedad Baja 1

Conservación Sin alteración 4

Vulnerabilidad Baja 1

Protección Legal Inventariado 2

Grado de reconocimiento Medio 2

0

Valoración de Bienes Diagnosis del impacto

19Valor del impacto

Incidencia Baja 2

Grado de Afección -

Impacto Compatible

Visibilidad del suelo Buena 1

Certidumbre Baja 1

 

Taula 24:  Patrimoni Etnogràfic Inventariat al costat del projecte d'infraestructures (Font: Elaboració pròpia). 
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CODI 
NOM 

DISTÀNCIA (m) 
DESCRIPCIÓ DE L'IMPACTE 

CULTURAL 

N.P. Cal Piqué 
A 90 m de la carretera 

d'accés al suport nº 10 

Possible condició secundària a 
causa de la col·80 i el pas de 

maquinària. 

  

Significatividad Media 3

Representatividad Media 3

Singularidad Baja 1

Complementariedad Baja 1

Conservación Sin alteración 4

Vulnerabilidad Baja 1

Protección Legal Inventariado 2

Grado de reconocimiento Medio 2

Impacto Moderado

Visibilidad del suelo Buena 1

Certidumbre Baja 1

0

Valoración de Bienes Diagnosis del impacto

21Valor del impacto

Incidencia Baja 2

Grado de Afección -

 

Taula 25:  Patrimoni Etnogràfic Inventariat al costat del projecte d'infraestructures (Font: Elaboració pròpia). 
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CODI 
NOM 

DISTÀNCIA (m) 
DESCRIPCIÓ DE L'IMPACTE 

CULTURAL 

N.P. 
Cassets de les Mines de 

Ferrera 

A 22 m de la carretera 

d'accés al suport nº 21 

Possible condició per col·800 i 
pas de maquinària. 

  

Significatividad Media 3

Representatividad Media 3

Singularidad Baja 1

Complementariedad Alta 5

Conservación Alterado 2

Vulnerabilidad Media 2

Protección Legal Inventariado 2

Grado de reconocimiento Medio 2

0

Valoración de Bienes Diagnosis del impacto

29Valor del impacto

Incidencia Media 3

Grado de Afección -

Impacto Moderado

Visibilidad del suelo Buena 1

Certidumbre Alta 5

 

Taula 26:  Patrimoni Etnogràfic Inventariat al costat del projecte d'infraestructures (Font: Elaboració pròpia). 
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CODI 
NOM 

DISTÀNCIA (m) 
DESCRIPCIÓ DE L'IMPACTE 

CULTURAL 

N.P. Cabana de pedra seca 
A 68 m de la carretera 

d'accés al suport nº 30 

Possible condició secundària a 
causa de la col·80 i el pas de 

maquinària. 

  

Significatividad Media 3

Representatividad Media 3

Singularidad Baja 1

Complementariedad Baja 1

Conservación Poco alterado 3

Vulnerabilidad Media 2

Protección Legal Inventariado 2

Grado de reconocimiento Medio 2

Impacto Moderado

Visibilidad del suelo Buena 1

Certidumbre Baja 1

0

Valoración de Bienes Diagnosis del impacto

22Valor del impacto

Incidencia Media 3

Grado de Afección -

 

Taula 27:  Patrimoni Etnogràfic Inventariat al costat del projecte d'infraestructures (Font: Elaboració pròpia). 
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CODI 
NOM 

DISTÀNCIA (m) 
DESCRIPCIÓ DE L'IMPACTE 

CULTURAL 

N.P. Més de l'Albareda 
A 45 m de la carretera 

d'accés al suport nº 34 

Possible condició secundària a 
causa de la col·80 i el pas de 

maquinària. 

  

Significatividad Media 3

Representatividad Media 3

Singularidad Baja 1

Complementariedad Baja 1

Conservación Sin alteración 4

Vulnerabilidad Baja 1

Protección Legal Inventariado 2

Grado de reconocimiento Medio 2

0

Valoración de Bienes Diagnosis del impacto

23Valor del impacto

Incidencia Baja 2

Grado de Afección -

Impacto Moderado

Visibilidad del suelo Buena 1

Certidumbre Media 3

 

Taula 28:  Patrimoni Etnogràfic Inventariat al costat del projecte d'infraestructures (Font: Elaboració pròpia) 
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9.3.3.2 PATRIMONIARQUITECTÒNIC INVENTARIAT (PE) 

Pel que fa al Patrimoni Arquitectònic No Inventariat, tal com s'indica a l'apartat "9.2. Identificació 

d'Impactes", s'han identificat un total d'11 elements etnogràfics a l'àrea d'estudi. Procedeix a la 

seva valoració patrimonial: 

 

CODI NOM DISTÀNCIA (m) 
DESCRIPCIÓ DE L'IMPACTE 

CULTURAL 

PE-01 
Pou i bugaderia de Ca l'Isidre 

Cererols 

A 69 m de la carretera 

d'accés al suport nº 49 

Possible condició secundària a 
causa de la col·80 i el pas de 

maquinària. 

   

Significatividad Media 2

Representatividad Baja 1

Singularidad Baja 1

Complementariedad Media 3

Conservación Poco alterado 3

Vulnerabilidad Baja 1

Protección Legal No existe 1

Grado de reconocimiento Bajo 1

0

Valoración de Bienes Diagnosis del impacto

17Valor del impacto

Incidencia Baja 2

Grado de Afección -

Impacto Compatible

Visibilidad del suelo Buena 1

Certidumbre Baja 1

 

Taula 29:  Patrimoni Etnogràfic (PE-01) proper al projecte d'infraestructures (Font: Elaboració pròpia). 
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CODI NOM DISTÀNCIA (m) 
DESCRIPCIÓ DE L'IMPACTE 

CULTURAL 

PE-02 Masia de Cal Camps 

A 109 m de la zona 

d'emmagatzematge de 

suport nº 39 

Possible condició secundària a 
causa de la col·80 i el pas de 

maquinària. 

   

Significatividad Media 3

Representatividad Baja 1

Singularidad Baja 1

Complementariedad Media 3

Conservación Alterado 2

Vulnerabilidad Media 2

Protección Legal No existe 1

Grado de reconocimiento Medio 2

0

Valoración de Bienes Diagnosis del impacto

19Valor del impacto

Incidencia Nula 1

Grado de Afección -

Impacto Compatible

Visibilidad del suelo Media 2

Certidumbre Baja 1

 

Taula 30:  Patrimoni Etnogràfic (PE-02) proper al projecte d'infraestructures (Font: Elaboració pròpia). 
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CODI NOM DISTÀNCIA (m) 
DESCRIPCIÓ DE L'IMPACTE 

CULTURAL 

PE-03 
Cabana de pedra seca de 

Cal Maginet 

Dins de la zona 

d'emmagatzematge de 

suport nº 39 i 18 m de la 

fonamentació d'aquest 

Possible afecció per neteja, 
emmagatzematge, col·800 i pas 

de maquinària. 

   

Significatividad Media 3

Representatividad Baja 1

Singularidad Baja 1

Complementariedad Media 3

Conservación Alterado 2

Vulnerabilidad Media 2

Protección Legal No existe 1

Grado de reconocimiento Medio 2

0

Valoración de Bienes Diagnosis del impacto

23Valor del impacto

Incidencia Baja 2

Grado de Afección -

Impacto Moderado

Visibilidad del suelo Buena 1

Certidumbre Alta 5

 

Taula 31:  Patrimoni Etnogràfic (PE-03) proper al projecte d'infraestructures (Font: Elaboració pròpia). 
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CODI NOM DISTÀNCIA (m) 
DESCRIPCIÓ DE L'IMPACTE 

CULTURAL 

PE-04 Casa de Cal Maginet 

A 21 m de la zona 

d'emmagatzematge de 

suport nº 38 

Possible condició secundària a 
causa de la col·80 i el pas de 

maquinària. 

   

Significatividad Baja 1

Representatividad Baja 1

Singularidad Baja 1

Complementariedad Baja 1

Conservación Alterado 2

Vulnerabilidad Media 2

Protección Legal No existe 1

Grado de reconocimiento Bajo 1

0

Valoración de Bienes Diagnosis del impacto

19Valor del impacto

Incidencia Baja 2

Grado de Afección -

Impacto Compatible

Visibilidad del suelo Media 2

Certidumbre Alta 5

 

Taula 32:  Patrimoni Etnogràfic (PE-04) proper al projecte d'infraestructures (Font: Elaboració pròpia). 
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CODI NOM DISTÀNCIA (m) 
DESCRIPCIÓ DE L'IMPACTE 

CULTURAL 

PE-05 Casa de Mas de l'Albareda 
A 19 m de la carretera 

d'accés del suport nº 34 

Possible condició secundària a 
causa de la col·80 i el pas de 

maquinària. 

   

Significatividad Baja 1

Representatividad Baja 1

Singularidad Baja 1

Complementariedad Baja 1

Conservación Alterado 2

Vulnerabilidad Media 2

Protección Legal No existe 1

Grado de reconocimiento Bajo 1

0

Valoración de Bienes Diagnosis del impacto

19Valor del impacto

Incidencia Baja 2

Grado de Afección -

Impacto Compatible

Visibilidad del suelo Media 2

Certidumbre Alta 5

 

Taula 33:  Patrimoni Etnogràfic (PE-05) proper al projecte d'infraestructures (Font: Elaboració pròpia). 
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CODI NOM DISTÀNCIA (m) 
DESCRIPCIÓ DE L'IMPACTE 

CULTURAL 

PE-06 Cabana Volta de Calcines 

A 135 m de la zona 

d'emmagatzematge de 

suport nº 32 

Possible condició secundària a 
causa de la col·80 i el pas de 

maquinària. 

   

Significatividad Alta 3

Representatividad Alta 3

Singularidad Baja 1

Complementariedad Baja 1

Conservación Poco alterado 3

Vulnerabilidad Baja 1

Protección Legal No existe 1

Grado de reconocimiento Medio 2

Impacto Moderado

Visibilidad del suelo Media 2

Certidumbre Baja 1

0

Valoración de Bienes Diagnosis del impacto

20Valor del impacto

Incidencia Baja 2

Grado de Afección -

 

Taula 34:  Patrimoni Etnogràfic (PE-06) proper al projecte d'infraestructures (Font: Elaboració pròpia). 
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CODI NOM DISTÀNCIA (m) 
DESCRIPCIÓ DE L'IMPACTE 

CULTURAL 

PE-07 
Cabana de pedra sec del Pla 

de la Tomasa 

A 48 m de la carretera 

d'accés del suport nº 30 

Possible condició secundària a 
causa de la col·80 i el pas de 

maquinària. 

   

Significatividad Media 3

Representatividad Media 3

Singularidad Baja 1

Complementariedad Baja 1

Conservación Alterado 2

Vulnerabilidad Media 2

Protección Legal No existe 1

Grado de reconocimiento Medio 2

Impacto Moderado

Visibilidad del suelo Buena 1

Certidumbre Media 3

0

Valoración de Bienes Diagnosis del impacto

21Valor del impacto

Incidencia Baja 2

Grado de Afección -

 

Taula 35:  Patrimoni Etnogràfic (PE-07) proper al projecte d'infraestructures (Font: Elaboració pròpia). 
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CODI NOM DISTÀNCIA (m) 
DESCRIPCIÓ DE L'IMPACTE 

CULTURAL 

PE-08 Casa del Tossal del Figueró 
Al costat de la carretera 

d'accés del suport nº 22 

Afecte directe per la neteja, 
l'emmagatzematge, la terra i el 

pas de maquinària. 

   

Significatividad Baja 1

Representatividad Baja 1

Singularidad Baja 1

Complementariedad Media 3

Conservación Alterado 2

Vulnerabilidad Alta 3

Protección Legal No existe 1

Grado de reconocimiento Bajo 1

Impacto Moderado

Visibilidad del suelo Media 2

Certidumbre Afección directa 7

1

Valoración de Bienes Diagnosis del impacto

26Valor del impacto

Incidencia Media 3

Grado de Afección Puntual

 

Taula 36:  Patrimoni Etnogràfic (PE-08) proper al projecte d'infraestructures (Font: Elaboració pròpia). 
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CODI NOM DISTÀNCIA (m) 
DESCRIPCIÓ DE L'IMPACTE 

CULTURAL 

PE-09 
Barraca del Tossal del 

Figueró 

A 98 m de la carretera 

d'accés del suport nº 22 

Possible condició secundària a 
causa de la col·80 i el pas de 

maquinària. 

   

Significatividad Media 3

Representatividad Baja 1

Singularidad Baja 1

Complementariedad Media 3

Conservación Alterado 2

Vulnerabilidad Media 2

Protección Legal No existe 1

Grado de reconocimiento Medio 2

0

Valoración de Bienes Diagnosis del impacto

19Valor del impacto

Incidencia Nula 1

Grado de Afección -

Impacto Compatible

Visibilidad del suelo Media 2

Certidumbre Baja 1

 

Taula 37:  Patrimoni Etnogràfic (PE-09) proper al projecte d'infraestructures (Font: Elaboració pròpia). 

 

 

 

 



 

 
INFORME FINAL DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA SUPERFICIAL.  

Projecte de "Parc Eòlic Anoia i Segarra III de 35,7 MW,SET Calonge i Línia d'Evacuació"  
(T.T.M.M. Castellfollit de Riubregós, Calonge de Segarra, Pujalt, Calaf, Sant Martí Sesgueioles, Els Prats de Rei i Rubió, 

Província de Barcelona) 
 

 

 JULIOL 2021 Pàgina 66 de 81 

 

CODI NOM DISTÀNCIA (m) 
DESCRIPCIÓ DE L'IMPACTE 

CULTURAL 

PE-10 
Cabana de pedra seca del 

Mont d'En Graell 

A 41 m de la carretera 

d'accés per donar suport 

nº 19 

Possible condició secundària a 
causa de la col·80 i el pas de 

maquinària. 

   

Significatividad Media 3

Representatividad Baja 1

Singularidad Baja 1

Complementariedad Baja 1

Conservación Alterado 2

Vulnerabilidad Media 2

Protección Legal No existe 1

Grado de reconocimiento Medio 2

0

Valoración de Bienes Diagnosis del impacto

19Valor del impacto

Incidencia Baja 2

Grado de Afección -

Impacto Compatible

Visibilidad del suelo Buena 1

Certidumbre Media 3

 

Taula 38:  Patrimoni Etnogràfic (PE-10) proper al projecte d'infraestructures (Font: Elaboració pròpia). 
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CODI NOM DISTÀNCIA (m) 
DESCRIPCIÓ DE L'IMPACTE 

CULTURAL 

PE-11 Pou Can Xip-xap 

A 7 m de la carretera 

d'accés per donar suport 

nº 16 

Possible condició secundària a 
causa de la col·80 i el pas de 

maquinària. 

   

Significatividad Baja 1

Representatividad Baja 1

Singularidad Media 3

Complementariedad Baja 1

Conservación Poco alterado 3

Vulnerabilidad Media 2

Protección Legal No existe 1

Grado de reconocimiento Bajo 1

0

Valoración de Bienes Diagnosis del impacto

23Valor del impacto

Incidencia Media 3

Grado de Afección -

Impacto Moderado

Visibilidad del suelo Media 2

Certidumbre Alta 5

 

Taula 39:  Patrimoni Etnogràfic (PE-11) proper al projecte d'infraestructures (Font: Elaboració pròpia). 
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9.4 PROPOSTA DE MESURES PREVENTIVES/CORRECTORES 

9.4.1 ASPECTES GENERALS 

Un cop identificats i avaluats els impactes, es proposen una sèrie de mesures preventives que 

es considerin oportunes, sempre tenint en compte que serà l'Administració Pública competent 

qui dicti les mesures a seguir. 

El Pla de Vigilància del Patrimoni Cultural es pot definir com la implementació d'un enfocament 

de treball previ a través del qual s'estableixen les pautes a seguir en la fase de construcció del 

projecte per garantir el compliment de les mesures preventives proposades, així com per 

controlar possibles imprevistos i posar-hi remei. 

Cal determinar l'abast de les mesures a implementar. Això es basa en quatre factors principals: 

➢ El valor de l'entitat afectada. 

➢ El tipus d'impacte. 

➢ Factors que intervenen en l'impacte. 

➢ El moment de l'acció. 

La unió d'aquests quatre factors es concreta en tres nivells d'abast: evitar, mitigar o compensar 

l'impacte. La naturalesa de les mesures ve determinada pel seu abast, que permetrà la seva 

posterior tipificació en mesures preventives, pal·liatives, compensatòries i correctores. 

Amb aquest Pla de Correcció d'Impacte es pretén proposar possibles mesures per protegir el 

Patrimoni Cultural de totes aquelles actuacions del projecte que suposin un risc de destrucció o 

alteració del mateix, així com pal·liar o evitar el possible impacte sobre entitats que no hagin 

pogut ser documentades per la seva inexistència en l'estudi anterior. 

9.4.2 PLANTEJAMENT DE LES MESURES PREVENTIVES 

A continuació, es presenta una Taula-resum, on se sintetitzen els béns documentats durant el 

recorregut, el Valor d'Impacte, el tipus d'Impacte, així com les mesures preventives que es 

proposen, per evitar que aquests béns no s'alterin. 
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CATEGORIES NOM DISTÀNCIA TIPUS D’IMPACTE MESURES PREVENTIVES 

BIC - - - - 

Patrimoni 
Arqueològic 
Inventariat 

Sota de la 
Ferrera 

A 116 m de la 
carretera d'accés 
del suport nº 19 

Impacte 
Compatible 

Es proposa una marca del dipòsit 
amb malla taronja durant l'execució 

del projecte. 

Pla de la 
Tomassa II 

A 90 m de la 
carretera d'accés 
del suport nº 27 

Impacte Moderat 

Es proposa un far del dipòsit amb 
malla taronja durant l'execució del 

projecte. 

Seguiment arqueològic de 
moviments de terres prop de 

l'enclavament. 

Patrimoni 
arqueològic no 

inventariat 
- - - - 

Patrimoni 
Arquitectònic 

Inventariat 

Ca l’Escura 

A 4 m de la rasa 
i a 6 m de la 

carretera 

 

Impacte Moderat 

Donada la seva proximitat a la rasa i 
al camí, es proposa una marca de 

l'estructura amb malla taronja durant 
l'execució del projecte. 

 
Seguiment arqueològic. 

Cal Vicenç del 
Bosc 

A 118 m del 
suport nº 10 de 
la línia elèctrica 

d'evacuació 

Impacte 
Compatible 

Donada la seva proximitat al suport, 
es proposa un far de la zona propera 

a l'estructura amb malla taronja, 
durant l'execució del projecte. 

Cal Pique 
A 90 m de la 

carretera d'accés 
del suport nº 10 

Impacte Moderat 

Donada la seva proximitat a la 
calçada, es proposa un far de la 
zona propera a l'estructura amb 

malla taronja, durant l'execució del 
projecte. 
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CATEGORIES NOM DISTÀNCIA TIPUS D’IMPACTE MESURES PREVENTIVES 

Casetes de les 
Mines de 
Ferrera 

A 22 m de la 
carretera d'accés 
del suport nº 21 

Impacte Moderat 

Donada la seva proximitat a la 
calçada, es proposa un marcatge de 
l'estructura amb malla taronja durant 

l'execució del projecte. 
 

Seguiment arqueològic. 

Barraca de 
pedra seca 

A 68 m de la 
carretera d'accés 
del suport nº 30 

Impacte Moderat 

Donada la seva proximitat a la 
calçada, es proposa un marcatge de 
l'estructura amb malla taronja durant 

l'execució del projecte. 
 

Seguiment arqueològic. 

Mas de 
l’Albareda 

A 45 m de la 
carretera d'accés 
del suport nº 34 

Impacte Moderat 

Donada la seva proximitat a la 
calçada, es proposa un marcatge de 
l'estructura amb malla taronja, durant 

l'execució del projecte. 
 

Patrimoni 
Etnogràfic 

PE-01 
- 

Pou i bugaderia 
de Ca l’Isidre 

Cererols 

A 69 m de la 
carretera d'accés 

al suport nº 49 

Impacte 
Compatible 

Donada la seva proximitat a la 
calçada, es proposa un marcatge de 
l'estructura amb malla taronja, durant 

l'execució del projecte. 
 

PE-02 
- 

Masía de Cal 
Camps 

A 109 m de la 
zona 

d'emmagatzemat
ge de suport nº 

39 

Impacte 
Compatible 

Donada la seva proximitat al suport, 
es proposa un marcatge de 

l'estructura amb malla taronja, durant 
l'execució del projecte. 

 

PE-03 
- 

Cabana de 
pedra seca de 
Cal Maginet 

Dins de la zona 
d'estocs de 

suport nº 39 i 17 
m de la 

fonamentació 
d'aquest 

Impacte Moderat 

Donada la seva ubicació dins de 
l'àrea d'estocs de suport, es proposa 

un marcatge de l'estructura amb 
malla taronja, durant l'execució del 

projecte. 

PE-04 
- 

Casa de Cal 
Maginet 

A 21 m de la 
zona 

d'emmagatzemat
ge de suport nº 

38 

Impacte 
Compatible 

Donada la seva proximitat al suport, 
es proposa un marcatge de 

l'estructura amb malla taronja, durant 
l'execució del projecte. 
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CATEGORIES NOM DISTÀNCIA TIPUS D’IMPACTE MESURES PREVENTIVES 

PE-05 
- 

Casa de Mas 
de l’Albareda 

A 19 m de la 
carretera d'accés 
del suport nº 34 

Impacte 
Compatible 

Donada la seva proximitat a la 
calçada, es proposa un marcatge de 
l'estructura amb malla taronja durant 

l'execució del projecte. 

PE-06 
- 

Cabina Volta de 
Calcines 

A 135 m de la 
zona 

d'emmagatzemat
ge de suport nº 

32 

Impacte Moderat 

Donada la seva proximitat al suport, 
es proposa un marcatge de 

l'estructura amb malla taronja, durant 
l'execució del projecte. 

PE-07 
- 

Cabana de 
pedra seca de 

Pla de la 
Tomasa 

A A 48 m de la 
carretera d'accés 
del suport nº 30 

Impacte Moderat 

Donada la seva proximitat a la 
calçada, es proposa un marcatge de 
l'estructura amb malla taronja, durant 

l'execució del projecte. 

PE-08 
- 

Casa del Tossal 
del Figueró 

Al costat de la 
carretera d'accés 
del suport nº 22 

Impacte Moderat 

Donada la seva proximitat a la rasa, 
es proposa un marcatge de 

l'estructura amb malla taronja durant 
l'execució del projecte. 

 
Seguiment arqueològic. 

PE-09 
- 

Barraca del 
Tossal del 

Figueró 

A 98 m de la 
carretera d'accés 
del suport nº 22 

Impacte 
Compatible 

Donada la seva proximitat a la 
calçada, es proposa un marcatge de 
l'estructura amb malla taronja, durant 

l'execució del projecte. 

PE-10 
- 

Cabana de 
pedra seca de 

Mont d’En 
Graell 

A 41 m de la 
carretera d'accés 
del suport nº 19 

Impacte 
Compatible 

Donada la seva proximitat a la 
calçada, es proposa un marcatge de 
l'estructura amb malla taronja, durant 

l'execució del projecte. 

PE-11 
- 

Pou de Can 
Xip-xap 

A 7 m de la 
carretera d'accés 
del suport nº 16 

Impacte Moderat 

Donada la seva proximitat a la rasa, 
es proposa un marcatge de 

l'estructura amb malla taronja durant 
l'execució del projecte. 

 
Seguiment arqueològic. 

Taula 40:  Taula resum de l'avaluació d'impactes i mesures preventives plantejades (Font: Elaboració pròpia). 
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9.5 IMPACTES RESIDUALS 

"Impacte Residual" és la conseqüència que genera el projecte un cop aplicades les mesures 

preventives i/o correctores indicades anteriorment. Aquests efectes poden ser positius o 

negatius. Els impactes residuals positius són el resultat d'un projecte o acció, que és positiu per 

a la comunitat circumdant. D'altra banda, els impactes residuals negatius fan referència als 

efectes negatius que continuen persistint, un cop aplicades les mesures preventives proposades. 

Els impactes residuals del projecte en estudi són els que s'enumeren a continuació: 

 

CATEGORIA NOM 
IMPACTE 

RESIDUAL 
DESCRFIPCIÓ 

BIC - - - 

Patrimoni Arqueològic 
Inventariat 

Sota de la Ferrera 
Impacte 

Compatible 
Sense impacte residual 

Pla de la Tomassa 
II 

Impacte 
Compatible 

Un cop aplicades les mesures preventives 
proposades, l'impacte esdevé moderat a 

compatible. 

 
 

Patrimoni arqueològic no 
inventariat 

 
 

- - - 

Patrimoni Arquitectònic 
Inventariat 

Ca l’Escura 
Impacte 

Compatible 

Un cop aplicades les mesures preventives 
proposades, l'impacte esdevé moderat a 

compatible.. 

Cal Vicenç del 
Bosc 

Impacte 
Compatible 

Sense impacte residual. 

Cal Pique 
Impacte 

Compatible 

Un cop aplicades les mesures preventives 
proposades, l'impacte esdevé moderat a 

compatible. 

Casetes de les 
Mines de Ferrera 

Impacte 
Compatible 

Un cop aplicades les mesures preventives 
proposades, l'impacte esdevé moderat a 

compatible. 

Barraca de 
pedra seca 

Impacte 
Compatible 

Un cop aplicades les mesures preventives 
proposades, l'impacte esdevé moderat a 

compatible. 
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CATEGORIA NOM 
IMPACTE 

RESIDUAL 
DESCRFIPCIÓ 

Mas de 
l’Albareda 

Impacte 
Compatible 

Un cop aplicades les mesures preventives 
proposades, l'impacte esdevé moderat a 

compatible. 

Patrimoni Etnogràfic 

PE-01 
- 

Pou i bugaderia de 
Ca l’Isidre Cererols 

Impacte 
Compatible 

No hi ha cap impacte residual. 

PE-02 
- 

Masía de Cal 
Camps 

Impacte 
Compatible 

Sense impacte residual. 

PE-03 
- 

Cabana de pedra 
seca de Cal 

Maginet 

Impacte 
Compatible 

Un cop aplicades les mesures preventives 
proposades, l'impacte esdevé moderat a 

compatible. 

PE-04 
- 

Casa de Cal 
Maginet 

Impacte 
Compatible 

Sense impacte residual. 

PE-05 
- 

Casa de Mas de 
l’Albareda 

Impacte 
Compatible 

Sense impacte residual. 

PE-06 
- 

Cabina Volta de 
Calcines 

Impacte 
Compatible 

Un cop aplicades les mesures preventives 
proposades, l'impacte esdevé moderat a 

compatible. 

 

PE-07 
- 

Cabana de pedra 
seca de Pla de la 

Tomasa 

Impacte 
Compatible 

Un cop aplicades les mesures preventives 
proposades, l'impacte esdevé moderat a 

compatible. 

PE-08 
- 

Casa del Tossal del 
Figueró 

Impacte 
Compatible 

Un cop aplicades les mesures preventives 
proposades, l'impacte esdevé moderat a 

compatible. 

PE-09 
- 

Barraca del Tossal 
del Figueró 

Impacte 
Compatible 

No hi ha cap impacte residual. 

PE-10 
- 

Cabana de pedra 
seca de Mont d’En 

Graell 

Impacte 
Compatible 

No hi ha cap impacte residual. 
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CATEGORIA NOM 
IMPACTE 

RESIDUAL 
DESCRFIPCIÓ 

PE-11 
- 

Pou de Can Xip-
xap 

Impacte 
Compatible 

Un cop aplicades les mesures preventives 
proposades, l'impacte esdevé moderat a 

compatible. 

Taula 41: Anàlisi dels impactes residuals del projecte (Font: Elaboració pròpia). 

 

9.6 TAULA-RESUM D’IMPACTE CULTURAL 

A continuació, s'inclou una Taula-resum, on es recullen les categories de béns, el nom, el valor 

de l'impacte, el tipus d'impacte generat, les mesures preventives proposades; així com els 

impactes residuals, després de l'aplicació d'aquestes mesures. 
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CATEGORIA NOM 

 
DISTÀNCIA IMPACTE POTENCIAL MESURES PREVENTIVES 

IMPACTE 
RESIDUAL 

 
BIC 

 
- - - - - 

Patrimoni Arqueològic  
Inventari 

Sota de la Ferrera 

A 116 m de la 
carretera d'accés 
del  suport nº 19 

Impacte Compatible 
Es proposa una marca del dipòsit 

amb malla taronja durant l'execució 
del projecte. 

Impacte 
Compatible 

Pla de la Tomassa II 

A 90 m de la 
carretera d'accés 
del suport nº 27 

Impacte Moderat 

Es proposa un far del dipòsit amb 
malla taronja durant l'execució del 

projecte. 
Seguiment arqueològic de moviments 

de terres prop de l'enclavament. 

Impacte 
Compatible 

Patrimoni Arqueològic 
No inventariat 

- - - - - 

Patrimoni Arquitectònic 

Inventari  

Ca l’Escura 
A 4 m de la rasa i a 
6 m de la carretera 

Impacte Moderat 

Donada la seva proximitat a la rasa i 
al camí, es proposa una marca de 

l'estructura amb malla taronja durant 
l'execució del projecte. 
Seguiment arqueològic. 

Impacte 
Compatible 

Cal Vicenç del Bosc 

A 118 m del suport 
nº 10 de la línia 

elèctrica 
d'evacuació 

Impacte Compatible 

Donada la seva proximitat al suport, 
es proposa un far de la zona propera 

a l'estructura amb malla taronja, 
durant l'execució del projecte. 

Impacte 
Compatible 

Cal Pique 
A 90 m del vial 

d’accés al suport 
10 

Impacte Moderat 
Donada la seva proximitat a la 

calçada, es proposa un far de la zona 
propera a l'estructura amb malla 

Impacte 
Compatible 
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CATEGORIA NOM 

 
DISTÀNCIA IMPACTE POTENCIAL MESURES PREVENTIVES 

IMPACTE 
RESIDUAL 

taronja, durant l'execució del 
projecte. 

Casetes de les Mines de Ferrera 
A 22 m del vial 

d’accés al suport nº 
21 

Impacte Moderat 

Donada la seva proximitat a la 
calçada, es proposa un marcatge de 
l'estructura amb malla taronja durant 

l'execució del projecte. 
Seguiment arqueològic. 

Impacte 
Compatible 

Barraca de pedra seca 
A 68 m de la 

carretera d'accés al 
suport nº 30 

Impacte Moderat 

Donada la seva proximitat a la 
calçada, es proposa un marcatge de 
l'estructura amb malla taronja durant 

l'execució del projecte. 
Seguiment arqueològic. 

Impacte 
Compatible 

Mas de l’Albareda 
A 45 m de la 

carretera d'accés al 
suport nº 34 

Impacte Moderat 

Donada la seva proximitat a la 
calçada, es proposa un marcatge de 
l'estructura amb malla taronja, durant 

l'execució del projecte. 

Impacte 
Compatible 

Patrimoni Etnogràfic 

PE-01 
- 

Pou i bugaderia de Ca 
l’Isidre Cererols 

A 69 m de la 
carretera d'accés al 

suport nº 49 
Impacte Compatible 

Donada la seva proximitat a la 
calçada, es proposa un marcatge de 
l'estructura amb malla taronja, durant 

l'execució del projecte. 

Impacte 
Compatible 

PE-02 
- 

Masía de Cal Camps 

A 109 m de la zona 
d'emmagatzematge 

de suport nº 39 
Impacte Compatible 

Donada la seva proximitat al suport, 
es proposa un marcatge de 

l'estructura amb malla taronja, durant 
l'execució del projecte. 

Impacte 
Compatible 

PE-03 
- 

Barraca de pedra seca de 
Cal Maginet 

Dins de la zona 
d'estocs de suport 
nº 39 i 17 m de la 

fonamentació 
d'aquest 

Impacte Moderat 

Donada la seva ubicació dins de 
l'àrea d'estocs de suport, es proposa 

un marcatge de l'estructura amb 
malla taronja, durant l'execució del 

projecte. 

Impacte 
Compatible 

PE-04 
- 

Casa de Cal Maginet 

A 21 m de la zona 
d'emmagatzematge 

de suport nº 38 
Impacte Compatible 

Donada la seva proximitat al suport, 
es proposa un marcatge de 

l'estructura amb malla taronja, durant 
l'execució del projecte. 

Impacte 
Compatible 
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CATEGORIA NOM 

 
DISTÀNCIA IMPACTE POTENCIAL MESURES PREVENTIVES 

IMPACTE 
RESIDUAL 

PE-05 
- 

Casa de Mas d’Albareda 

A 19 m de la 
carretera d'accés al 

suport nº 34 
Impacte Compatible 

Donada la seva proximitat a la 
calçada, es proposa un marcatge de 
l'estructura amb malla taronja, durant 

l'execució del projecte. 

Impacte 
Compatible 

PE-06 
- 

Cabana Volta de Calcines 

A 135 m de la zona 
d'emmagatzematge 

de suport nº 32 
Impacte Moderat 

Donada la seva proximitat al suport, 
es proposa un marcatge de 

l'estructura amb malla taronja, durant 
l'execució del projecte. 

Impacte 
Compatible 

PE-07 
- 

Cabana de pedra seca de Pla 
de la Tomasa 

A 48 m de la 
carretera d'accés al 

suport nº 30 
Impacte Moderat 

Donada la seva proximitat a la 
calçada, es proposa un marcatge de 
l'estructura amb malla taronja, durant 

l'execució del projecte. 

Impacte 
Compatible 

PE-08 
- 

Casa del Tossal del Figueró 

Al costat de la 
carretera d'accés al 

suport nº 22 
Impacte Moderat 

Donada la seva proximitat a la rasa, 
es proposa un marcatge de 

l'estructura amb malla taronja durant 
l'execució del projecte. 
Seguiment arqueològic. 

Impacte 
Compatible 

PE-09 
- 

Barraca del Tossal del Figueró 

A 98 m de la 
carretera d'accés al 

suport nº 22 
Impacte Compatible 

Donada la seva proximitat a la 
calçada, es proposa un marcatge de 
l'estructura amb malla taronja, durant 

l'execució del projecte. 

Impacte 
Compatible 

PE-10 

- 

Cabana de pedra seca de Mont 

d’En Graell 

A 41 m de la 
carretera d'accés al 

suport nº 19 
Impacte Compatible 

Donada la seva proximitat a la 
calçada, es proposa un marcatge de 
l'estructura amb malla taronja, durant 

l'execució del projecte. 

Impacte 
Compatible 
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CATEGORIA NOM 

 
DISTÀNCIA IMPACTE POTENCIAL MESURES PREVENTIVES 

IMPACTE 
RESIDUAL 

PE-11 
- 

Pozo de Can Xip-xap 

A 7 m de la 
carretera d'accés al 

suport nº 16 
Impacte Moderat 

Donada la seva proximitat a la rasa, 
es proposa un marcatge de 

l'estructura amb malla taronja durant 
l'execució del projecte. 
Seguiment arqueològic. 

Impacte 
Compatible 

Taula 42:  Taula resum de l'avaluació d'impactes i mesures preventives plantejades (Font: Elaboració pròpia). 



  

 

10 CONCLUSIONS 

Després de la finalització de la Prospecció Arqueològica Superficial a l'àrea d'influència del 

projecte de "Parc Eòlic Anoia i Segarra III, SET Calonge i Línia d'Evacuació" (TT.MM. de 

Castellfollit de Riubregós, Calonge de Segarra, Pujalt, Calaf, Sant Martí Sesgueioles, Els Prats 

de Rei i Rubió, Província de Barcelona), es poden extreure una sèrie de conclusions com a 

resum: 

• Començant pels Béns d'Interès Cultural (BIC),després de consultar la base de dades 

de Béns Immobles del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport del Govern d'Espanya; no 

hi ha elements relacionats amb aquesta categoria de béns situats en les proximitats 

del projecte d'infraestructura. 

• Tenint en compte el Patrimoni Cultural Inventariat de la zona, indiquen que hi ha 2 

béns vinculats a aquesta categoria en l'entorn del projecte objecte d'aquest estudi. 

Aquests béns es troben a menys de 200 m de distància, per la qual cosa s'han proposat 

una sèrie de mesures de precaució per limitar-ne l'impacte cultural. En el cas del 

jaciment del Pla de la Tomassa II (a 90 m del camí d'accés per donar suport al número 

27 de la línia elèctrica), s'ha recomanat el marcatge de les restes arqueològiques i el 

seguiment arqueològic dels treballs d'adequació de la carretera perquè passi de tenir 

un impacte moderat a compatible. D'altra banda, n'hi hauria prou amb marcar el solar 

de Sota de la Ferrera, ja que està molt més allunyat de la carretera (116 m) i té un 

impacte compatible. 

• Pel que fa al Patrimoni Arqueològic No Inventariat, no s'han trobat elements 

relacionats amb aquesta categoria en les proximitats del projecte d'infraestructura. 

• Pel que fa al Patrimoni Arquitectònic Inventariat, després de consultar la Base de 

Dades de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya; cal destacar que hi ha sis elements relacionats amb aquesta categoria 

situats a les proximitats del projecte d'infraestructura. Cinc d'ells tenen un Impacte 

Potencial Moderat  que, després de l'abordatge de les mesures preventives 

adequades (marcatge de les estructures i seguiment arqueològic, aquest últim en 

aquells béns més propers a les infraestructures del projecte) es faria Compatible.  

D'altra banda, hi ha un altre bé que, per la seva naturalesa i per estar més lluny que 

els altres, té un impacte compatible al principi. 

• Pel que fa al patrimoni etnogràfic, s'han identificat un total d'onze elements en l'àrea 

d'estudi, amb diferents graus d'impacte: Compatible (6) i Moderat (5). La majoria 

d'elles corresponen a casernes relacionades amb el treball agrícola i amb masies 

típiques del poblat rural de la zona. Per tal de mitigar aquest impacte, es proposa un 

marcatge de totes les estructures durant l'execució de les obres i el seguiment 



  

 

arqueològic de les que estan enganxades o dins del projecte d'infraestructura de l'EP 

Anoia i Segarra III. Un cop dutes a terme aquestes mesures, l'impacte residual 

resultant esdevindria compatible en tots els casos. 

• Finalment, en referència al Patrimoni Paleontològic, un cop consultada la base de 

dades del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i s'han realitzat els 

treballs de prospecció, no s'han trobat jaciments d'aquest tipus propers al projecte 

d'infraestructura. 

• En conclusió, a causa de la mala visibilitat en algunes de les ubicacions dels 

aerogeneradors del projecte PE Anoia i Segarra III i la inaccessibilitat del terreny en 

alguns dels suports de la línia elèctrica d'evacuació, es proposa un seguiment 

arqueològic intensiu dels treballs de desbroç a la zona dels aerogeneradors  CAL-

02, CAL-04   i CAS-03;  a la torre de mesura i en els suports nOS 41 i 50 de la LAAT. 

De la mateixa manera, com a mesura general, es proposa un seguiment arqueològic 

de tots els moviments de terres que es van a realitzar, de manera que es pugui 

controlar i documentar la possible aparició de jaciments arqueològics no observables 

superficialment.  
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Expedient Arq002-1767-2021 (R/N 747 K121 N-C06  2021/1-32984) d’autorització d’una 
intervenció arqueològica preventiva a les zones afectades pel Parc eòlic Anoia i Segarra III de 
37,2 MW i línia d’evacuació (Castellfollit de Riubregós, Calonge de Segarra, Pujalt, Calaf, 
Sant Martí Sesgueioles, Els Prats de Rei y Rubió, Anoia), segons el procediment establert en 
l’article 14 i següents del  Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 
 
Fets 
1. En data 14 de maig de 2021 (registre d’entrada núm. 9015-795127/2021)  el senyor 

Antonio Castañeda Fernández (Atenea Arqueologia y Patrimonio Cultural SLU), presenta  
la sol·licitud d’autorització d’una intervenció arqueològica preventiva a les zones afectades 
pel Parc eòlic Anoia i Segarra III de 37,2 MW i línia d’evacuació (Castellfollit de Riubregós, 
Calonge de Segarra, Pujalt, Calaf, Sant Martí Sesgueioles, Els Prats de Rei i Rubió, 
Anoia), sota la direcció de l’arqueòleg Antonio Castañeda Fernández (Atenea Arqueologia 
y Patrimonio Cultural SLU), del del 8 al 14 de juliol de 2021. 
 

2. En data 23 de juny de 2021 l’arqueòleg territorial de la Catalunya Central va emetre 
informe favorable sobre l’esmentada sol·licitud.  

 
3. En data 23 de juny de 2021 el Servei d’Arqueologia i Paleontologia proposa autoritzar la 

intervenció. 
 
Motivació 
Comprovació expectativa arqueològica zones afectats pel Parc eòlic Anoia i Segarra III de 
37,2 MW i línia d’evacuació (Anoia). 
 
Fonaments de dret 
1. Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català 

(DOGC núm. 1807, d’11.10.1993). 
 
2. Article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del 

patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594, de 13.3.2002). 
 
3. Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC 

núm. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de 
competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les 
persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010). 

 
Resolució 
 
Per tot això, resolc:  
 
1.  Autoritzar la realització d’una intervenció arqueològica preventiva d'acord amb les dades i 
condicions següents: 
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Lloc de la intervenció: zones afectades pel Parc eòlic Anoia i Segarra III de 37,2 MW i línia 
d’evacuació (Castellfollit de Riubregós, Calonge de Segarra, Pujalt, Calaf, Sant Martí 
Sesgueioles, Els Prats de Rei y Rubió, Anoia) 
Persona o institució autoritzada: Atenea Arqueologia y Patrimonio Cultural SLU. 
Direcció de la intervenció: Antonio Castañeda Fernández (Atenea Arqueologia y Patrimonio 
Cultural SLU). 
Activitat autoritzada: prospecció. 
Termini de realització: del 8 al 17 de juliol de 2021. 
Lloc de dipòsit provisional de les restes: magatzem de l’empresa Atenea Arqueologia y 
Patrimonio Cultural SLU. 
 
La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada en els termes descrits en la 
documentació presentada per a la tramitació de l'expedient i d'acord amb les disposicions de 
la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del reglament de protecció 
del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 
El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s’entendrà que comença a 
comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.  
 
2.  Notificar aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat 
interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d’alçada davant la 
consellera de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d’aquesta 
notificació.  
 
Notificar, així mateix, aquesta resolució a l’ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que 
contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció 
d’aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment 
previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010 
El director territorial , 
 
 
 
 
 
 
 
Lluís Cerarols i Cortina  
 
Vic,  
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ANNEX XIV 
INFORME DE CICLE ANUAL DE 
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ALTA TENSIÓN DE EVACUACIÓN  
 

TT.MM. de Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, Els Prats 

de Rei, Pujalt, Rubió, Sant Martí Sesgueioles y Veciana 

(C.A. de Catalunya) 
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Las empresas Desarrollos Eólicos Anoia y Segarra III, S.L.U., con CIF 

B88624135, y domicilio social en Carrer Caracas, nº 23, planta 4 28010 – Madrid 

presenta el siguiente Informe de Seguimiento Anual de Avifauna y Quirópteros del 

Parque Eólico (PE) “Anoia y Segarra III” (35,7 MW) ubicado en Castellfollit de 

Riubregós, Estaràs e Ivorra y su Línea Aérea de Alta tensión de evacuación (LAAT) 

(16,9 KM) ubicadas en Calaf, Calonge de Segarra, Els Prats de Rei, Pujalt, Ruibió y 

Sant Martí Sesgueioles (Lleida y Barcelona). 

Realiza dicho Estudio preliminar de avifauna, la empresa “ArgusTec S.L.” con 

domicilio a efectos de notificaciones en la ciudad de Ávila (España C/ Cronista Eduardo 

Ruíz Ayúcar, 10, CP 05004 - Tfno. (+34) 658 842 683 y e-mail: info@argustec.es 

Abril 2022 

 

RESPONSABLE DEL INFORME 

D. Oscar Sánchez-Morate Gzlez. de Vega 

DNI: 70.803.668 – P 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

 ANTECEDENTES 

El uso de energías renovables, sin duda, contribuye a preservar el medio ambiente y 

asegurar el desarrollo sostenible, la innovación y el progreso tecnológico, impulsando 

estilos de vida cuyas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) puedan ser 

recuperadas por la naturaleza.   

Uno de los principales impactos de la instalación de parques eólicos y sus 

infraestructuras anexas es su afección sobre la fauna aérea. Los impactos más 

frecuentes son la pérdida de hábitats y la mortalidad por colisión con los 

aerogeneradores, entre otros. Por esta razón, para evaluar y reducir la incidencia de 

los impactos de las infraestructuras proyectadas sobre la fauna se debe realizar un 

estudio de la fauna potencialmente afectada por las infraestructuras proyectadas. 

 OBJETIVOS 

El presente estudio de seguimiento anual de avifauna y quirópteros se ha realizado 

durante los meses de mayo de 2021 a abril de 2022, cuyos resultados se muestran en 

el presente documento.  

Los principales objetivos de dicho trabajo son: 

→ Recopilar la información bibliográfica existente sobre las comunidades de 

avifauna presentes en el área de estudio. 

→ Obtener un listado de especies de aves presentes en el área y abundancia, con 

indicación de su estado de conservación, fenología (sedentarias, nidificantes, 

invernantes y en paso), mediante la realización del trabajo de campo. 

→ Localizar los puntos habituales de paso en las zonas prospectadas con 

indicación de la altura de vuelo. 

→ Identificar los tipos de vuelo habituales de las zonas de influencia (campeo, 

descanso, dormideros, nidificación, migración, etc.). 

→ Definir las zonas de riesgo para aves y quirópteros, respecto a la ubicación de 

las infraestructuras proyectadas. 

→ Determinar la existencia de lugares de interés para la fauna, tales como masas 

de agua, nidificaciones, construcciones o puntos de alimentación para las aves 

necrófagas. 
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→ Detectar las colonias y refugios de murciélagos (especies, tamaño y 

localización). 

Así mismo, mediante el análisis de todos los datos anteriormente señalados, se marca 

como objetivo final la obtención de una visión detallada y global de la fauna presente 

en la zona estudiada y con ello asesorar e intervenir en el diseño y emplazamiento de 

las infraestructuras de evacuación para reducir el riesgo y compatibilizar el proyecto 

con la vida silvestre. 

 



 

INFORME CICLO ANUAL DE 
AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS  

PE ANOIA I SEGARRA III Y SU LAAT DE 
EVACUACIÓN   

 

INFORME DE CICLO ANUAL DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS Página 3 de 88 

2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La empresa Desarrollos Eólicos Anoia y Segarra III, S.L.U pretenden la implantación 

del Parque Eólico (PE) Anoia I Segarra III y su Línea de Aérea de Alta Tensión (LAAT) 

de evacuación, en la provincia de Barcelona y Lleida. El proyecto se localiza en los 

términos municipales de Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, Els Prats 

de Rei, Pujalt, Rubió y Sant Martí Sesgueioles en la Comunida Aurónoma de Cataluña. 

Figura 1. Localización del proyecto. 

 

La zona se encuentra en la comarca de la Alta Segarra y la comarca de Anoia. Las 

comarcas se sitúan en las Comarcas Centrales, en la zona de depresión central 

catalana, en la franja de contacto con la Cordillera Prelitoral con un fondo formado por 

una típica cuenca de erosión moderadas sobre materiales blandos. 

En cuanto al paisaje la zona se sitúa entre colinas y altiplanos con mosaicos de cultivos 

de secano principalmente cerealistas intercalados con márgenes arbóreos y bosques 

compuestos por árboles de clima mediterráneo como son roble, encina, pino carrasco y 

silvestre principalmente. La vegetación natural se encuentra dominada por bosques de 

encina, carrasca y roble valenciano, aunque se intercala con otras especies como el 
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arce de Montpellier o diferentes especies de pino o especies esclerófilas mediterráneas 

como el enebro. Presenta una influencia y cambio progresivo debido a la relación de 

influencias de un clima mediterráneo de influencia continental, con los cambios en la 

vegetación.  

A continuación, se detallan brevemente las diferentes unidades de vegetación y usos 

del suelo en la zona de implantación de los proyectos: 

- Cultivos y terrenos agrícolas. Especialmente tierras de labor en secano, 

principalmente cerealistas. Estos medios son mayoritariamente usados por la 

avifauna como zona de campeo. Además, entre los terrenos de cultivo, 

encontramos importantes espacios de vegetación natural que sirven de 

alimentación y refugio para la avifauna de pequeño tamaño. 

- Bosque mediterráneo se encuentra formado por vegetación típica esclerófila 

y xerófila, ya que tiene que soportar la aridez estacional. Se encuentra 

dominada por encina y roble en convivencia con especies como el pino carrasco 

piñonero, sabina etc. El sotobosque es leñoso, espinoso y aromático que 

forman una composición que da alimento y refugio a gran variedad de 

especies. 

- Terrenos agrícolas con vegetación natural. Suelen ser zonas de cultivo de 

cereal de secano con áreas donde se puede encontrar vegetación natural 

principalmente herbácea y arbustiva. Son pequeñas islas, lindes o cultivos en 

desuso. En esta zona son pocas dada la orografía del terreno. 
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3. METODOLOGÍA 

En este apartado, se describe la metodología empleada para el desarrollo del presente 

documento, basándose en tres líneas de trabajo principales ordenadas en el tiempo. En 

primer lugar, se llevó a cabo una revisión bibliográfica detallada de la fauna 

presente en la zona, así como de recursos naturales relacionados (Espacios Naturales 

Protegidos…), incluyendo consultas a la administración competente con el fin de 

obtener toda la información disponible. A continuación, se realizó in situ una 

prospección de fauna para obtener una visión actual y concreta de la fauna 

presente en la zona de estudio. Finalmente, se realizó una valoración y análisis de 

los datos obtenidos en campo, para así conocer todos los aspectos de biodiversidad 

faunística y uso del espacio. 

 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

El paso previo a cualquier trabajo de investigación y/o prospección, como el que se 

desarrolla en el presente documento, implica una detallada revisión bibliográfica que 

permita identificar los conocimientos previos del tema a estudiar, así como la 

información inexistente o desconocida.  

Esta información ha sido completada con los resultados del trabajo de campo del 

estudio anual de avifauna y quirópteros realizado, cuyos datos se muestran en el 

presente informe. 

 LUGARES DE IMPORTANCIA PARA LA FAUNA 

En este apartado se ha realizado una búsqueda e identificación de lugares importantes 

para la fauna en el ámbito de estudio mediante revisión bibliográfica y cartográfica. 

Para ello se ha empleado la cartografía oficial extraída del MITECO (Ministerio para la 

Transición Ecológica, Gobierno de España). 

Se ha realizado una búsqueda de los Espacios Naturales Protegidos en un radio de 10 

Km del ámbito de estudio. A partir de los formularios estándar de dichos espacios 

protegidos se ha obtenido la información relativa a las especies objeto de conservación 

de los mismos. 

Por otro lado, también se ha buscado información sobre los ámbitos de aplicación y 

áreas críticas de las especies protegidas en Cataluña que afectan al ámbito de estudio.  



 

INFORME CICLO ANUAL DE 
AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS  

PE ANOIA I SEGARRA III Y SU LAAT DE 
EVACUACIÓN   

 

INFORME DE CICLO ANUAL DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS Página 6 de 88 

 INVENTARIO DE FAUNA. ESTADO DE PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES. 

Se ha obtenido un listado de especies presentes en el ámbito de estudio a partir de 

una búsqueda bibliográfica, considerando como ámbito de estudio un área de 1 Km 

entorno a las infraestructuras proyectadas. 

Se han utilizado principalmente el Inventario Nacional de Biodiversidad 

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, actualización de 2015), así 

como los Libros y Listas Rojas existentes para los distintos grupos faunísticos 

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, actualización de 2015), y la 

información obtenida durante el estudio de campo realizado en el ámbito de estudio y 

cuyos resultados se muestran en el presente informe. 

 ESTUDIO DE CAMPO 

A partir de la información recopilada en campo, se incluirá en el presente documento 

una descripción de las especies más relevantes en el ámbito de estudio, por su grado 

de amenaza o por considerarse especialmente vulnerables ante la instalación de las 

infraestructuras proyectadas. Por otro lado, se realiza un análisis de los resultados del 

estudio de avifauna de ciclo anual, cuyos resultados se presentan en este documento.  

 ESTUDIO DE AVIFAUNA 

La metodología seguida para el estudio de avifauna, se muestra de forma resumida en 

el siguiente diagrama: 
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Figura 2. Diagrama de la metodología a emplear para el estudio. 

 

Para la toma de datos se establecieron varios puntos de observación y transectos en 

las distintas unidades de hábitat con el objetivo de realizar un inventario de avifauna y 

quirópteros y determinar la abundancia de las especies observadas, así como para 

determinar el uso del espacio y el riesgo de las especies consideradas de mayor 

vulnerabilidad. 

El trabajo de campo se realizó con una periodicidad semanal. Los periodos de 

observación se realizaron en las 3 o 4 horas posteriores al amanecer. 

El trabajo de campo se llevó a cabo entre los meses de mayo de 2021 y abril de 2022. 

Se pueden consultar las fechas de las visitas realizadas, así como las condiciones 

climatologías en el Anexo II. Inventario de visitas. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

El objetivo en los censos mediante punto de observación es contabilizar todas las aves 

vistas u oídas durante un periodo de 30 minutos, sin tener en consideración su 

distancia con el observador, y contabilizando cada individuo una sola vez. Este método 

de censo es uno de los más populares para estudiar la abundancia, riqueza, 

composición y distribución de las aves y documentar los cambios poblacionales a largo 

plazo. 

Se establecieron 12 puntos de observación para realizar el seguimiento de la 

avifauna. Tres puntos se localizaron en el entorno del PE y el resto, a lo largo de la 

LAAT. Estos se eligieron de modo que se abarcase todo el espacio aéreo del futuro 

emplazamiento, sin duplicar la observación de un área desde distintos puntos. Los 

resultados obtenidos nos permitirán determinar el uso del espacio de las especies 

consideradas de mayor vulnerabilidad.  

Tabla 1. Coordenadas UTM de los puntos de observación establecidos en el ámbito de estudio. 

Punto observación 
Coordenada UTM 

X Y 

PE_1 868.870 4.629.865 

PE_2 870.448 4.631.388 

PE_4 864.974 4.630.446 

PL_9 870.125 4.629.545 

PL_8 871.754 4.629.559 

PL_7 873.278 4.628.667 

PL_6 874.373 4.627.301 

PL_5 875.881 4.626.352 

PL_4 876.992 4.625.165 

PL_3 878.879 4.624.002 

PL_2 880.280 4.622.695 

PL_1 882.799 4.620.749 
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De todos los individuos o grupo de individuos observados durante los puntos de 

observación, se tomaron los siguientes datos: 

• Observador 

• Fecha 

• Lugar de observación  

• Condiciones climatológicas: 

o Dirección del viento 

o Velocidad del viento (Calma, Brisa, Moderado, Fuerte) 

o Nubosidad (según escala de 0 “despejado” a 100 “cubierto”) 

o Temperatura (numérica en ºC)  

o Visibilidad (Mala, Buena, Excelente)  

• Hora (Inicio y Fin del punto de conteo) 

• Especie 

• Número de individuos 

• Tipo de vuelo, considerando los siguientes tipos: 

o Vuelo directo 

o Cicleo 

o Campeo 

o Posado 

• Dirección de vuelo 

De los puntos de observación cercanos al parque eólico, se tomaron los siguientes 

datos: 

• Altura de vuelo. Las categorías dependen de altura serán: 

o Altura 1: Entre el nivel del suelo y unos cinco metros por debajo de la 

altura mínima de barrido de las palas de los aerogeneradores. 

o Altura 2: Comprende el rango de alturas entre cinco metros por debajo 

y cinco metros por encima de la altura de barrido de las palas. 

o Altura 3: Por encima de cinco metros de la altura máxima de barrido de 

las palas.  
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Y de los puntos de observación cercanos a la línea eléctrica proyectada, se tomaron los 

siguientes datos: 

• Altura de vuelo. Las categorías dependen de altura serán: 

o Altura 1: Entre el nivel del suelo y unos cinco metros por debajo de la 

línea eléctrica proyectada. 

o Altura 2: Comprende el rango de alturas entre cinco metros por debajo 

y cinco metros por encima de la línea eléctrica proyectada. 

o Altura 3: Por encima de cinco metros de la altura máxima de la línea 

eléctrica proyectada. 

• Recorridos de vuelo sobre cartografía a escala 1:10.000 para su posterior 

digitalización, lo que permite realizar mapeo de zonas en función de su 

intensidad de uso. 

TRANSECTOS 

Los censos a través de transectos complementan los censos desde puntos fijos, 

permitiendo obtener densidades relativas. Además, se consideran el método más 

adecuado para el censo de paseriformes. Esta metodología suele utilizarse para 

recoger datos en áreas amplias y abiertas y permite la recolección de más información 

por unidad de esfuerzo (Tellería 1986, Bibby y col. 1992).  

Se ha utilizado la metodología del “transecto finlandés”, consistente en realizar 

recorridos rectilíneos, contabilizando todos los individuos vistos u oídos durante la 

progresión, y no registrando las aves detrás del observador (Bibby 2000, Rodriguez 

Melo, 2000). Para este tipo de censo se tienen en cuenta dos bandas de 25m a cada 

lado del recorrido, y se diferencian las observaciones dentro y fuera de la banda. Este 

tipo de datos permite cuantificar las poblaciones de aves mediante el Índice 

Kilométrico de Abundancia (IKA=Nº observaciones/Km). Su objetivo es asociar un 

número de individuos a una unidad de longitud, que posteriormente permitirá detectar 

variaciones en la población aviar con respecto a la abundancia y a la riqueza. 

Se establecieron dos transectos para el área de estudio. En la siguiente tabla se 

puede observar las coordenadas de inicio y fin de los transectos definidos en el ámbito 

de estudio. 
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Tabla 2. Coordenadas de los transectos establecidos para el estudio de avifauna. 

Transecto 

Coordenada UTM 

Inicio Destino 

X Y X Y 

TR1 868.900 4.629.872 869.749 4.630.356 

TR2 870.437 4.631.412 870.291 4.631.610 

Para cada especie de ave avistada, se recolectaron los siguientes datos: 

• Observador 

• Fecha 

• Transecto 

• Condiciones climatológicas: 

o Dirección del viento 

o Velocidad del viento (Calma, Brisa, Moderado, Fuerte) 

o Nubosidad (según escala de 0 “despejado” a 8 “cubierto”) 

o Temperatura (Numérica, en ºC)  

o Visibilidad (Mala, Buena, Excelente)  

• Hora (Inicio y Fin) 

• Especie 

• Número de individuos dentro de banda principal (a menos de 25 metros de la 

línea de progresión) y fuera de la misma. 

• Actividad (Tipo de Vuelo) 

o Posado 

o Vuelo directo 

o Cicleo 

o Campeo 

• Hábitat 

Los recorridos se realizaron en absoluto silencio y en las horas de mayor actividad de 

las aves, es decir, en las primeras horas de la mañana y hacia el final de la tarde. A 

continuación, se ubican en el mapa los puntos de observación y los transectos a pie 

establecidos para el presente estudio de avifauna. 
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Figura 3. Puntos de observación y transectos establecidos para el estudio de la avifauna diurna en 

el área de estudio. 

 

 ESTUDIO DE QUIRÓPTEROS 

Al igual que con la avifauna, para el estudio de las comunidades de quirópteros 

presentes en el ámbito de estudio, se estableció una metodología siguiendo las 

directrices y tomando como referencia la descrita en el documento elaborado por la 

Asociación Española para la Conservación y el Estudio de Murciélagos (SECEMU) en 

marzo de 2013 (González-Álvarez et al., 2013) y, a su vez, la descrita por la Generalitat 

de Catalunya, por el Departament de Territori i Sostenibilitat. Esta consiste en el 

registro mediante grabaciones y posterior análisis de los ultrasonidos emitidos por los 

individuos de las especies de quirópteros. 

Las prospecciones se realizaron entre abril y octubre y se establecieron estaciones de 

detección móviles y fijas para complementar los estudios y hacerlos más completos. 
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GRABADORA MÓVIL 

Para las detecciones móviles se ha empleado un detector manual de ultrasonidos, 

modelo Echo Meter Touch 2 de Wildlife Acoustics, el cual divide la frecuencia 

ultrasónica para hacerla audible al ser humano. Este se acopla a un Smartphone 

mediante un conector USB y mediante una app específica de la compañía, se registran 

los ultrasonidos emitidos por los quirópteros. Estos son grabados e identificados por la 

app y guardados en la memoria del Smartphone. 

Fotografía 1. Detector de ultrasonidos Echometer-Touch 2 (izquierda) y Detector de 

ultrasonidos acoplado al Smartphone (derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

En las detecciones móviles se registraron grabaciones con una duración en cada 

estación de censo de 15 minutos, tras una espera previa de 5 minutos en la que no se 

realizaron detecciones (con el fin de evitar datos en falso por las perturbaciones 

realizadas en el establecimiento de la estación). Los censos de murciélagos se 

realizaron durante las 3 horas posteriores al anochecer evitando noches de luna llena.   

Se establecieron cuatro puntos de recogida de datos tras una primera toma de 

contacto, eligiendo las zonas óptimas para los quirópteros y donde en los primeros 

muestreos se obtuvieron mejores resultados con el Echometer. Los puntos elegidos se 

encuentran en la zona de influencia de los aerogeneradores. A continuación, se 

muestra su localización: 
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Tabla 3. Coordenadas de las grabadoras móviles para el estudio de quirópteros. 

Grabadora 
móvil 

Coordenadas UTM 

X Y 

P1 871.363 4.629.836 

P2 869.227 4.630.251 

P3 866.800 4.628.806 

P4 864.279 4.632.445 

La toma de datos se realiza en días con buena climatología, evitando así las jornadas 

con lluvias, vientos fuertes o niebla, que provocarían un sesgo de las identificaciones 

realizadas, ya que la actividad de los quirópteros se reduce en días con climatología 

adversa. 

Para el censo de quirópteros mediante grabadora móvil recopilaron los siguientes 

datos: 

✓ Observador 

✓ Fecha 

✓ Código de la Estación 

✓ Hora 

✓ Tipo de Luna 

✓ Resultado (positivo o negativo para la detección de individuos) 

✓  Especie detectada 

✓ Número de identificaciones de cada especie 

GRABADORA FIJA 

Para complementar el estudio de los quirópteros en el área de influencia de los 

aerogeneradores, se hizo un estudio de los lugares potenciales de refugio de 

quirópteros como son zonas elevadas boscosas y masas de agua dada la dependencia 

que tienen de estas para evitar la deshidratación. De esta manera se instalaron dos 

grabadoras fijas para la toma de datos. La grabadora fija que se empleó es una 

grabadora pasiva de ultrasonidos song meter mini bat de wildlife acoustics. Se 

instalaron a dos alturas para analizar el posible uso del espacio aéreo y el riesgo de 

colisión de las especies presentes. 
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Fotografía 2.  Grabadora pasiva de ultrasonidos song meter mini bat de wildlife acoustic y la 

grabadora fija en campo para el estudio de quirópteros. 

 

Tabla 4. Coordenadas de las grabadoras fijas para el estudio de quirótperos. 

Grabadora 
fija 

Coordenadas UTM 

X Y 

SMUO4441 871.359 4.630.709 

SMU04370 870.651 4.631.363 

Las grabadoras fijas graban de forma automática y continua desde que se instalan, 

todos los días en el período de tiempo que tienen configurado. Una vez a la semana se 

recogen los datos, para lo cual se extrae la tarjeta SD y se copian las grabaciones en 

una carpeta en el ordenador.  

A la hora de procesar los datos, se emplea el software “BatExplorer” el cual analiza las 

grabaciones obtenidas. 
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Figura 4. Localización de las grabadoras móviles y fijas en el área de estudio. 

 

 CENSO ESPECÍFICO PARA AVES NOCTURNAS 

Con el objeto de conocer las poblaciones de diferentes especies de aves nocturnas de 

interés, como son el Búho real (Bubo bubo), el Búho chico (Asio otus), la Lechuza 

campestre (Asio flammeus) la Lechuza común (Tyto alba), el Cárabo común (Strix 

aluco), el Autillo europeo (Otus scops) y el Mochuelo europeo (Athene noctua), se 

llevan a cabo censos específicos. Se ha utilizado el programa Nocturna de seguimiento 

de rapaces nocturnas. 

Dichos censos se realizan en los siguientes turnos: 

➢ 1º: Entre mayo y junio  

➢ 2º: Entre mediados de diciembre y mediados de febrero  

➢ 3º: Entre marzo y abril 

Estos censos específicos se realizan por la noche, atravesando todas las poligonales 

posibles realizando puntos de escuchas en distintas estaciones durante 10 minutos 

cada una. En estas estaciones se anotan todas las especies detectadas.  
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Figura 5. Localización de los puntos de observación de aves nocturnas en el ámbito de estudio. 

 

 ZONAS DE INTERÉS PARA LA FAUNA 

Se ha efectuado una búsqueda de lugares importantes para la fauna en el ámbito de 

estudio, que se describirán a continuación. 

PUNTOS DE AGUA  

Se localizaron los puntos de agua existentes en el área de trabajo (en un radio de 2 

Km entorno a los puntos de observación y transectos realizados).  

NIDIFICACIONES Y DORMIDEROS  

Se determinaron aquellos espacios especialmente relevantes para la avifauna, como 

masas boscosas, con el fin de evaluar dormideros y refugios para este grupo de fauna, 

así como un inventario de nidos de las especies más relevantes de la zona.  

INVENTARIO DE CONSTRUCCIONES  

Se ha realizado un inventario de construcciones en el entorno del parque eólico en 

proyecto (en un radio de 2 Km). 
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VERTEDEROS Y ZONAS POTENCIALES DE ALIMENTACIÓN DE AVES 
NECRÓFAGAS  

Se ha realizado una búsqueda de vertederos y zonas potenciales de alimentación de 

aves necrófagas, que pueden afectar a los desplazamientos de aves, especialmente 

necrófagas, en el ámbito de estudio. 

 ANÁLISIS DE DATOS RECOPILADOS 

A partir de los datos recogidos durante las jornadas de campo se han realizado los 

siguientes análisis: 

• Inventario de aves, riqueza (número total de especies) y diversidad a partir de 

los datos obtenidos en los puntos de observación.  

o La riqueza específica se calculó utilizando el Índice de Margalef: 

𝑅1 =
𝑆 − 1

𝐿𝑛(𝑛)
 

Donde: 

S – número total de especies 

n – número total de individuos observados 

o La diversidad se calcula a partir del índice de diversidad de Shannon – 

Wiener, que se calcula usando la siguiente fórmula: 

𝐻 =  ∑(𝑝𝑖  𝑥 𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖) 

Donde: 

p = ni/N 

ni – número de individuos de cada especie 

N – Número total de individuos observados 

• Estatus migratorio y fenológico de las aves observadas. 

• Uso del espacio de las aves en el ámbito de estudio: hábitat, dirección, tipo de 

vuelo de las especies detectadas e intensidad del uso de espacio. La intensidad 

de uso del espacio se valoró calculando polígonos Kernel a partir de las líneas 

de vuelo tomadas durante los puntos de observación. 

• Riesgo potencial de colisión por especie en relación a la altura de vuelo. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos durante el seguimiento 

de avifauna realizado. Tras las jornadas de campo realizadas y empleando la 

metodología descrita anteriormente, los resultados fueron los siguientes: 

 RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Tras la consulta bibliográfica llevada a cabo en relación con la zona objeto de estudio, 

se han identificado los datos mostrados a continuación. 

 LUGARES IMPORTANTES PARA LA FAUNA EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Se ha realizado una búsqueda de información sobre los espacios naturales cercanos al 

emplazamiento de las infraestructuras proyectadas. Los espacios identificados en un 

radio de 10Km torno a las infraestructuras y sus distancias relativas al proyecto se 

describen a continuación. 

ZEPA Y ZEC “VALLS DEL SIÓ-LLOBREGÓS” (0000476) 

Esta zona se sitúa a una distancia de 920 m del aerogenerador CAL1 del PE AIS-III. 

La mayor parte de este espacio está ocupada por una mezcla de terrenos de cultivo 

dispersos en medio de zonas boscosas y de matorral. Se encuentra situado al pie de 

las mesetas segarrencas; está formado por materiales yesosos que afloran en el núcleo 

erosionado del anticlinal de Sanaüja y Ponts. La vegetación propia de estos suelos 

yesosos son los tomillares gipsícolas continentales de gatuñas (Ononis tridentata) y 

trincolas (Gypsophyla hispánica) y las jarillas (Helianthemum esquamatum). En las 

zonas soleadas dónde desaparecen los yesos son frecuentes los matorrales calcícolas 

de romero o pequeños fragmentos de carrascares, y en las umbrías los quejigares de 

Quercus faginea. 

Entre los objetivos de conservación de este espacio, cabe destacar su importancia 

como área de dispersión de jóvenes de águila perdicera. También son destacables, las 

poblaciones de sisón, alcaraván o carraca en la zona. Además, alberga algunas 

extensiones representativas de vegetación gipsícola así como enclaves de relativa 

importancia de robledales de Quercus faginea.  
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ZEC “RIERA DE CLARIANA” (ES5110023) 

Esta zona se sitúa a una distancia de 7,80 Km de la LAAT. 

Esta área está asentada sobre un material sedimentario del oligoceno con litología de 

rocas calcáreas, lutitas, areniscas y yesos, acentuándose la litología superficial de estos 

últimos en la cuenca y en el lecho del río. Son yesos formados pro precipitación y 

sedimentación de las sales marinas en el oligoceno al evaporarse las últimas lagunas 

de aguas de mar que cubrían esta zona y que sugieren elevadas concentraciones de 

sulfato de calcio y carbonatos en los sedimentos del río. Tiene una flora característica 

de yesos con abundantes endemismos, además de formaciones de pinar de carrasco, 

coscojares, romerales y pastos gipsicolas. Entre la fauna cabe destacar la presencia del 

cangrejo de río (Ausytorpotamobius pallipes). La delimitación de este espacio, en el 

tramo exclusivamente fluvial, tiene la finalidad de incluir en la red Natura 2000 

únicamente el dominio público hidráulico, así como la vegetación de ribera (leñosa o 

no) y los herbazales húmedos no de siega, de acuerdo con la Cartografía de los 

Hábitats de Cataluña, elaborada en convenio entre la Generalitat de Catalunya y la 

Universidad de Barcelona. 

ZEC Y ZEPA “SISTEMA PRELITORAL CENTRAL” (ES5110015) 

Esta zona se sitúa a una distancia de 9,46 Km de la LAAT. 

Este espacio está incluido en el 'Pla d'Espais d'Interès Natural' (PEIN), aprobado por el 

Decreto 328/1992 de la Generalitat de Catalunya. El espacio está constituido por 

terrenos de formación terciaria, dónde hacen falta destacar tres conjuntos litológicos 

bien diferenciados. El paisaje se caracteriza por el predominio de los elementos de 

formaciones de carrasca (matorrales y pinares calcícolas de pino blanco), con 

destacables penetraciones de vegetación submediterránea (quejigares de Quercus 

faginea) y de la mediterránea marítima (encinar litoral). La gran extensión de bosques 

permite el desarrollo de poblaciones estables de fauna características de los bosques 

mediterráneos. Destaca la presencia de comunidades vegetales submenditerráneas y, 

en especial, de pinares de Pinus nigra ssp. salzmanii en buen estado de conservación. 

Cabe destacar además la presencia notable de fauna invertebrada. 
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Figura 6. Espacios protegidos presentes en las proximidades de las infraestructuras. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN Y ÁREAS CRÍTICAS DE 
ESPECIES DE FAUNA AMENAZADA  

Cercano al área de interés se ubica una extensa zona de protección para la avifauna. El 

constructivo no se extiende sobre dicha zona.  

Figura 7. Zona de protección de avifauna en el área de estudio. 

 

 INVENTARIO DE FAUNA. ESTADO DE PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica para reunir la información existente sobre 

diversidad faunística en el ámbito de estudio. Se han utilizado principalmente las 

fuentes de información: Inventario Nacional de Biodiversidad, así como los 

Libros y Listas Rojas existentes para los diferentes grupos faunísticos (Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, actualización de 2015), y el Inventario 

Español de Especies Terrestres (IEET), regulado mediante el RD 556/2011, de 20 

de abril, el cual recoge la distribución, abundancia y estado de conservación de la 

fauna y flora terrestre española. 
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La información contenida en el IEET es aplicable al cumplimiento de diferentes 

compromisos nacionales e internacionales de España, como los derivados del informe 

periódico de aplicación de las directivas 2009/147/CEE y 92/43/CEE, de aves y hábitats 

respectivamente, los informes anuales sobre el estado del patrimonio natural y la 

biodiversidad (artículo 10 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre) y los informes de 

evaluación periódica del estado de conservación de las especies protegidas (artículo 9 

del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero). 

Este inventario reúne información de distintas fuentes, como son los seguimientos 

realizados por organizaciones conservacionistas (SECEM, SEO-BirdLife), los atlas y 

libros rojos existentes para los diferentes grupos faunísticos, así como seguimientos 

específicos. En este Inventario se incluye también la información relativa al 

anillamiento científico de aves, coordinado a escala nacional por el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Oficina de Especies 

Migradoras (OEM). Asimismo, también se incluyen los Censos de Aves Acuáticas 

Invernantes y los resultados de proyectos realizados en relación a los efectos del 

cambio climático sobre la biodiversidad en España. 

Teniendo en cuenta el alcance y amplitud de este inventario, se ha considerado 

adecuada su consulta para obtener una imagen fiable de la biodiversidad del ámbito de 

estudio y detectar la presencia de especies sensibles a la instalación del proyecto. Cabe 

mencionar que el grado de precisión del IEET es la cuadrícula UTM 10x10. Puesto que 

las cuadrículas abarcan un área significativamente mayor que el área de implantación 

del proyecto, se tomará la presencia de estas especies como potencialmente 

presentes.  

En el ámbito de estudio se han inventariado 106 especies de avifauna autóctona, 

pertenecientes a las cuadrículas 10x10 donde se localiza el ámbito de estudio y su área 

de influencia, de 1 Km alrededor de la zona de estudio. Las cuadrículas 10x10 sobre las 

que se localiza el proyecto son: 31TCG62, 31TCG72, 31TCG71, 31TCG81. 

Durante los trabajos de campo, se detectaron 17 especies de aves no citadas 

bibliográficamente para el ámbito de estudio: Escribano cerillo (Emberiza citrinella), 

Cernícalo primilla (Falco naumanni), Halcón peregrino (Falco peregrinus), Picogordo 

común (Coccothrauster coccothrautes), Pinzón real (Fringilla montifringilla), Grulla 

común (Grus grus), Tordo renegrido (Molothrus bonariensis), Bisbita pratense (Anthus 

pratensis), Bisbita arbóreo (Anthus trivialis), Lavandera boyera (Motacilla flava), 

Collalba gris (Oenanthe oenanthe), Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), 

Mosquitero silbador (Phylloscopus sibilatrix), Pico mediano (Dendrocopos medius), Pico 



 

INFORME CICLO ANUAL DE 
AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS  

PE ANOIA I SEGARRA III Y SU LAAT DE 
EVACUACIÓN   

 

INFORME DE CICLO ANUAL DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS Página 24 de 88 

menor (Dryobates minor), Acentor común (Prunella modularis), Reyezuelo sencillo 

(Regulus regulus).  

En el ámbito de estudio se han inventariado 5 especies de quirópteros (de las 

cuales todas se registraron en campo menos el Murciélago ratonero pardo (Myotis 

emarginatus)) pertenecientes a las cuadrículas 10x10 donde se localiza el ámbito de 

estudio y su área de influencia, de 1 Km alrededor de la zona de estudio. Las 

cuadrículas 10x10 sobre las que se localiza el proyecto son: 31TCG62, 31TCG72, 

31TCG71, 31TCG81. 

Durante el estudio de campo se detectaron 15 especies de quirópteros que no 

aparecen en la bibliografía: Murciélago de bosque (Barbastella barbastellus), 

Murciélago hortelano mediterráneo (Eptesicus serotinus), Murciélago montañero 

(Hypsugo savii), Murciélago ratonero bigotudo pequeño (Myotis alcathoe), Murciélago 

ratonero mediano (Myotis blythii), Murciélago patudo (Myotis blythii), Murciélago 

ratonero grande (Myotis myotis), Murciéloago ratonero bigotudo pequeño (Myotis 

mystacinus), Nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus), Nóctulo pequeño (Nyctalus 

leisleri), Nóctulo mediano (Nyctalus noctula), Murciélago de borde claro (Pipistrellus 

kuhlii), Murciélago de Nathusius (Pipistrellus nathusii), Murciélago común (Pipistrellus 

pipistrellus), Murciélago rabudo (Tadarida teniotis).  

Por tanto, en el ámbito de estudio se han inventariado un total de 113 especies de 

aves y 20 especies de quirópteros. La relación completa de estos taxones aparece 

en el Anexo I. Inventario de fauna. 

A continuación, se analiza la presencia de las diferentes especies de aves y de 

quirópteros inventariadas, tanto a partir de las fuentes bibliográficas como en el 

trabajo de campo, en cuanto al grado de protección según el Catálogo Nacional. Según 

el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español 

de Especies Amenazadas (BOE núm. 46, del 23 de febrero de 2011).  
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Las siguientes especies de aves catalogadas según el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas están presentes en el ámbito de estudio: 

→ 2 especies en categoría “En peligro de extinción”: Milano real (Milvus 

milvus) y Murciélago patudo (Myotis capaccinii). 

→ 10 especies en categoría “Vulnerable”: Aguilucho cenizo (Circus pygargus), 

Águila Perdicera (Aquila fasciata), Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), 

Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), Murciélago de oreja partida 

(Myotis emarginatus), Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii), Murciélago 

ratonero grande (Myotis myotis), Nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus), 

Nóctulo mediano (Nyctalus noctula) y Murciélago grande de herradura 

(Rhinolophus ferrumequinum).  

→ 88 especies listadas de aves y 12 especies listadas de quirópteros. 

 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO 

 ESTUDIO DE AVIFAUNA DIURNA 

INVENTARIO DE ESPECIES OBSERVADAS 

Durante el seguimiento de avifauna realizado, se ha elaborado un inventario de las 

especies observadas en la zona de estudio. En total, durante el periodo estudiado, se 

han observado 7.803 individuos de 96 especies distintas desde los puntos de 

observación.  

Las especies más abundantes fueron: Corrión común (Passer domesticus) con 2.376 

observaciones, Estornino pinto (Sturnus vulgaris) con 693, Avión común occidental 

(Delichon urbicum) con 619, Escribano triguero (Emberiza calandra) con 530 y Pinzón 

vulgar (Fringilla coelebs) con 437 observaciones.  

La tabla siguiente muestra las especies observadas y su abundancia en el ámbito de 

estudio: 

Tabla 5. Especies detectadas en el seguimiento anual y abundancia. 

Familia Especie Nombre común Total general 

ACCIPITRIDAE 

Accipiter gentilis Azor común 11 

Accipiter nisus Gavilán común 1 

Aquila chrysaetos Águila real 6 

Aquila fasciata Águila perdicera 1 

Buteo buteo Busardo ratonero 47 

Circaetus gallicus Culebrera europea 7 
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Familia Especie Nombre común Total general 

Circus cyaneus Aguilucho pálido 2 

Gyps fulvus Buitre leonado 40 

Hieraaetus pennatus Águila calzada 4 

Milvus migrans Milano negro 7 

Milvus milvus Milano real 7 

ACROCEPHALIDAE 
Acrocephalus scirpaceus Carricero común 1 

Hippolais polyglotta Zarcero políglota 1 

AEGITHALIDAE Aegithalos caudatus Mito común 22 

ALAUDIDAE 

Alauda arvensis Alondra común 166 

Galerida cristata Cogujada común 62 

Galerida theklae Cogujada montesina 2 

Lullula arborea Alondra totovía 84 

Melanocorypha calandra Calandria común 67 

Aludidae sp  16 

Galerida sp  2 

APODIDAE 
Apus apus Vencejo común 354 

Tachymarptis melba Vencejo real 31 

CERTHIIDAE Certhia brachydactyla Agateador europeo 5 

COLUMBIDAE 

Columba livia Paloma bravía 63 

Columba palumbus Paloma torcaz 345 

Streptopelia decaocto Tórtola turca 15 

Streptopelia turtur Tórtola europea 15 

CORVIDAE 

Corvus corax Cuervo grande 16 

Corvus corone Corneja negra 43 

Corvus monedula Grajilla occidental 1 

Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 39 

Pica pica Urraca común 17 

Corvidae sp  1 

CUCULIDAE Cuculus canorus Cuco común 11 

EMBERIZIDAE 

Emberiza calandra Escribano triguero 530 

Emberiza cia Escribano montesino 1 

Emberiza cirlus Escribano soteño 15 

Emberiza citrinella Escribano cerillo 1 

FALCONIDAE 

Falco naumanni Cernícalo primilla 8 

Falco peregrinus Halcón peregrino 2 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 28 

FRINGILLIDAE 

Carduelis carduelis Jilguero europeo 84 

Chloris chloris Verderón común 45 

Coccothraustes coccothraustes Picogordo común 5 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar 437 

Fringilla montifringilla Pinzón real 1 

Linaria cannabina Pardillo común 222 

Serinus serinus Serín verdecillo 53 

GRUIDAE Grus grus Grulla común 30 

HIRUNDINIDAE 

Cecropis daurica Golondrina dáurica 2 

Delichon urbicum Avión común occidental 619 

Hirundo rustica Golondrina común 358 

ICTERIDAE Molothrus bonariensis Tordo renegrido 22 
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Familia Especie Nombre común Total general 

LANIIDAE Lanius senator Alcaudón común 8 

MEROPIDAE Merops apiaster Abejaruco europeo 59 

MOTACILLIDAE 

Anthus campestris Bisbita campestre 1 

Anthus pratensis Bisbita pratense 28 

Anthus trivialis Bisbita arbóreo 1 

Motacilla alba Lavandera blanca 14 

Motacilla flava Lavandera boyera 1 

MUSCICAPIDAE 

Erithacus rubecula Petirrojo europeo 101 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común 75 

Muscicapa striata Papamoscas gris 4 

Oenanthe oenanthe Collalba gris 5 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 36 

Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real 1 

Saxicola rubicola Tarabilla europea 11 

ORIOLIDAE Oriolus oriolus Oropéndola europea 2 

PARIDAE 

Cyanistes caeruleus Herrerillo común 30 

Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino 1 

Parus major Carbonero común 66 

PASSERIDAE 
Passer domesticus Gorrión común 2376 

Passer montanus Gorrión molinero 3 

PHASIANIDAE 
Alectoris rufa Perdiz roja 33 

Coturnix coturnix Codorniz común 8 

PHYLLOSCOPIDAE 

Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo 10 

Phylloscopus collybita Mosquitero común 49 

Phylloscopus sibilatrix Mosquitero silbador 2 

PICIDAE 

Dendrocopos major Pico picapinos 5 

Dendrocopos medius Pico mediano 1 

Dryobates minor Pico menor 1 

PRUNELLIDAE Prunella modularis Acentor común 1 

REGULIDAE 
Regulus ignicapilla Reyezuelo listado 2 

Regulus regulus Reyezuelo sencillo 2 

STURNIDAE 
Sturnus unicolor Estornino negro 4 

Sturnus vulgaris Estornino pinto 693 

SYLVIIDAE 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada 24 

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña 27 

Sylvia hortensis Curruca mirlona occidental 3 

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 15 

Sylvia undata Curruca rabilarga 1 

TROGLODYTIDAE Troglodytes troglodytes Chochín paleártico 10 

TURDIDAE 
Turdus merula Mirlo común 105 

Turdus philomelos Zorzal común 5 

UPUPIDAE Upupa epops Abubilla común 4 

Total general 7.803 
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La riqueza específica (S) es la forma más sencilla de describir la biodiversidad ya 

que se basa únicamente en el número de especies presentes, sin tomar en cuenta el 

valor de importancia de las mismas (Moreno, 2001). En el caso del presente estudio, la 

riqueza específica es de 96. Puesto que es prácticamente imposible enumerar todas las 

especies de una comunidad, y la riqueza detectada en campo es dependiente del 

tamaño muestral, resulta más conveniente utilizar un índice que permita conocer la 

riqueza específica, independientemente del tamaño muestral. Con este objetivo, se ha 

utilizado el Índice de Margalef (1958). 

La comunidad de aves estudiada en el ámbito de estudio presenta un valor de riqueza 

específica a partir del Índice de Margalef de 7,31. Este valor es indicativo de 

comunidades con biodiversidad alta. 

Además de la riqueza de especies, es necesario conocer la equitatividad de estas 

especies, es decir, si todas están similarmente representadas o hay taxones muy 

dominantes en número. Para ello se ha calculado la diversidad a partir del índice de 

biodiversidad de Shannon – Wiener. Este índice aumenta a medida que: 1) aumenta la 

riqueza (el número de especies) y 2) los individuos se distribuyen más 

homogéneamente entre las especies. De este modo, adquiere valores entre 0, cuando 

hay una sola especie, y el logaritmo neperiano de S, cuando todas las especies están 

representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 1988). 

En el ámbito de estudio se ha obtenido una diversidad de 2,88 nits/ind. Con la 

riqueza de especies existente, este índice podría llegar a tomar un valor máximo de 

4,56 nits/ind, si todas las especies estuvieran representadas de manera equitativa. Por 

lo tanto, podemos considerar que el ámbito de estudio posee una diversidad alta.  
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Gráfica 1. Abundancia por familia. 

 

Atendiendo a las familias observadas, aquellas que presentan un mayor número de 

observaciones son: Passeridae con 2.379 observaciones, Hirundinidae con 979 

observaciones, Fringillidae con 847, Sturnidae con 697 observaciones y Emberizidae 

con 547 observaciones, todas ellas representan el 64% sobre el total.  

ESTATUS MIGRATORIO Y FENOLÓGICO DE LAS AVES 

En la siguiente tabla se incluyen todas las aves registradas en los trabajos de campo 

según la fecha de observación (por meses) y el estatus migratorio o fenológico que le 

corresponde a cada una en base a la bibliografía. En ocasiones, el estatus fenológico 

teórico podría no coincidir con las observaciones de campo. 

Tabla 6. Especies registradas en el estudio y su fenología. 

Especie ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fenología 

Accipiter gentilis 2 1 1         1   2 3 1 Residente 

Accipiter nisus     1                   Residente 

Acrocephalus scirpaceus                   1     Estival 

Aegithalos caudatus 7 3 2       2   5     3 Residente 

Alauda arvensis   9 4   120   2 7 2 4 15 3 Residente 

Alectoris rufa 5 2 3       3     8 8 4 Residente 
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Especie ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fenología 

Aludidae sp     7 9                   

Anthus campestris         1               Estival 

Anthus pratensis 2 5 2       6 3   7 1 2 Invernante 

Anthus trivialis         1               De paso 

Apus apus         56   293 5         Estival 

Aquila chrysaetos         3   3           Residente 

Aquila fasciata                       1 Residente 

Buteo buteo 3 6 6   2   5 2 4 6 5 8 Residente 

Carduelis carduelis 4 3 6 10 10   26 6 5 2 5 7 Residente 

Cecropis daurica             2           Estival 

Certhia brachydactyla     1       4           Residente 

Chloris chloris         2   35 5 3       Residente 

Circaetus gallicus       1 2     2 1 1     Estival 

Circus cyaneus     2                   Invernante 

Coccothraustes coccothraustes     5                   Invernante 

Columba livia             3       60   Residente 

Columba palumbus 36 47 10 6 21   75 13 38 52 32 15 Residente 

Corvidae sp         1                 

Corvus corax     2 12 2               Residente 

Corvus corone 2 4     2   14 5     13 3 Residente 

Corvus monedula                 1       Residente 

Coturnix coturnix         7           1   Estival 

Cuculus canorus         11               Estival 

Cyanistes caeruleus   3 12 2 3   4 1 1 2   2 Residente 

Delichon urbicum         6   300 171 116 26     Estival 

Dendrocopos major             3 1 1       Residente 

Dendrocopos medius         1               Rara 

Dryobates minor         1               Rara 

Emberiza calandra 26 30 52 8 325   18 2 10 6 53   Residente 

Emberiza cia     1                   Residente 

Emberiza cirlus     2   7   3   1 2     Residente 

Emberiza citrinella         1               Rara 

Erithacus rubecula 8 6 11   1   6 1   24 26 18 Residente 

Falco naumanni 3 1         1   1 2     Estival 

Falco peregrinus               1   1     Residente 

Falco tinnunculus 1 1 1   4     2 5 10 3 1 Residente 

Fringilla coelebs 164 162 11 1 1       1 2 4 91 Residente 

Fringilla montifringilla               1         Invernante 

Galerida cristata   3   1 31   3 1   8 8 7 Residente 

Galerida sp     2                     

Galerida theklae         2               Residente 
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Especie ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fenología 

Garrulus glandarius 3 6     7   4   2 3 7 7 Residente 

Grus grus                     30   Invernante 

Gyps fulvus   1 2 15 5   6 5   5   1 Residente 

Hieraaetus pennatus         1   1 2         Estival 

Hippolais polyglotta         1               Estival 

Hirundo rustica     5 40 152   138 13 10       Estival 

Lanius senator         1   6 1         Estival 

Linaria cannabina 10 4 3   11         46 88 60 Residente 

Lophophanes cristatus     1                   Rara 

Lullula arborea 8   3 2 20       8 43     Residente 

Luscinia megarhynchos         60   8 1 6       Estival 

Melanocorypha calandra         67               Residente 

Merops apiaster         1   37 21         Estival 

Milvus migrans     5 1 1               Estival 

Milvus milvus                 1 4 1 1 Residente 

Molothrus bonariensis             20 1 1       Rara 

Motacilla alba 3 4 1           2 2 2   Invernante 

Motacilla flava                     1   Estival 

Muscicapa striata         3         1     Estival 

Oenanthe oenanthe         3   1   1       Estival 

Oriolus oriolus             2           Estival 

Parus major 18 15 12 1 4         2 7 7 Residente 

Passer domesticus 253 175 243 46 24   511 67 104 403 329 221 Residente 

Passer montanus             3           Residente 

Phoenicurus ochruros 3   3 2     3 4 1 12 6 2 Residente 

Phoenicurus phoenicurus                 1       Estival 

Phylloscopus bonelli         8   2           Estival 

Phylloscopus collybita 3 2 1       15 3 5 7 12 1 Residente 

Phylloscopus sibilatrix             1 1         Rara 

Pica pica 1           10 2   3   1 Residente 

Prunella modularis                       1 Rara 

Regulus ignicapilla       2                 Invernante 

Regulus regulus     1                 1 Invernante 

Saxicola rubicola 3 2                   6 Invernante 

Serinus serinus     30 1 6         15   1 Residente 

Streptopelia decaocto   2         11 2         Residente 

Streptopelia turtur         4   8 3         Estival 

Sturnus unicolor         4               Residente 

Sturnus vulgaris 117 35 85 26 15   3   25 202 82 103 Residente 

Sylvia atricapilla 1 1 5   3   11 1       2 Residente 

Sylvia cantillans     2 1 20   3 1         Estival 
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Especie ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fenología 

Sylvia hortensis         3               De paso 

Sylvia melanocephala 2   2 1     1   5   2 2 Residente 

Sylvia undata                   1     Invernante 

Tachymarptis melba         31               De paso 

Troglodytes troglodytes   1         9           Residente 

Turdus merula 13 11 14   14   4 6 2 15 13 13 Residente 

Turdus philomelos 1           3         1 Residente 

Upupa epops   1     1   1 1         Residente 

Según la fenología de las especies, el mayor número de aves corresponde a las 

residentes, con un total de 49 taxones (53%), seguido de las estivales con 24 taxones 

(26%), las invernantes con 10 taxones (11%), las especies raras con 7 taxones (7%) y 

las especies de paso, con 3 taxones (3%).   

Tras el análisis de fenología de las especies de avifauna encontradas en el área de 

estudio, se detallan a continuación aquellas especies con hábitos migratorios: 

Del total de las especies de avifauna observadas durante el seguimiento anual, 37 se 

han registrado como estivales, invernantes o de paso en el área de estudio. Estas 

especies se encuentran listadas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y una 

de ellas, el Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), está catalogado como Vulnerable.  

Figura 8. Mapa de calor de los movimientos de la Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) por 

Europa por EuroBirdPortal a principios del mes de septiembre del 2020. 
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Como se puede observar en la imagen, el Colirrojo real realiza migraciones desde 

zonas del Norte de Europa hasta la Península Ibérica, siendo Cataluña una posible zona 

de paso. El Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) se trata de una especie 

estrictamente forestal. Durante el estudio solo se registró un individuo en el mes de 

septiembre y quizá estuviera de paso postnupcial. 

Destaca también la Grulla común (Grus grus), debido a que es una especie que realiza 

migraciones a la Península Ibérica y Cataluña puede ser una zona de paso en sus 

movimientos desde el Norte de Europa. 

Figura 9. Mapa de calor de los movimientos de la Grulla común (Grus grus) por Europa por 

EuroBirdPortal a finales del mes de noviembre del 2020. 

 

Esta imagen muestra los movimientos de Grulla común por gran parte de Europa y su 

paso en el mes de noviembre de 2020 por la Península Ibérica. Como se puede 

observar, Cataluña es una zona por la que podrían pasar esta especie para asentarse 

en distintos puntos de la península, sobre todo en las zonas del cuadrante 

suroccidental, durante los meses más fríos. En el ára de estudio la Grulla común se 

registró únicamente en una ocasión durante todo el ciclo anual y se avistaron 30 

ejemplares realizando vuelo directo y volando por encima de la altura de riesgo de 

colisión contra la LAAT. Este bando se observó en el mes de noviembre, lo que podría 

tratase de un avistamiento puntual de un grupo de grullas volando hacia otros 

puntos/dormideros.  

Entre las especies migratorias registradas, podemos destacar también aves de 

mediano-gran tamaño como el Águila culebrera (Circaetus gallicus), el Aguilucho pálido 

(Circus cyaneus), el Cernícalo primilla (Falco naumanni) y el Milano negro (Milvus 
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migrans) que, son las más susceptibles a sufrir colisiones con aerogeneradores y 

tendidos eléctricos. Estas especies presentan un riesgo de colisión contra las 

infraestructuras bajo-medio.  

ÍNDICE KILOMÉTRICO DE ABUNDANCIA (IKA) 

Las observaciones realizadas durante los transectos nos permiten conocer el número 

medio de aves avistadas por kilómetro recorrido, denominado como el índice 

kilométrico de abundancia (IKA). Los dos transectos recorridos para el desarrollo de 

este estudio suman un recorrido de 1,46Km. En la siguiente tabla se muestra la 

relación completa de especies detectadas en los transectos, así como el IKA, calculado 

como el número de aves detectado por Km recorrido. 

Tabla 7. Especies de avifauna detectadas durante los transectos establecidos en el área de estudio. 

Etiquetas de fila 
Suma de 

número total 
IKA 

Accipiter gentilis 1 0,0109 

Aegithalos caudatus 1 0,0109 

Alauda arvensis 47 0,5110 

Alectoris rufa 3 0,0326 

Anthus pratensis 4 0,0435 

Apus apus 14 0,1522 

Aquila chrysaetos 1 0,0109 

Buteo buteo 3 0,0326 

Carduelis carduelis 20 0,2174 

Certhia brachydactyla 1 0,0109 

Chloris chloris 8 0,0870 

Columba livia 1 0,0109 

Columba palumbus 23 0,2501 

Corvus corone 2 0,0217 

Corvus monedula 1 0,0109 

Cuculus canorus 1 0,0109 

Cyanistes caeruleus 5 0,0544 

Delichon urbicum 92 1,0002 

Emberiza calandra 148 1,6090 

Erithacus rubecula 21 0,2283 

Fringilla coelebs 34 0,3696 

Galerida cristata 6 0,0652 

Garrulus glandarius 8 0,0870 

Gyps fulvus 1 0,0109 

Hieraaetus pennatus 1 0,0109 

Hirundo rustica 101 1,0981 
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Etiquetas de fila 
Suma de 

número total 
IKA 

Linaria cannabina 7 0,0761 

Lullula arborea 17 0,1848 

Luscinia megarhynchos 9 0,0978 

Melanocorypha calandra 32 0,3479 

Milvus milvus 1 0,0109 

Molothrus bonariensis 5 0,0544 

Muscicapa striata 1 0,0109 

Parus major 6 0,0652 

Passer domesticus 887 9,6434 

Phoenicurus ochruros 9 0,0978 

Phylloscopus collybita 4 0,0435 

Pica pica 3 0,0326 

Prunella modularis 1 0,0109 

Serinus serinus 6 0,0652 

Streptopelia decaocto 2 0,0217 

Sturnus vulgaris 1 0,0109 

Sylvia atricapilla 1 0,0109 

Sylvia cantillans 2 0,0217 

Sylvia hortensis 1 0,0109 

Troglodytes troglodytes 1 0,0109 

Turdus merula 26 0,2827 

Turdus philomelos 1 0,0109 

Upupa epops 1 0,0109 

Total general 1572 17,0907 

IKA promedio 0,349 

El Índice Kilométrico de Abundancia (IKA) total fue de 17,09 aves/Km con un promedio 

total de 0,349 aves/Km. Las especies más abundantes fueron el Gorrión común (Passer 

domesticus) (IKA=9,643), el Triguero (Emberiza calandra) (IKA=1,609) y la Golondrina 

común (Hirundo rustica) (IKA=1,098). 
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TIPO DE VUELO 

Durante las jornadas de campo se tomaron datos de la actividad que realizaban las 

aves y se diferenciaron las siguientes categorías: campeo, cicleo, vuelo directo, posado 

y canto. Los resultados para cada especie se recogen en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Tipo de vuelo de las aves observadas en el ámbito de estudio. 

Especie Campeo Cicleo Posado Vuelo directo Total general 

Accipiter gentilis 3 1 1 6 11 

Accipiter nisus 1       1 

Aegithalos caudatus 4   6 10 20 

Alauda arvensis 5   97 58 160 

Alectoris rufa     14 17 31 

Anthus campestris     1   1 

Anthus pratensis     8 20 28 

Anthus trivialis     1   1 

Apus apus 295     59 354 

Aquila chrysaetos 1 2   3 6 

Aquila fasciata 1       1 

Buteo buteo 25 4 3 12 44 

Carduelis carduelis     38 30 68 

Cecropis daurica     2   2 

Certhia brachydactyla     4   4 

Chloris chloris     6 27 33 

Circaetus gallicus 3     4 7 

Circus cyaneus       2 2 

Coccothraustes 
coccothraustes 

    5   5 

Columba livia 60     1 61 

Columba palumbus 1 2 20 307 330 

Corvus corax       16 16 

Corvus corone 1   2 33 36 

Coturnix coturnix     8   8 

Cuculus canorus     11   11 

Cyanistes caeruleus     22 3 25 

Delichon urbicum 493     120 613 

Dendrocopos major     2   2 

Dendrocopos medius     1   1 

Dryobates minor     1   1 

Emberiza calandra 19 3 361 128 511 

Emberiza cia     1   1 

Emberiza cirlus     9   9 



 

INFORME CICLO ANUAL DE 
AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS  

PE ANOIA I SEGARRA III Y SU LAAT DE 
EVACUACIÓN   

 

INFORME DE CICLO ANUAL DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS Página 37 de 88 

Especie Campeo Cicleo Posado Vuelo directo Total general 

Emberiza citrinella     1   1 

Erithacus rubecula     52 4 56 

Falco naumanni 4     4 8 

Falco peregrinus 1     1 2 

Falco tinnunculus 18 2 3 5 28 

Fringilla coelebs     46 384 430 

Galerida cristata     28 32 60 

Galerida theklae     2   2 

Garrulus glandarius     3 34 37 

Grus grus       30 30 

Gyps fulvus 15 7   18 40 

Hieraaetus pennatus 2 1   1 4 

Hippolais polyglotta     1   1 

Hirundo rustica 262 6 9 81 358 

Lanius senator     7 1 8 

Linaria cannabina     43 179 222 

Lophophanes cristatus     1   1 

Lullula arborea     24 3 27 

Luscinia megarhynchos     59 1 60 

Melanocorypha calandra 11 2 35 19 67 

Merops apiaster     10 34 44 

Milvus migrans 5     2 7 

Milvus milvus 2     5 7 

Molothrus bonariensis     4 18 22 

Motacilla alba     11 3 14 

Motacilla flava       1 1 

Muscicapa striata     3   3 

Oenanthe oenanthe     4 1 5 

Oriolus oriolus       1 1 

Parus major     43   43 

Passer domesticus 8   1204 1083 2295 

Phoenicurus ochruros     18 16 34 

Phylloscopus bonelli     8 1 9 

Phylloscopus collybita     28 15 43 

Phylloscopus sibilatrix     1 1 2 

Pica pica     1 3 4 

Prunella modularis     1   1 

Regulus ignicapilla     2   2 

Regulus regulus     2   2 

Saxicola rubicola     4 4 8 

Serinus serinus     51 1 52 
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Especie Campeo Cicleo Posado Vuelo directo Total general 

Streptopelia decaocto     7 8 15 

Streptopelia turtur     8 7 15 

Sturnus unicolor       4 4 

Sturnus vulgaris     365 328 693 

Sylvia atricapilla     18   18 

Sylvia cantillans     24 3 27 

Sylvia hortensis     3   3 

Sylvia melanocephala     14   14 

Tachymarptis melba 31       31 

Troglodytes troglodytes     8 1 9 

Turdus merula 2   19 81 102 

Turdus philomelos       4 4 

Upupa epops       4 4 

Total general 1273 30 2799 3282 7384 

Se puede observar que el tipo de vuelo que más ha realizado por la avifauna 

observada fue el “vuelo directo” representando el 45% sobre el total de actividades 

que realizaron las aves, seguido de “posado” (38%), después, el “campeo” (17%) y, 

por último, el “cicleo”.  

Con el objetivo de ser más visual y representativo para los datos empleados, se ha 

elaborado un gráfico de la proporción de individuos realizando los distintos tipos de 

vuelo para las especies de tamaño medio-grande, las cuales presentan mayor riesgo de 

colisión con la infraestructura proyectada. 
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Gráfica 2. Proporción del tipo de vuelo de las aves de un tamaño medio-grande. 
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Durante el seguimiento de avifauna, algunas especies se vieron siempre campeando 

como el Gavilán común (Accipiter nisus) y el Águila perdicera (Aquila fasciata). Otras, 

siempre se registraron posadas como la Codorniz común (Coturnix coturnix) y el Cuco 

común (Cuculus canorus). El aguilucho pálido (Circus cyaneus), el Cuervo grande 

(Corvus corax) y la Grulla común (Grus grus) se registraron siempre en vuelo directo y 

el resto de especies avistadas se registraron realizando distintas actividades a lo largo 

del seguimiento anual.  

DIRECCIÓN DE VUELO 

En los vuelos de tipo directo, se tomó la dirección de vuelo de las aves observadas, 

para determinar el patrón de vuelo de los ejemplares. Para ello, se realizaron cálculos 

diferenciados para las direcciones de origen y destino, y se obtuvo una gráfica que 

representa las direcciones de vuelo preferentes. 

Los resultados obtenidos muestran que la dirección de origen predominante fue el 

Norte y el Este, y la dirección de destino más observada el Oeste y el Norte. Estos 

datos muestran un posible flujo predominante de vuelo de Oeste a Este por las aves 

del área de estudio. 

Gráfica 3. Direcciones de origen y destino de las especies de aves observadas en vuelo directo en 

el ámbito de estudio. 
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TASA DE RIESGO DE COLISIÓN 

Durante los puntos de observación establecidos en la superficie de estudio, se anotó la 

altura de vuelo de las aves con potencial riesgo de colisión contra las infraestructuras. 

De este modo, se puede determinar una tasa de riesgo por especie, es decir, el 

porcentaje de individuos volando a la altura de riesgo de colisión contra los 

aerogeneradores y la LAAT proyectados.  

TASA DE RIESGO DE COLISIÓN CON LOS AEROGENERADORES  

Tabla 9. Tasa de riesgo de colisión de las aves contra los aerogeneradores proyectados. 

Especie 
Altura de vuelo Total 

general 
Tasa 

riesgo 1 2 3 

Accipiter gentilis 2 3 1 6 50% 

Alauda arvensis 31     31 0% 

Alectoris rufa 14     14 0% 

Aquila chrysaetos 2   1 3 0% 

Buteo buteo 5 6 9 20 30% 

Falco naumanni 3   3 6 0% 

Falco tinnunculus 3 5 1 9 56% 

Gyps fulvus   2 22 24 8% 

Hieraaetus pennatus   2   2 100% 

Milvus migrans 1 1 1 3 33% 

Milvus milvus 1     1 0% 

Total general 62 19 38 119 16% 

Tal y como puede verse en la tabla, encontramos una tasa de riesgo baja, con un 

16% de riesgo por colisión, con un total de 19 observaciones de aves registradas a 

Altura 2. 

Cabe destacar la alta tasa de riego de colisión del Águila calzada (Hieraaetus 

pennatus), ya que los dos avistamientos de esta especie se registron volando a altura 

de riesgo, aunque este dato no es significativo debido a que el número de 

observaciones es muy bajo para que sea determinante. 
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TASA DE RIESGO DE COLISIÓN CON LA LAAT 

Tabla 10. Tasa de riesgo de colisión de las aves contra la LAAT proyectada. 

Especie 
Altura riesgo Total 

general 
Tasa 

riesgo 1 2 3 

Accipiter gentilis 1 2 1 4 50% 

Accipiter nisus     1 1 0% 

Alectoris rufa 14     14 0% 

Aquila chrysaetos   1 1 2 50% 

Aquila fasciata     1 1 0% 

Buteo buteo 6 4 14 24 17% 

Circaetus gallicus 1 4 2 7 57% 

Circus cyaneus 1 1   2 50% 

Columba palumbus 72 24 34 130 18% 

Corvus corax   3 13 16 19% 

Falco naumanni   2   2 100% 

Falco peregrinus     2 2 0% 

Falco tinnunculus   5 14 19 26% 

Grus grus     30 30 0% 

Gyps fulvus 1   14 15 0% 

Hieraaetus pennatus     1 1 0% 

Milvus migrans     4 4 0% 

Milvus milvus   1 4 5 20% 

Total general 96 47 136 279 17% 

Tal y como puede verse en la tabla, encontramos una tasa de riesgo baja, con un 

17% de riesgo por colisión, con un total de 47 observaciones de aves registradas a 

Altura 2. 

En este análisis podemos descatar que el Cernícalo primilla (Falco naumanni) presenta 

una alta tasa de riesgo de colisión contra la LAAT, pero debido a que el número de 

registros es muy bajo, no se trata de un dato determinante. 
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USO DEL ESPACIO 

A partir de las líneas de vuelo tomadas de los registros de la totalidad de las aves 

observadas desde los puntos de observación, se han realizado varios análisis para 

estudiar el uso del espacio aéreo en el área de estudio.  

A continuación, se realiza un análisis del uso del espacio aéreo total por las aves 

registradas en el entorno de estudio.  

Figura 10. Uso del espacio aéreo total de las aves observadas en el entorno de estudio. 

 

Se puede observar que en el entorno del PE encontramos varios parches de alta 

intensidad de uso del espacio aéreo total por las aves de mediano-gran tamaño. En la 

zona de los aerogeneradores CAL1 y CAL2, encontramos aves como el Buitre leonado 

(Gyps fulvus), el Cernícalo primilla (Falco naumanni), el Busardo ratonero (Buteo 

buteo), el Águila real (Aquila chrysaetos) y el Azor común (Accipiter gentillis). Por otro 

lado, en la zona más alejada al PE, en el extremo Oeste, además de estas especies, 

aparece también el Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y el Águila calzada (Hieraaetus 

pennatus). En el inicio de la LAAT encontramos varias zonas de alta intensidad de uso 

del espacio aéreo. En estas, encontramos las mismas especies a excepción de la Grulla 
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común (Grus grus) que se observó en el punto de observación PL_8 un bando de 30 

individuos. 

Por otro lado, se llevó a cabo el análisis de uso del espacio aéreo total de las aves de 

mediano-gran tamaño que volaban a altura de riesgo de colisión (Alt.2), en primer 

lugar, en el entorno del PE y después, otro análisis para el entorno de la LAAT. 

Figura 11. Uso del espacio aéreo total a altura de riesgo (Alt.2) en el entorno del PE AIS-III. 

 

Tras este análisis, observamos que el punto de mayor intensidad de uso del espacio 

aéreo, para altura de riesgo de colisión (alt.2), se sitúa en el extremo Oeste del PE, a 

2,9Km del aerogenerador más cercano. Entre las especies que se observaron volando a 

altura de riesgo de colisión con los aerogeneradores en esta zona se registraron 2 

avistamientos de Azor común (Accipiter gentillis), 3 avistamientos de Busardo ratonero 

(Buteo buteo), 2 avistamientos de Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), un Buitre 

leonado (Gyps fulvus) y 2 registros de Águila calzada (Hieraaetus pennatus).  

Como se analizó con anterioridad, el riesgo de colisión para el entorno del PE es bajo 

(16%). Esto se debe a que, de los 119 registros del total de las especies de avifauna 

observadas en esta zona, únicamente 19, fueron avistamientos de aves volando a 

altura de riesgo de colisión.  
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Figura 12. Uso del espacio aéreo total a altura de riesgo (Alt.2) en el entorno de la LAAT. 

 

Tras este análisis, observamos que el punto de mayor intensidad de uso del espacio 

aéreo, para altura de riesgo de colisión (alt.2), se sitúa en el extremo Norte de la 

LAAT. Entre las especies que se observaron volando a altura de riesgo de colisión con 

la línea, se encuentra un ejemplar de Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), un ejemplar 

de Aguilucho pálido (Circus cyaneus), un Milano real (Milvus milvus), dos avistamientos 

de Águila culebrera (Circaetus gallicus), un Águila real (Aquila chrysaetos) y un 

Busardo ratonero (Buteo buteo).  

En el análisis de riesgo de colisión contra las infraestructuras se detalló el riesgo que 

supone la LAAT para la avifauna de esta zona. Los datos reflejan un bajo riesgo de 

colisión contra la línea (17%). Del total de los 279 registros de avifauna con riesgo a 

colisionar contra la LAAT, 47 se avistaron volando a altura de riesgo. Por otro lado, de 

las 18 especies de avifauna de mediano-gran tamaño susceptibles a colisionar contra 

esta infraestructura, 10 fueron observadas en algún momento volando a altura de 

riesgo y solo para 4 especies se registraron más de 10 avistamientos.  
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 CENSO ESPECIFICO DE AVES NOCTURNAS 

Durante los trabajos de campo realizados para el censo específico de aves nocturnas 

se registraron 6 avistamientos de 3 especies distintas, todas ellas listadas por el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. En la siguiente tabla se muestran los 

registros de los avistamientos de cada una de las especies.  

Tabla 11. Inventario de avifauna nocturna. 

Familia Especie Total general Catálogo Nacional Especies Amenazadas 

STRIGIDAE 
Athene noctua 3 Listado 

Otus scops 1 Listado 

TYTONIDAE Tyto alba 1 Listado 

 RESULTADOS QUIRÓPTEROFAUNA 

Entre los meses de mayo y octubre, coincidiendo con el periodo de mayor actividad de 

los quirópteros, se realizaron censos en estaciones móviles y con las grabadoras fijas, 

utilizando, tal y como se explica en la metodología. 

Tabla 12. Listado de especies de quirópteros de las grabadoras fijas 

Especie Total llamadas 

Barbastella barbastellus 120 

Hypsugo savii 953 

Miniopterus schreibersii 4 

Myotis alcathoe 14 

Myotis blythii 56 

Myotis capaccinii 38 

Myotis myotis 80 

Myotis mystacinus 2 

Nyctalus lasiopterus 3257 

Nyctalus leisleri 13984 

Nyctalus noctula 10004 

Pipistrellus kuhlii 3827 

Pipistrellus nathusii 8697 

Pipistrellus pipistrellus 4610 

Plecotus auritus 101 

Plecotus austriacus 12 

Tadarida teniotis 8 

Total general 45.767 
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Tabla 13. Listado de especies de quirópteros de las grabadoras moviles. 

Especie Total llamadas 

Barbastella barbastellus 1 

Eptesicus serotinus 6 

Hypsugo savii 8 

Miniopterus schreibersii 9 

Myotis myotis 1 

Nyctalus lasiopterus 4 

Nyctalus leisleri 2 

Nyctalus noctula 10 

Pipistrellus kuhlii 224 

Pipistrellus nathusii 80 

Pipistrellus pipistrellus 275 

Plecotus auritus 1 

Rhinolophus ferrumequinum 4 

Tadarida teniotis 42 

Total general 667 

Se registraron 45.767 llamadas (Calls) en las grabadoras fijas de 17 especies diferentes 

y, en las grabadoras móviles se registraron 667 llamadas (Calls) de 14 especies 

distintas. 

Es importante tener en cuenta que estos resultados no se corresponden con el número 

de individuos existentes o detectados, si no que corresponden a las llamadas emitidas 

por los mismos detectadas por las estaciones. Así, un mismo individuo puede realizar 

varias llamadas distintas, por lo que no es posible determinar la abundancia de forma 

precisa para cada especie.  

Sin embargo, se puede observar el elevado número de llamadas registradas para el 

Nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri) con 13.984 llamadas, el Nóctulo mediano (Nyctalus 

noctula) con 10.003 llamadasy el Murciélago de Nathusius (Pipistrellus nathusii) con 

8.697 llamadas, para las grabadoras fijas y el Murciélago común (Pipistrellus 

pipistrellus) con 275 llamadas y el Murciélado de borde claro (Pipistrellus kuhlii) con 

224 llamadas en las grabadoras móviles. 
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TASA DE RIESGO DE COLISIÓN 

Se evaluó la incidencia de cada una de las especies identificadas con lo referido en el 

documento de González-Álvarez et al. de 2013 “Directrices básicas para el estudio del 

impacto de instalaciones eólicas sobre poblaciones de murciélagos en España”. 

Tabla 14. Incidencia, atracción por luz blanca y comportamiento migrador de las especies de 

quirópteros con riesgo de colisión con los aerogeneradores. 

Especie Incidencia 
Atracción 
por la luz 

blanca 
Migrador 

Barbastella barbastellus Bajo No S y MR 

Hypsugo savii Moderado Sí   

Miniopterus schreibersii Bajo Sí MR y S 

Myotis alcathoe Bajo No   

Myotis blythii Bajo No MR 

Myotis capaccinii Bajo No MR 

Myotis myotis Bajo No MR 

Myotis mystacinus Bajo No MR y S 

Nyctalus lasiopterus Moderado No LD y S 

Nyctalus leisleri Elevado Sí LD y S 

Nyctalus noctula Elevado Sí LD y S 

Pipistrellus kuhlii Moderado Sí S 

Pipistrellus nathusii Elevado Sí LD y S 

Pipistrellus pipistrellus Elevado Sí S y MR 

Plecotus auritus Bajo No S 

Plecotus austriacus Bajo No S 

Tadarida teniotis Moderado Sí S 

Eptesicus serotinus Moderado Sí S y MR 

Rhinolophus ferrumequinum Bajo No S 

*Comportamiento migrador. S: sedentario, MR: migración regional, LD: migración de 

larga distancia. 

De las 19 especies registradas en campo durante el estudio de quirópteros realizado, 4 

de ellas tienen un riesgo potencial elevado de colisión por los aerogeneradores, 5 

tienen un potencial moderado de colisión y el resto posee un potencial bajo de colisión. 

De todas ellas, 9 acuden a cazar a zonas iluminadas con luz blanca. 

Teniendo en cuenta las especies con un grado “Elevado” o “Moderado” de incidencia 

por colisión con los aerogeneradores y las que se han detectado durante la realización 

del estudio en mayores proporciones, se puede concluir que el Nóctulo pequeño 

(Nyctalus leisleri), el Nóctulo mediano (Nyctalus noctua), el Murciçelago de Nathusius 
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(Pipistrellus nathusii) y el Murciélago común (Pipistrellus pipistrellus), son las especies 

que presentan un mayor riesgo de colisión contra los aerogeneradores en el área de 

estudio. 

CATALOGACIÓN Y PROTECCIÓN 

A continuación, se especifican algunas de las catalogaciones y/o grados de protección 

de las especies de quirópteros que se han incentariado en la zona de estudio: 

- Por el Decreto legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el 

Texto refundido de la Ley de protección de los animales: 

En base a este decreto, de las 20 especies de quirópteros que se han inventariado en 

la zona de estudio, 19 aparecen registradas. La excepción es el Muriélago ratonero 

bigotudo pequeño (Myotis alcathoe). 

- Por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 

Español de Especies Amenazadas: 

Las 20 especies de quirópteros inventariadas en la zona de estudio, aparecen 

registradas en este Real Decreto.  
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 ZONAS DE INTERÉS PARA LA FAUNA  

PUNTOS DE AGUA 

Se localizan los puntos de agua existentes en el área de trabajo (en un radio de 2 Km 

en torno a los puntos de observación). 

Figura 13. Puntos de agua registrados en el entorno del PE y la LAAT. 

 

Se han localizado tres puntos de agua relevantes en el área de estudio. Entre ellos se 

encuentran una balsa de prevención de incendios y dos charcas temporales. Estos 

puntos pueden suponer zonas de interés para la avifauna y quirópteros del entorno.  
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Fotografía 3. Puntos de agua de interés para la fauna del entorno. 

 

En estas zonas de agua se registraron especies de avifauna como el Avión común 

(Delichon urbicum) y la Golondrina común (Hirundo rustica) y también anfibios como la 

Rana común (Pelophylax perezi). Estos puntos de agua también los pueden usar 

especies como la Lavandera blanca (Motacilla alva), el Mirlo común (Turdus merula), 

Estornino pinto (Sturnus vulgaris), entre otras especies registradas durante el 

seguimiento anual.  

Estos puntos de agua deberían respetarse y conservarse ya que son importante para 

muchas aves y también para mamíferos, reptiles y anfibios, que forman parte de la 

dieta de muchas de las especies de avifauna que se han registrado a lo largo del 

estudio de ciclo anual.  

NIDIFICACIONES Y DORMIDEROS 

Se realizó un estudio detallado de aquellos espacios especialmente relevantes para la 

avifauna, como masas boscosas, con el fin de evaluar dormideros y refugios para 

dichos grupos de fauna, así como un inventario de nidos de las especies más 

relevantes de la zona. 
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Se encontró un nido cercano a la zona de implantación del PE AIS-III. Este nido podría 

corresponderse con un nido de Mirlo común (Turdus merula).  

Figura 14. Localización del posible nido de Mirlo común (Turdus merula). 

 

Este nido se ubica a 2,5 Km del PE AIS-III y el extremo Norte de la LAAT. La presencia 

de este nido pone de manifiesto la importancia de la preservación de la zona 

boscosa de los alrededores del entorno del PE.  
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Fotografía 4. Posible nido de Mirlo común (Turdus merula). 

 

INVENTARIO DE CONSTRUCCIONES 

Se realizó una búsqueda de edificaciones/construcciones que pudieran ser de interés 

para la fauna del entorno de estudio. Para ello, se visitaron todas las construcciones y 

se valoró si son susceptibles o no de albergar colonias de aves.  

En la siguiente tabla se muestran las coordenadas de las construcciones de interés 

registradas en el área de estudio y en la figura, las ubicaciones en el mapa.  

Tabla 15. Coordenadas UTM de las construcciones susceptibles de ser usadas por la fauna del área de 

estudio. 

Punto 
edificación 

Coordenada UTM 

X Y 

1 866446 4628907 

2 866551 4628808 

3 870118 4630763 

4 876525 4625576 

5 875645 4625684 

6 874361 4627337 
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Figura 15. Ubicación de las edifciaciones/construcciones en el entorno del PE y la LAAT. 

 

Además, se tomaron algunas fotografías de estas construcciones que se muestran a 

continuación. 
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Fotografía 5. Construcciones localizadas en el área de estudio. 

 

En el entorno sobre el que se quiere instalar el PE y la LAAT se registraron varias 

construcciones que pueden ser refugio o lugares para criar para muchas especies de 

aves y quirópteros. Estos puntos son zonas de interés para la fauna y su 

destrucción y/o retirada podrían suponer el abandono de algunas especies 

de este hábitat o la repercusión en sus ciclos de reproducción, para otras.  

Entre las especies que se podrían ver afectadas podemos destacar falcónidos como el 

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y el Cernícalo primilla (Falco naumanni), ambas 

registradas a lo largo del seguimiento anual en la zona de estudio. Otras especies que 

pueden verse amenazadas de manera directa son aquellas que se alimentan de 

micromamíferos o reptiles, debido a que estos animales suelen usar este tipo de 

cosntrucciones para refugiarse, e incluso, solearse encima de algún muro de piedras, 

como los reptiles.  

VERTEDEROS Y POTENCIALES ZONAS DE ALIMENTACIÓN DE AVES 
NECRÓFAGAS 

Durante el trabajo de campo no se ha registrado ningún punto de alimentación de 

interés para las aves necrófagas de la zona.  
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES DE MAYOR INTERÉS  

En este apartado se procede a describir las especies con interés faunístico, ya sea por 

su importancia ecológica, su interés de conservación o por las interacciones que 

puedan presentar con la instalación del proyecto. 

A continuación, se describe cada una de estas especies, su presencia en el ámbito de 

estudio y riesgos asociados. 

ÁGUILA REAL (AQUILA CHRYSAETOS) 

El Águila real aparece Listado en el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas. 

Es una especie exclusiva del hemisferio 

Norte, con distribución típicamente holártica. 

En España, presenta una amplia y 

heterogénea distribución exclusivamente en 

la Península, donde ocupa los principales 

sistemas montañosos.  

Con poblaciones numerosas en el Sistema Ibérico, cordilleras Béticas, Sierra Morena y 

Pirineos. Falta en amplias zonas de ambas mesetas y de la depresión del Guadalquivir, 

y resulta particularmente escasa en Galicia y en la franja costera del Cantábrico. 

Se trata de una especie generalista cuya presencia se relaciona con los ambientes 

rupícolas, principalmente en regiones de montaña, ocupa una amplia variedad de 

hábitats, mostrando una cierta preferencia por los paisajes abiertos y evita las áreas 

forestales extensas. En territorio aragonés su distribución es heterogénea, estimándose 

una densidad media de 0,72 parejas/100 km2. Por sectores geográficos, la mayor 

densidad se alcanza en los Pirineos (0,85 parejas/100 km2), en la parte aragonesa del 

Sistema Ibérico es ligeramente inferior (0,81 parejas/100 km2), y la menor densidad 

corresponde a la depresión del Ebro (0,60 parejas/100 km2).  

La mortalidad no natural, por electrocución o venenos (entre otros) se considera uno 

de los principales factores de amenaza a la conservación de esta especie. Otros 

factores pueden ser la disminución de poblaciones presa, o las molestias durante 

nidificación.  
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Durante la realización del estudio de avifauna se registraron un total de 6 

avistamientos de Águila real. Esta especie aparece Listada en el Catálogo Nacional 

de Especies Amenazadas. En el entorno del PE presenta un 0% de riesgo de colisión y 

en la zona de la LAAT se registraron dos observaciones, en uno de los casos voló a 

altura de riesgo y en el otro, por encima de la altura de riesgo. Este dato no resulta ser 

muy representativo puesto que se trata de muy pocos registros.    

ÁGUILA PERDICERA (AQUILA FASCIATA) 

Esta especie está catalogada como Vulnerable en España.  

La población española representa 

aproximadamente el 75% de la población 

europea. Se distribuye fundamentalmente en 

la franja de sierras costeras mediterráneas, en 

Extremadura y de forma irregular en el interior 

de Aragón, Castilla – La Mancha, Castilla y 

León, Madrid, Navarra y La Rioja. 

Los ejemplares territoriales ocupan sierras, pequeñas colinas y llanuras, donde crían en 

cortados rocosos. Algunas parejas nidifican en árboles e incluso en torretas de 

tendidos eléctricos. Los ejemplares territoriales suelen estar ligados al área de 

nidificación. 

Entre las principales amenazas a su conservación se encuentra la mortalidad no natural 

(por persecución directa, electrocución y colisión con tendidos, pérdida de hábitat (por 

deforestación relacionada con el abandono agrícola – ganadero y por infraestructuras), 

la disminución de las poblaciones de conejo y las molestias. 

Durante la realización del estudio de avifauna se registraró un ejemplar de Águila 

perdicera. Esta especie aparece catalogada como Vulnerable en España. Este 

ejemplar se observó volando por encima de la altura de riesgo de colisión con la LAAT.  
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CULEBRERA EUROPEA (CIRCAETUS GALLICUS) 

Esta especie aparece en el Listado de Especies en Régimen 

de Protección Especial.  

Se trata de un ave migradora de distribución Indo-Europea, 

cuya área de nidificación se extiende a lo largo de la región 

paleártica, desde la península Ibérica hasta la India a través 

del sur y el centro de Europa, el Cáucaso, Oriente medio y el 

centro y sur de Asia. En España, es una especie estival cuyas 

poblaciones más importantes parecen concentrarse a lo largo 

de las sierras mediterráneas de Cataluña y Levante, Sistema Ibérico, Pirineo y 

Prepirineo, sierras Béticas, Subbéticas y Penibéticas, Sierra Morena, Montes de Toledo 

y Sistema Central.  

En relación a su hábitat, es un ave forestal que nidifica preferentemente en zonas de 

pinar mediterráneo, aunque también puede hacerlo en encinares, alcornocales y, en 

menor medida, robledales o hayedos. No obstante, no ocupa bosques riparios ni 

bosques isla.  

Entre las principales amenazas a su conservación se encuentran la disminución de 

poblaciones de reptiles de los que se alimenta, la recuperación de zonas forestales 

densas en zonas rurales abandonadas y la muerte por electrocución.  

Durante los meses del censo de avifauna se registraron 7 avistamientos de 

Culebrera europea. Esta especie aparece en el Listado de Especies en Régimen de 

protección Especial. En el área de estudio se registró un riesgo de colisión del 57% en 

el entorno de la LAAT. 

ÁGUILA CALZADA (HIERAAETUS PENNATUS) 

El Águila calzada aparece en el Listado 

Nacional de Especies Amenazadas.  

Se trata de una especie migradora 

transahariana que durante la época estival se 

extiende desde Portugal y el norte de África 

hacia el este, donde llega hasta la porción 

occidental de la región china de Manchuria. 

En España, como ave estival, eminentemente 

forestal, su distribución está determinada por la presencia de formaciones boscosas 
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con claros y zonas abiertas. En la mitad norte, se concentra en la porción central, y es 

muy escasa en la cornisa cantábrica, Galicia, parte de Aragón, Cataluña y Levante, 

zonas en las que se restringe a las montañas del interior.  

En relación a su ecología, habita en zonas forestales que estén mezcladas, como en 

mosaico, con zonas de matorral y terrenos abiertos. La destrucción y degradación de 

las formaciones boscosas por tala de bosques e incendios forestales constituyen el 

principal problema para su conservación. Otro factor importante es la mortalidad no 

natural, por expolio o colisión con líneas eléctricas, entre otros. 

Durante los meses del censo de avifauna se registraron 4 avistamientos de Águila 

calzada. Esta especie aparece en el Listado de Especies Amenazadas en España. En el 

entorno del PE se registraron 2 avistamientos volando a altura de riesgo.   

BUSARDO RATONERO (BUTEO BUTEO) 

El Busardo ratonero aparece en el Listado de Especies en 

Régimen de Protección Especial.  

Se trata de una de las rapaces diurnas más abundante y 

ampliamente distribuida por toda Europa. Ocupa la 

práctica totalidad de la Península Ibérica, donde es más 

abundante en la mitad Norte y menos en las áreas 

costeras mediterráneas.  

En relación a su hábitat, prefiere biotopos donde se 

alternan masas forestales con espacios abiertos. Con 

respecto a las principales amenazas a la conservación de esta especie, se destaca la 

mortalidad no natural por venenos y electrocución, entre otros factores. 

Durante los meses del censo de avifauna se registraron 44 avistamientos de 

Busardo ratonero. Esta especie aparece en el Listado de Especies en Régimen de 

protección Especial. En el entorno del PE se registró un 30% de riesgo de colisión y en 

el entorno de la LAAT, un 17%.  
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AZOR COMÚN (ACCIPITER GENTILIS) 

El Azor común aparece en el Listado de 

Especies en Régimen de Protección Especial. 

Ocupa gran parte de Eurasia y Norteamérica. 

En España, el azor se encuentra ampliamente 

repartido por toda la mitad norte, 

exceptuando la depresión del Ebro, mientras 

que en la mitad sur presenta una distribución 

fragmentada.  

 Rapaz eminentemente forestal, que tiene una clara afinidad hacia los grandes bosques 

maduros, con complejidad estructural, tanto autóctonos como plantaciones. Los azores 

son depredadores oportunistas que pueden alimentarse de cualquier ave, mamífero o 

reptil cuyo tamaño vaya de unos pocos gramos (reyezuelo, musaraña, lagartija) hasta 

varios kilogramos (liebre, urogallo).  

Los azores son depredadores oportunistas que pueden alimentarse de cualquier ave, 

mamífero o reptil cuyo tamaño vaya de unos pocos gramos (reyezuelo, musaraña, 

lagartija) hasta varios kilogramos (liebre, urogallo). 

Durante los meses del censo de avifauna se registraron 11 avistamientos de Azor 

común. Tanto en el entorno del PE, como en el de la LAAT, se registró un 50% de 

riesgo de colisión. 

GAVILÁN COMÚN (ACCIPITER NISUS) 

El Gavilán común aparece en el listado del Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas. 

El Gavilán común en el oeste de Europa es prácticamente 

sedentario y nidifica en todos los países comunitarios. Cría en 

el norte de África y Europa hasta la mitad septentrional de 

Asia, llegando casi hasta su extremo oriental; además, hay 

una pequeña población aislada en el Himalaya. Inverna en el 

norte de África, toda Europa y Asia meridional. En España 

nidifica por la mayor parte de la parte peninsular, aunque 

parece faltar en la zona cántabro-atlántica y en algunas 

montañas interiores. Las aves indígenas parecen sedentarias, 
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pero en invierno llega un cierto contigente de aves de otros países europeos. En 

Baleares se presenta en migración e invernada.  

Habita en bosques, la mayoría de las veces mixtos, de coníferas y frondosas; también 

en sotos, grandes arbustos, etc. Además, fuera de la época de cría, en campos con 

repoblaciones y sotos ribereños. En migración, con relativa frecuencia en terrenos más 

abiertos.  

Las principales amenazas son la caza ilegal, que en tiempos recientes produjo gran 

mortalidad; los plaguicidas, especialmente organoclorados, tales como DDE y otros, a 

los que se atribuye el gran declive de las poblaciones de esta especie en toda Europa; 

también el expolio de nidos por cetreros, así como las talas arbustivas y los incendios 

forestales. 

Durante los meses del censo de avifauna se registraro 1 avistamiento de Gavilán 

común y volaba por encima de la altura de riesgo de colisión con la LAAT. Esta especie 

aparece en el Listado de Especies en Régimen de protección Especial.  

BUITRE LEONADO (GYPS FULVUS) 

Esta especie aparece Listada en el Listado de 

Especies en Régimen de Protección Especial. 

En el resto de Europa se distribuye por la zona 

mediterránea, principalmente por Francia, Italia, 

Grecia y Turquía, llegando hasta Asia Menor y el 

Norte de la India. Su área de reproducción 

incluye asimismo el noroeste y el sur de África. 

Cría en la mayor parte de la Península Ibérica, 

con excepción de Galicia, el litoral portugués y 

algunas áreas costeras de Cataluña y Levante.  

Se instala fundamentalmente en la periferia de los sistemas montañosos, sobre 

roquedos de diversa naturaleza geológica, preferentemente calizas y areniscas, pero 

necesita de grandes zonas abiertas que prospecta en busca de los animales muertos 

de los que se alimenta. Fuera de la época reproductora puede habitar en cualquier tipo 

de terreno que no tenga excesiva vegetación (lo que dificultaría la búsqueda de 

carroñas), desde áreas de montaña a llanuras y páramos, laderas desarboladas, 

marismas, etc. 
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En España no existen actualmente amenazas que pongan en peligro su supervivencia, 

aunque se consideran factores de riesgo la mortalidad no natural por venenos, la 

disminución de carroñas y la alteración de hábitats.  

Durante los trabajos de campo se registraron un total de 40 observaciones de Buitre 

leonado. Esta especie aparece en el Listado de Especies en Régimen de protección 

Especial. Para el entorno del PE se registró un 8% de riesgo de colisión con los 

aerogeneradores y en el entorno de la LAAT un 0%. 

MILANO REAL (MILVUS MILVUS) 

El Milano real está catalogado como 

especie En Peligro de Extinción en EL 

Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas. La población ibérica se 

comporta como una migradora parcial, con 

una fracción que inverna en África y otra 

sedentaria a la que se agrega aves del 

Norte. Las mayores poblaciones se 

concentran en Pirineos, Oeste de Castilla y 

León, Sistema central y el cuadrante Suroeste. 

Su hábitat típico durante la cría son áreas abiertas amplias donde buscar alimento y 

árboles adecuados para la nidificación. La población reproductora en España se asocia 

a áreas de pastizal o cultivos extensivos y borde de áreas forestales para nidificar. Las 

principales amenazas a la conservación de esta especie son el veneno, la caza ilegal, la 

destrucción de zonas adecuadas para la nidificación, electrocución en tendidos 

eléctricos y cambios en los sistemas de explotación agraria. 

Durante el estudio de campo se registraron 7 observaciones de Milano real. Esta 

especie se encuentra En Peligro de Extinción en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas. En el entorno del PE se registró un 0% de riesgo de colisión contra los 

aerogeneradores, y para el entorno del la LAAT un 20% de riesgo de colisión.  
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MILANO NEGRO (MILVUS MIGRANS) 

Esta especie se incluye en el Libro Rojo de 

las aves de España como Casi amenazado 

y aparece calificado como De Interés 

Especial en el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas. Ocupa la mayor parte 

de las áreas templadas del Paleártico, África 

y Australasia. En Europa se presenta desde 

el Mediterráneo hasta zonas menos frías de 

los países nórdicos.  

En España aparece prácticamente en toda la Península durante la época estival, 

excepto en la franja costera mediterránea y algunas zonas del norte, donde se 

reproduce y cría. La mayor parte de los efectivos de la especie en España se localiza 

en Castilla y León y Extremadura. Forma dormideros estivales, en los que se integran 

grandes cantidades de adultos no reproductores e inmaduros. Se instala en una gran 

variedad de hábitats, aunque prefiere áreas cercanas a masas de agua.  

De hábitos marcadamente carroñeros, en su dieta se incluyen las más variadas presas. 

Cuando caza, es frecuente que capture presas disminuidas, enfermas o jóvenes. esta 

rapaz se encuentra muy ligada a la existencia de basureros, muladares, granjas, 

pueblos y, en general, a cualquier actividad humana que le pueda proporcionar 

alimento fácil. 

Su principal amenaza son el uso ilegal de venenos, así como los accidentes en tendidos 

eléctricos y, en algunos lugares, la disminución de alimento. Los atropellos y la 

desaparición de zonas de nidificación también son causas que aumentan su mortalidad.  

Durante el estudio de campo se registraron 7 observaciones de Milano negro. Esta 

especie se encuentra en el Libro Rojo de las aves de España como Casi amenazado. 

En el entorno del PE se registró un 33% de riesgo de colisión contra los 

aerogeneradores.  

  



 

INFORME CICLO ANUAL DE 
AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS  

PE ANOIA I SEGARRA III Y SU LAAT DE 
EVACUACIÓN   

 

INFORME DE CICLO ANUAL DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS Página 64 de 88 

HALCÓN PEREGRINO (FALCO PEREGRINUS) 

El halcón peregrino aparece en el Listado 

Nacional de Especies Amenazadas.  

Una de las rapaces más conocidas desde la 

antigüedad, sobre todo por su empleo en 

cetrería, es el halcón peregrino, un ave de 

aspecto compacto y musculoso en cuya 

anatomía todo está al servicio de la 

velocidad. Consumado predador de aves 

pequeñas y medianas y poco exigente a la hora de instalarse, el peregrino es una 

rapaz prácticamente cosmopolita que, no obstante, ha visto cómo sus poblaciones se 

reducían peligrosamente en muchos lugares a consecuencia de la escasez de presas y 

de la intoxicación con plaguicidas y otros venenos agrícolas. 

Ocupa ampliamente nuestro territorio, aunque con desiguales densidades; en general, 

aparece de forma más continua en el área cantábrica, Pirineos, cuenca alta del Ebro, 

Sistema Ibérico, sierras béticas y penibéticas e islas Baleares. Parece, asimismo, más 

abundante en la mitad oriental de la Península, donde predominan los sustratos 

calizos, que ofrecen una mayor cantidad de repisas en los roquedos, así como en las 

costas acantiladas. Está bastante más localizado en la Meseta sur, occidente de 

Andalucía e interior de Galicia. Su escasez en extensas áreas del suroeste peninsular 

podría explicarse, según algunos autores, por la competencia con el águila-azor 

perdicera y el búho real, así como por la escasez de buenos emplazamientos para 

situar su nido. 

La población europea se estima en 12.000-25.000 parejas reproductoras y ha 

experimentado un fuerte ascenso en las últimas décadas, más notorio, en cualquier 

caso, entre 1970 y 1990. Por lo que respecta a nuestro país, la población se calcula en 

unas 2.400-2.700 parejas, la mayoría de las cuales se encuentra en Castilla y León 

(423-515 parejas), Aragón (293-319 parejas) y Andalucía (273-317 parejas). Los 

números actuales mejoran bastante la estimación anterior, lo que parece indicar, 

además de una mayor y mejor cobertura del censo, cierto incremento de la población. 

Dicho aumento ha resultado más patente en algunas provincias, sobre todo en las 

zonas con densidades más elevadas, pero existen áreas agrícolas del interior 

peninsular que registran acusados descensos poblacionales. 
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Se registraron 2 observaciones de Halcón peregrino durante el estudio de avifauna. 

Esta especie se encuentra en el Listado Nacional de Especies Amenazadas. En el área 

de estudio de la LAAT se registró un 0% de riesgo de colisión. 

CERNÍCALO VULGAR (FALCO TINNUNCULUS) 

Esta especie aparece en el Listado de 

Especies en Régimen de Protección 

Especial. 

Se trata de una especie politípica que 

ocupa gran parte de África, Asia y Europa. 

En España, está ampliamente distribuida y 

está presente en prácticamente la totalidad 

del territorio peninsular, en Baleares y 

Canarias, así como en Ceuta y Melilla. 

Muestra una amplia plasticidad en sus requerimientos. Ocupa una gran variedad de 

hábitats como costas marinas, cortados fluviales, campos de cultivo, pastizales, 

bosques abiertos y ambientes urbanos, con todos los gradientes posibles entre ellos, 

aunque su hábitat óptimo son las áreas agrícolas tradicionales. Además, puede nidificar 

en una amplia gama de emplazamientos como nidos viejos de córvidos, huecos en 

árboles, cavidades en cortados, edificios e incluso en el suelo. 

No parece que la población corra peligro, aunque puede apuntarse una tendencia 

descendente de sus poblaciones, que puede ser debido a diferentes presiones por su 

relación con el hombre. Por un lado, destacan la influencia de actividades humanas 

directas como son la caza y el expolio de nidos. Indirectamente, la pérdida de hábitat 

favorable se apunta como causa de disminución de las poblaciones. También deben 

destacarse los efectos derivados de la agricultura intensiva y el consiguiente uso de 

insecticidas organoclorados y otros plaguicidas. 

Durante el estudio de campo se registraron 28 observaciones de Cernícalo vulgar 

Esta especie se encuentra en el Listado Nacional de Especies Amenazadas. En el 

entorno del PE se registró un 56% de riesgo de colisión contra los aerogeneradores y 

en el entorno de la LAAT, un 26%.  

El área de estudio cuenta con varios puntos en los que esta especie podría anidar 

como son las construcciones/edificaciones. Estos lugares deberían tenerse en cuenta 

para la conservación de esta especie en la zona.   
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CERNÍCALO PRIMILLA (FALCO NAUMANNI) 

El Cernícalo primilla está clasificado como De 

interés especial en el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas y como Sensible a la 

alteración de su hábitat el Catálogo 

Aragonés de Especies Amenazadas. 

Se trata del más pequeño de los halcones de 

la Península Ibérica. Se distribuye 

principalmente por el cuadrante suroccidental de la Península, pero también se 

encuentra en ambas mesetas, Andalucía oriental y el valle del Ebro. Los principales 

núcleos se hallan en Extremadura, Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Se 

comporta mayoritariamente como migratorio estival en la Península Ibérica.  

La población española se estima en unas 20.000 parejas, aunque ha sufrido un 

importante descenso poblacional en las últimas décadas debido en buena parte a la 

pérdida de su hábitat de alimentación, tanto en las inmediaciones de las áreas de cría 

como en las zonas de dispersión. Factores como la intensificación de las explotaciones 

agrícolas, los cambios de cultivo, el abandono de tierras o la urbanización de las áreas 

periurbanas son otras causas destacables de su declive, por lo que en los últimos años 

se han acometido diversas actuaciones para frenar el declive del cernícalo primilla, 

como proyectos de reintroducción, cría en cautividad, proyectos LIFE, etc.  

Durante el estudio de campo se registraron 8 observaciones de Cernícalo primilla 

Esta especie está clasificada como De interés especial en el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas. En el entorno del PE se registró un 0% de riesgo de colisión, en 

cambio, en el entonro de la LAAT, se registraron dos avistamientos siempre volando a 

altura de riesgo.  

MOCHUELO EUROPEO (ATHENE NOCTUA) 

El mochuelo europeo aparece listado en el 

Catálogo Español de Especies Amenazadas.  

Es una especie poco exigente a la hora de 

elegir su hábitat, instalándose con facilidad en 

una gran variedad de ambientes, desde sotos 

ribereños a parques urbanos, así como 

dehesas y bosquetes, si bien las mejores 
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densidades se encuentran en espacios más bien abiertos, sobre todo paisajes agrícolas 

no demasiado homogéneos, en los que se alternan cultivos de secano, olivares, sotos, 

arbolado disperso y eriales. Se muestra estrictamente sedentario en toda su área de 

distribución; tampoco los jóvenes llegan a recorrer largas distancias durante su 

dispersión, pues se asientan a no más de 30 kilómetros del lugar donde nacieron.  

Tiene una distribución euroasiática y norteafricana, que se extiende por prácticamente 

toda Europa —a excepción de las zonas más norteñas, Irlanda e Islandia— y buena 

parte del centro de Asia hasta el este de China y Corea, así como por Oriente Medio y 

las regiones bañadas por el mar Rojo, incluida casi toda la península Arábiga.  

En España, la especie se distribuye como reproductora por la práctica totalidad del 

territorio peninsular, aunque evita los grandes sistemas montañosos, si bien a veces 

puede alcanzar una considerable altitud en orientaciones favorables. En el tercio norte 

peninsular, sus poblaciones resultan fragmentarias y menos abundantes. En la 

Península y Baleares cría la subespecie vidalii, mientras que en Ceuta y Melilla aparece 

la subespecie glaux. Está ausente en Canarias. 

Las poblaciones europeas de la especie se han estimado en 180.000-540.000 parejas 

reproductoras. La población española es la más importante de Europa y, según el Atlas 

de las aves reproductoras de España (2003), se ha calculado en unas 40.000 parejas, 

si bien es posible que esté infravalorada debido a la carencia de información para el 

18% de las cuadrículas con presencia de la especie. Aunque no se dispone de datos a 

escala nacional, parece que se ha producido un considerable descenso poblacional en 

las últimas décadas, no exento en todo caso de fuertes oscilaciones interanuales. A 

pesar de ello, los datos del programa Noctua apuntan una tendencia estable o 

ligeramente positiva. 

Al ser una especie muy adaptable y generalista no le afecta tanto como a otras aves la 

alteración del hábitat. A pesar de ello, afectan a la especie los cambios de uso del 

suelo, el empleo de pesticidas en la agricultura y los atropellos. 

Durante el seguimiento de aves nocturnas se registraron 3 reclamos de Mochuelo 

europeo en el ámbito de estudio. Esta especie aparece listada en el Catálogo Nacional 

de Especies Amenazadas. 
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MURCIÉLAGO DE BORDE CLARO (PIPISTRELLUS KUHLII) 

Esta especie aparece en el Listado de Especies 

en Régimen de Protección Especial. 

En Europa está ampliamente distribuida por el 

área mediterránea. Su límite septentrional se 

sitúa en Normandía (algunos ejemplares 

divagantes alcanzan las Islas Británicas), extremo 

suroccidental de Alemania, Austria, Hungría y sur 

de Bulgaria; se encuentra en la práctica totalidad de las islas del Mediterráneo. Está 

presente en toda la Península Ibérica, disminuyendo su abundancia hacia el noroeste. 

No se ha hallado en Galicia, y parece más abundante en la costa mediterránea y mitad 

sur. 

Es fisurícola, tanto litófila como fitófila, y altamente sinantrópica, refugiándose en 

fisuras o grietas en edificios, rocas y árboles, así como en cajas-nido. Habita tanto en 

zonas de bosque abierto como en zonas humanizadas. Caza en vuelo bajo, continuo y 

rápido. Para ello prefiere zonas abiertas tales como campos y cursos de agua, aunque 

generalmente no lejos de la vegetación arbórea. También se ha adaptado a cazar en 

farolas, frecuentemente en grupos, y posiblemente éstas constituyen hoy uno de sus 

lugares de caza más importantes. 

Los principales factores de riesgo se deben a alteraciones en los refugios y desalojo de 

los mismos. No obstante, la especie no se considera amenazada.  

El murciélago de borde claro se detectó en 3.827 llamadas (Calls) en las grabadoras 

fijas y 224 llamadas (Calls) en las grabadoras móviles. Su incidencia es moderada y 

muestra atracción por la luz blanca. 
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NÓCTULO COMÚN (NYCTALUS NOCTULA) 

Esta especie de quiróptero está catalogada como 

Vulnerable en el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas.  

Sus citas en España son muy escasas: en los últimos 

cincuenta años se ha mencionado con seguridad 

únicamente en 8 localidades de la mitad septentrional.  

Es un murciélago forestal, que acostumbra a 

refugiarse en huecos de árboles, aunque también es 

posible hallarlo en cajas-refugio o en grietas de muros, 

edificios y puentes. Los únicos refugios conocidos en España se sitúan en parques, 

donde utiliza diversas especies de árboles: castaños de indias, álamos, plátanos, 

fresnos, chopos, ailantos y arces, además de algunos huecos de paredes. La población 

conocida no supera los 300 individuos, aunque es probable que existan otras 

agrupaciones todavía ocultas. 

La principal amenaza parece ser la pérdida de refugios por la corta de árboles y en 

menor medida, el relleno de fisuras en construcciones. En España, la grafiosis de los 

olmos supuso la tala de decenas de miles de árboles viejos, las labores de 

mantenimiento de parques, la actual gestión intensiva de muchos bosques y el 

abandono del trasmoche, han reducido en gran medida la disponibilidad de huecos 

naturales donde guarecerse. 

Es la segunda especie más abundante del área de estudio para la cual se han 

registrado un total de 10.004 llamadas (Calls) en las grabadoras fijas. Esta especie 

presenta una incidencia elevada y muestra atracción por la luz blanca haciendo 

que sea susceptible de colisionar con los aerogeneradores del PE.  
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6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS 

Los impactos más importantes que generará el parque eólico y la línea eléctrica sobre 

la fauna se pueden resumir en: 

- Alteración y/o pérdida del hábitat. La instalación de los apoyos e 

infraestructuras asociadas conlleva la transformación o pérdida de hábitat. Esta 

es, sin duda, una de las amenazas más importantes para la fauna. Si esta 

pérdida sucede en áreas de reproducción, puede provocar una reducción 

poblacional, y si afecta a áreas de invernada, rutas migratorias, etc. pueden 

provocar distintos impactos de difícil evaluación (reducción del tamaño 

poblacional, efecto barrera, cambios en rutas migratorias, etc.). 

- Mortalidad por atropello. La mejora de las infraestructuras viarias en el 

ámbito de estudio debido a la instalación del parque eólico en proyecto 

aumenta la probabilidad de atropello de fauna terrestre por el mayor tránsito 

de vehículos. Las especies de micromamíferos, anfibios y reptiles presentes en 

el ámbito de estudio son más vulnerables a la mortalidad por atropello por ser 

mucho menos visibles. 

- Molestias y desplazamientos, debidos al trasiego de vehículos y 

personas. Las principales molestias generadas sobre todos los grupos 

faunísticos son debidas a las actuaciones durante la fase de construcción, 

especialmente por el tránsito de maquinaria pesada que genera ruido y polvo, 

por la apertura de accesos y la eliminación de la vegetación.  

- Colisiones. Uno de los impactos más importantes de las líneas eléctricas es la 

mortalidad de aves por electrocución o colisión contra los cables. Las colisiones 

tienen lugar porque las aves en vuelo no detectan los cables, o no los 

identifican como obstáculos insalvables, siendo más frecuente entre las aves de 

elevado peso corporal pero escasa envergadura alar (anátidas, cigüeñas, 

buitres,…) y aquellas especies de hábitats gregarios, vuelos crepusculares, 

reacciones de huida de los bandos, etc. 

La importancia de cada impacto se describió con detalle en el en el Estudio de Impacto 

Ambiental. En el siguiente apartado, se resumen cada uno de los impactos, 

distinguiendo cada una de las fases del proyecto. 
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 ALTERACIÓN Y/O PÉRDIDA DE HÁBITAT 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

o Acción: Movimientos de tierras- tránsito de maquinaria y vehículos. 

Este impacto está asociado a la eliminación de la vegetación necesaria para la 

adecuación de caminos y otras obras para la instalación de las infraestructuras 

proyectadas. La acción de eliminar la cubierta vegetal lleva asociado la alteración del 

hábitat existente.  

Además, la propia presencia del Parque Eólico y su LAAT provoca cambios en el 

comportamiento de las especies. Al introducirse elementos nuevos en el territorio, 

aparecen discontinuidades en el medio, provocando fragmentación del hábitat. La 

fragmentación del hábitat es un proceso que provoca un cambio en el ambiente que 

afecta a las especies presentes, lo que hace que sea muy importante para la evolución 

y biología de la conservación. La reducción del tamaño del hábitat da lugar a una 

progresiva pérdida de las especies que alberga, tanto más acusada en cuanto menor 

sea su superficie y las especies presenten requisitos ecológicos más estrictos (Santos y 

Tellería, 2006). Igualmente, hay que considerar los efectos sinérgicos y acumulativos 

sobre la fauna, especial por la presencia de otras infraestructuras similares en sus 

alrededores. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Sinérgico 2

Intensidad Media 2 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad A medio plazo 2

Reversibilidad Medio plazo 2 Magnitud Normal 30

0,29Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Moderado  

FASE DE EXPLOTACIÓN 

o Acción: No Acción. 

Durante la fase de operación del Parque Eólico, no se realizarán acciones que 

impliquen ningún tipo de movimiento de tierra, dándose así la NO AFECCIÓN del 

impacto.  
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FASE DE DESMANTELAMIENTO 

o Acción: No Acción. 

De forma análoga a la fase de explotación, durante el desmantelamiento, no habrá 

ningún tipo de acción que genere destrucción de hábitat, considerándose así la NO 

AFECCIÓN del impacto.  

 MOLESTIAS Y DESPLAZAMIENTOS 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

o Acción: Construcción del Parque Eólico, la SET y la LAAT. 

Este impacto está asociado a los movimientos de tierra, circulación de maquinaria, 

aumento de presencia humana y también a los niveles de ruido. Estas actuaciones 

provocarán un desplazamiento de las especies animales más sensibles a otras áreas 

con hábitats similares, de modo que eviten la zona donde se estén realizando las 

acciones de obra. Este desplazamiento es inicialmente temporal, aunque si las 

molestias se realizan durante un período apreciable de tiempo y de forma intensiva o 

muy frecuente, podría provocar la ausencia permanente de la especie.  

Además, este impacto puede ser especialmente relevante durante la época de 

reproducción, pudiendo provocar el abandono de nidos. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Sinérgico 2

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 35

0,29Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Moderado  

FASE DE EXPLOTACIÓN 

o Acción: Operaciones de mantenimiento. 

Este impacto está asociado a las labores de mantenimiento que se tengan que realizar 

durante la fase de explotación, que serán muy dilatadas en el tiempo y de poca 

importancia. Las especies más sensibles a este impacto son aquellas que utilizan el 
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ámbito como área de campeo. No obstante, es previsible que las especies animales 

más sensibles eviten la zona mientras se produzcan estas labores de mantenimiento, 

desplazándose a otras áreas con hábitats similares temporalmente. 

Se considera un impacto COMPATIBLE. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Puntual 1 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 25

0,22Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  

FASE DE DESMANTELAMIENTO 

o Acción: Tránsito de maquinaria y vehículos - Desmontaje del Parque Eólico, los 

apoyos y la SET. 

Durante esta fase, este impacto está asociado a la circulación de maquinaria, aumento 

de presencia humana y también a los niveles de ruido. Si consideramos que la 

alteración del hábitat ya se produjo por la adecuación de la zona de montaje durante la 

construcción, es previsible que las especies animales más sensibles evitara la zona 

donde se ubica el proyecto, desplazándose a otras áreas con hábitats similares. En 

este sentido, el desmantelamiento de la línea eléctrica y los aerogeneradores facilitará 

el regreso de las especies que abandonaron la zona del proyecto al iniciar su 

construcción.  

Se considera un impacto COMPATIBLE. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Sinérgico 2

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Muy baja 22

0,225Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  
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 MORTALIDAD POR ATROPELLO 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

o Acción: Tránsito de maquinaria y vehículos. 

El mayor tránsito de vehículos y maquinaria por la construcción del Parque Eólico y sus 

infraestructuras en proyecto aumenta la probabilidad de atropello de fauna terrestre 

por la mayor velocidad que puede alcanzarse en los caminos. Las especies de reptiles 

presentes en el ámbito de estudio son más vulnerables a la mortalidad por atropello 

por ser mucho menos visibles.  

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Puntual 1 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Irrecuperable 8

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Muy baja 20

0,23Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  

FASE DE EXPLOTACIÓN 

o Acción: Tránsito de maquinaria y vehículos. 

En la fase de explotación de un Parque Eólico y sus infraestructuras se dan 

desplazamientos de vehículos y personal por las operaciones de mantenimiento y los 

seguimientos que se realizan. Estos movimientos pueden dar lugar a colisiones y 

atropellos de fauna silvestre, principalmente anfibios, reptiles y mamíferos, pero estos 

ocurren de manera puntual. No se citan especies especialmente vulnerables a este 

impacto, el cual se considera COMPATIBLE. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Puntual 1 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Irrecuperable 8

Reversibilidad Irreversible 4 Magnitud Muy baja 15

0,22Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  
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Puesto que los desplazamientos de vehículos durante esta fase serán reducidos y 

limitados a operaciones de mantenimiento, y dado que no se han citado especies 

especialmente vulnerables en la zona, se considera una magnitud de impacto muy 

baja, resultando en un impacto COMPATIBLE. 

FASE DE DESMANTELAMIENTO 

o Acción: Tránsito de maquinaria y vehículos. 

Durante esta fase se dan desplazamientos de vehículos y personal por las operaciones 

de desmantelamiento de las infraestructuras. Estos movimientos pueden dar lugar a 

colisiones y atropellos de fauna silvestre, principalmente anfibios, reptiles y mamíferos, 

pero estos ocurren de manera puntual. No se citan especies especialmente vulnerables 

a este impacto. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Puntual 1 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Muy baja 20

0,2Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Compatible  

Aunque hay especies de interés en el ámbito de estudio, debido a la naturaleza y a la 

intensidad de estos desplazamientos, el impacto se considera COMPATIBLE. 

 MORTALIDAD POR COLISIÓN 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

o Acción: No Acción. 

Durante la fase de construcción del PE y de las infraestructuras de evacuación y SET, 

al no estar la línea eléctrica instalada y los aerogeneradores en funcionamiento, se da 

la NO AFECCIÓN del impacto.  

FASE DE EXPLOTACIÓN 

o Acción: Presencia de la línea eléctrica y balizamiento de los aerogeneradores y 

funcionamiento del Parque Eólico 
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Numerosos trabajos han puesto de manifiesto la mortalidad por colisión y electrocución 

con líneas eléctricas como una de las causas más importantes de mortalidad inducida 

por el hombre de algunas especies de aves y un motivo determinante de la reducción 

de sus poblaciones (Ferrer, 2012). La mortalidad de aves en líneas eléctricas se 

relaciona con características específicas de la línea (dimensiones de los apoyos, 

distancia entre los conductores, longitud de los aisladores), las especies de aves 

(hábitos gregarios, tipo de vuelo, etc.) y condiciones de visibilidad. 

Por lo general, la electrocución se produce al posarse el ave en los apoyos de las 

líneas eléctricas de tercera categoría (tensión nominal entre 1 y 30 kV) con 

conductores desnudos. Las aves utilizan los apoyos como cazaderos, oteaderos, para 

refugiarse de depredadores, manejar las presas, secarse las plumas, etc. La 

electrocución se puede producir: 

- Por contacto entre dos fases (contacto fase-fase).  

- Por contacto entre fase y cualquier elemento conductor que pueda derivar a 

tierra (contacto fase-tierra). Este último suceso es el más frecuente.  

Los apoyos de las líneas de transporte de distribución de mayor tensión, como es el 

caso de la LAAT proyectada, por su gran tamaño y alta separación entre los 

conductores no suelen dar lugar a electrocuciones por contacto entre fases. Sin 

embargo, si se pueden producir electrocuciones por contacto entre un conductor y una 

parte metálica, electrocución por defecación o electrocución por formación de arco 

eléctrico. 

Con respecto a la colisión, es conocido que esta ocurre de forma mayoritaria (más del 

80% de colisiones) contra el cable de tierra, que, por su posición y por su menor 

grosor en comparación con el resto de cableado de las líneas eléctricas, es difícil de 

detectar por las aves. 

Otras características de los tendidos que inciden en el incremento del riesgo de colisión 

son la altura de la línea (las más elevadas tienen un mayor riesgo de colisión), las 

estructuras con fases en varios planos (que hacen más difícil que el ave pueda 

esquivar los cables) y el centro del vano, donde es más frecuente la colisión, en 

comparación con las zonas más cercanas a los apoyos, puesto que resulta más difícil 

para las aves anticipar la presencia del cableado. 
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FASE DE DESMANTELAMIENTO 

o Acción: No Acción. 

De forma análoga a la fase de explotación, durante el desmantelamiento, al no existir 

el elemento generador del impacto se concluye la NO AFECCIÓN.  

 

  

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Sinérgico 2

Intensidad Media 2 Acumulación Simple 1

Extensión Extenso 4 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Permanente 4 Recuperabilidad Irrecuperable 8

Reversibilidad Irreversible 4 Magnitud Baja 50

0,46Valor del impacto sobre el Factor afectado

Impacto Moderado
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS 

Tras la identificación y evaluación de los impactos que las infraestructuras proyectadas 

pueden potencialmente generar sobre la avifauna y quirópteros del ámbito de estudio, 

se indican en este apartado las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

necesarias, para asegurar y mejorar la compatibilidad del proyecto con la supervivencia 

de las poblaciones de avifauna presentes en el entorno. Estas medidas se refieren a 

cada uno de los impactos analizados. 

 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

ALTERACIÓN Y/O PÉRDIDA DE HÁBITAT 

• Para la ejecución de la red de viales y zanjas de interconexión entre 

aerogeneradores, se intentará aprovechar al máximo la red de caminos y vías 

existentes, a fin de evitar la apertura de nuevas fajas que supongan la 

consiguiente eliminación de la cubierta vegetal. Se tenderá a realizar el 

ensanchamiento del camino sobre los terrenos de labor adyacentes, si existen, 

tratando de evitar las zonas con cobertura vegetal natural. 

• Con el fin de proteger la vegetación natural de la zona de actuación, se 

procederá a la colocación de señales de balizamiento en las superficies de 

ocupación, con el fin de delimitar el área de actuación y evitar exceder la 

cantidad de terreno afectado. Así mismo, se jalonará las masas de vegetación 

natural de interés (fundamentalmente ejemplares de robles y encinas) y, en 

función de la especie, se adoptará un perímetro de protección, desviando la 

pista o la zanja lo necesario. 

• No se permitirá el tránsito de maquinaria fuera de los límites establecidos 

como zonas de actuación, con el objetivo de no provocar impactos mayores a 

los estrictamente necesarios. 

• Se reutilizará la tierra vegetal retirada para labores de revegetación. Estas 

labores se realizan con especies arbóreas y arbustivas en todas las zonas 

afectadas por el proyecto que cuenten con vegetación natural. 

• Durante las labores de cualquier actividad que implique un riesgo de provocar 

incendios (uso de maquinaria capaz de producir chispas), se habilitarán los 

medios necesarios para evitar la propagación del fuego. Se recomienda la 

disposición de un camión cisterna con los dispositivos necesarios para proceder 

a la extinción del posible incendio en el caso de las labores de desbroce, la 
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disposición de extintores en el caso de soldaduras u otro tipo de actuaciones. 

Estas medidas serán especialmente tenidas en cuenta en el periodo de 

campaña contra incendios. 

• Se prohíbe terminantemente la realización de hogueras, fogatas, abandono de 

colillas y, en definitiva, cualquier tipo de actuación que conlleve riesgo de 

incendios. 

MOLESTIAS Y DESPLAZAMIENTOS 

• Siempre que sea posible, y de acuerdo con el cronograma de ejecución de las 

obras y la duración de las mismas, se evitará que el inicio de las obras coincida 

con las estaciones de reproducción y cría (labores asociadas a los movimientos 

de tierra y obra civil) de las especies de mayor interés presentes en el ámbito 

de estudio, especialmente de cualquier especie catalogada y/o amenazada que 

pudiese estar presente en un área de 1 km entorno a las infraestructuras 

proyectadas. 

• A partir de la prospección se podrá proponer un calendario específico de 

operaciones a realizar y zonas en las que se puede o no se puede actuar, en 

caso de detectarse ejemplares nidificando en ese radio de 1 Km. 

• Se instalarán señales recordatorias de presencia de fauna en la zona de 

trabajo. 

• Se evitará la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores 

estrictamente necesarios dentro del terreno destinado a la obra. 

• Queda prohibido cualquier tipo de molestia o persecución a los animales que 

se mantuvieran en proximidades de las obras.f 

• Durante las obras, se realizará un seguimiento ambiental por un técnico 

especialista que velará por el cumplimiento de las medidas preventivas y 

correctoras así como la detección de cambios en la etología de la fauna. 

MORTALIDAD POR ATROPELLO 

• La limitación de velocidad establecida para la circulación de vehículos será 30 

km/h. con el objetivo de reducir la afección sobre la fauna debido al posible 

riesgo de colisión y/o atropello. En caso de producirse bajas, éstas deberán 

depositarse en los centros o lugares que determine al respecto el Órgano 

Administrativo competente. 
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• Se intentará evitar, en la medida de lo posible, la realización de trabajos 

nocturnos para evitar atropellos y accidentes de la fauna salvaje con vehículos 

como consecuencia de deslumbramientos. 

MORTALIDAD POR COLISIÓN  

• Se realizará un estudio del de mortalidad, durante los primeros 5 años de 

explotación de la LAAT Eólico para determinar la posible afección asociada a la 

explotación de la línea eléctrica y tomar medidas para su mitigación, si fuese 

necesario. 

• Se eliminarán las bajas de animales domésticos y/o salvajes que se localicen 

en el interior del Parque Eólico para evitar la atracción de aves carroñeras. Se 

establecerá un protocolo de comunicación al Órgano Competente para que 

proceda a su retirada y gestión. El personal encargado del mantenimiento de 

la LAAT podrá ejecutar las medidas pertinentes (desplazamiento u ocultación) 

para evitar el acceso a aves carroñeras y otras especies animales hasta que se 

retire definitivamente el cadáver. 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

MOLESTIAS Y DESPLAZAMIENTOS 

• Se instalarán señales recordatorias de presencia de fauna en la zona de 

trabajo. 

• Se evitará la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores 

estrictamente necesarios dentro del terreno destinado a la obra. 

• Queda prohibido cualquier tipo de molestia o persecución a los animales que 

se mantuvieran en proximidades de las obras. 

• Se realizará un estudio del uso del espacio de avifauna y quirópteros durante 

los cinco primeros años de explotación del Parque Eólico teniendo, siendo 

definida la periodicidad del mismo a partir de la fenología de las especies 

objeto de seguimiento, para determinar la posible afección asociada a la 

explotación del mismo y tomar medidas para su mitigación, si fuese necesario. 

Esta medida se encuentra presupuestada dentro del PVA del presente EsIA. 

• Se propondrá la colocación de 3 cajas nido en zonas estratégicas y para 

especies concretas, con el fin de favorecer la reproducción de dichas especies. 

La ubicación será consensuada con la administración competente. 

• Se propondrá la creación de 2 refugios para quirópteros fuera del área de 

influencia del parque eólico, cuya ubicación será consensuada con la 
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administración competente en materia ambiental, con la finalidad de mejorar 

su hábitat. La ubicación será consensuada con la administración competente. 

MORTALIDAD POR ATROPELLO 

• La limitación de velocidad establecida para la circulación de vehículos será 30 

km/h. con el objetivo de reducir la afección sobre la fauna debido al posible 

riesgo de colisión y/o atropello. En caso de producirse bajas, éstas deberán 

depositarse en los centros o lugares que determine al respecto el Órgano 

Administrativo competente. 

• Se intentará evitar, en la medida de lo posible, la realización de trabajos 

nocturnos para evitar atropellos y accidentes de la fauna salvaje con vehículos 

como consecuencia de deslumbramientos. 

MORTALIDAD POR COLISIÓN 

• Se realizará un estudio del de mortalidad, durante los primeros 5 años de 

explotación de la LAAT Eólico para determinar la posible afección asociada a la 

explotación de la línea eléctrica y tomar medidas para su mitigación, si fuese 

necesario. 

• Se propondrá la creación de refugios para quirópteros fuera del área de 

influencia del parque eólico, cuya ubicación será consensuada con la 

administración competente en materia ambiental, con la finalidad de mejorar 

su hábitat.   

• Se eliminarán las bajas de animales domésticos y/o salvajes que se localicen 

en el interior del Parque Eólico para evitar la atracción de aves carroñeras. Se 

establecerá un protocolo de comunicación al Órgano Competente para que 

proceda a su retirada y gestión. El personal encargado del mantenimiento de 

la LAAT podrá ejecutar las medidas pertinentes (desplazamiento u ocultación) 

para evitar el acceso a aves carroñeras y otras especies animales hasta que se 

retire definitivamente el cadáver. 

• El tramo aéreo de la línea eléctrica de evacuación estará provisto de 

salvapájaros o señalizadores visuales. Los salvapájaros serán de materiales 

opacos, en forma de espiral (con 30 centímetros de diámetro y 1 metro de 

longitud) y estarán dispuestos cada 10 metros. 
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 FASE DE DESMANTELAMIENTO 

• No se permitirá el tránsito de maquinaria fuera de los límites establecidos 

como zonas de actuación, con el objetivo de no provocar impactos mayores a 

los estrictamente necesarios. 

• Tras la realización de las obras se valorará la necesidad de la elaboración de 

un Plan de Restauración Vegetal con el fin de realizar operaciones de 

reposición de marras si fuera necesario, o de estabilizar taludes que hayan 

podido quedar en mal estado. 

• En el caso en el que las obras se realicen durante el periodo de reproducción, 

un técnico especialista deberá prospectar la zona de obras y balizar aquellas 

zonas de mayor sensibilidad por la presencia de aves nidificantes, en las que 

no deberán ejecutarse obras. 

• Se instalarán señales recordatorias de presencia de fauna en la zona de 

trabajo. 

• Se evitará la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores 

estrictamente necesarios dentro del terreno destinado a la obra. 

• Queda prohibido cualquier tipo de molestia o persecución a los animales que 

se mantuvieran en proximidades de las obras. 

• Durante las obras, se realizará un seguimiento ambiental por un técnico 

especialista que velará por el cumplimiento de las medidas preventivas y 

correctoras así como la detección de cambios en la etología de la fauna. 

• La limitación de velocidad establecida para la circulación de vehículos será 30 

km/h. con el objetivo de reducir la afección sobre la fauna debido al posible 

riesgo de colisión y/o atropello. En caso de producirse bajas, éstas deberán 

depositarse en los centros o lugares que determine al respecto el Órgano 

Administrativo competente. 

• Se intentará evitar, en la medida de lo posible, la realización de trabajos 

nocturnos para evitar atropellos y accidentes de la fauna salvaje con vehículos 

como consecuencia de deslumbramientos. 
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8. CONCLUSIONES 

La diversidad faunística de un área concreta viene determinada, en gran medida, por la 

variedad de hábitats que están presentes. Cuanto mayor sea la misma, mayor número 

de lugares adecuados para ser utilizados por las diferentes especies en el desarrollo de 

sus ciclos vitales. Por tanto, la diversidad y riqueza de especies muestra una estrecha 

correlación con el grado de cobertura y heterogeneidad estructural de la vegetación, 

presentándose un gradiente en el número de especies existentes que va en aumento 

desde las zonas no vegetadas, hasta los bosques mejor estructurados. El ámbito de 

estudio presenta distintas unidades de vegetación, que favorecen la diversidad de 

especies presentes. Por otro lado, hay que tener en cuenta la presencia de espacios 

naturales protegidos en las proximidades. 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO DE AVIFAUNA 

El inventario de especies identificadas en campo nos muestra un total de 7.803 

individuos de 96 especies distintas.  

Las especies más abundantes fueron: Corrión común (Passer domesticus) con 2.376 

observaciones, Estornino pinto (Sturnus vulgaris) con 693, Avión común occidental 

(Delichon urbicum) con 619, Escribano triguero (Emberiza calandra) con 530 y Pinzón 

vulgar (Fringilla coelebs) con 437 observaciones. 

Se ha calculado la diversidad a partir del Índice de Biodiversidad de Shannon – 

Wiener, resultando 2,88 nits/ind. Con la riqueza de especies existente, este índice 

podría llegar a tomar un valor máximo de 4,56 nits/ind, si todas las especies estuvieran 

representadas de manera equitativa. Por lo tanto, podemos considerar que el ámbito 

de estudio posee una diversidad media. 

Atendiendo a las familias observadas, aquellas que presentan un mayor número de 

observaciones son: Passeridae con 2.379 observaciones, Hirundinidae con 979 

observaciones, Fringillidae con 847, Sturnidae con 697 observaciones y Emberizidae 

con 547 observaciones, todas ellas representan el 64% sobre el total.  

Se han registrado 37 especies de avifauna con hábitos migratorios. Entre estas 

destacan el Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), por ser una especie catalogada 

como Vulnerable en el Catálogo de Especies Amenazadas, aunque solo hay 1 registro 

de esta especie en todo el estudio de seguimiento de avifauna. Por otro lado, la Grulla 

común (Grus grus), ya que es una especie que migra a la Península Ibérica durante el 

invierno. Se registraron 30 individuos en un bando que volaba por encima de la altura 
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de riesgo de colisión. Y otras especies de rapaces de mediano-gran tamaño como el 

Águila culebrera (Circaetus gallicus), el Aguilucho pálido (Circus cyaneus), el Cernícalo 

primilla (Falco naumanni) y el Milano negro (Milvus migrans) que, son las más 

susceptibles a sufrir colisiones con aerogeneradores y tendidos eléctricos. 

En cuanto al tipo de vuelo detectado, el tipo de vuelo que más ha realizado por la 

avifauna observada fue el “vuelo directo” representando el 45% sobre el total de 

actividades que realizaron las aves, seguido de “posado” (38%), después, el “campeo” 

(17%) y, por último, el “cicleo”.  

Se ha registrado una tasa de riesgo baja para el PE del 16% de colisión contra la 

infraestructura, donde se registraron 19 avistamientos a altura 2 de los 

aerogeneradores. Para la LAAT también se registró una tasa de risgo de colisión baja 

del 17%, donde 47 aves se avistaron volando a altura de riesgo de colisión con el 

tendido.  

USO DEL ESPACIO AÉREO 

Se observó que en el entorno del PE encontramos varios parches de alta intensidad de 

uso del espacio aéreo total por las aves de mediano-gran tamaño. En la zona de los 

aerogeneradores CAL1 y CAL2, encontramos aves como el Buitre leonado (Gyps 

fulvus), el Cernícalo primilla (Falco naumanni), el Busardo ratonero (Buteo buteo), el 

Águila real (Aquila chrysaetos) y el Azor común (Accipiter gentillis). Por otro lado, en la 

zona más alejada al PE, en el extremo Oeste, además de estas especies, aparece 

también el Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y el Águila calzada (Hieraaetus 

pennatus). En el inicio de la LAAT encontramos varias zonas de alta intensidad de uso 

del espacio aéreo. En estas, encontramos las mismas especies a excepción de la Grulla 

común (Grus grus) que se observó en el punto de observación PL_8 un bando de 30 

individuos. 

Por otro lado, se llevó a cabo el análisis de uso del espacio aéreo total de las aves de 

mediano-gran tamaño que volaban a altura de riesgo de colisión (Alt.2), en primer 

lugar, en el entorno del PE y después, otro análisis para el entorno de la LAAT. 

Tras el primer análisis, observamos que el punto de mayor intensidad de uso del 

espacio aéreo, para altura de riesgo de colisión (alt.2), se sitúa en el extremo Oeste 

del PE, a 2,9Km del aerogenerador más cercano. Entre las especies que se observaron 

volando a altura de riesgo de colisión con los aerogeneradores en esta zona se 

registraron 2 avistamientos de Azor común (Accipiter gentillis), 3 avistamientos de 

Busardo ratonero (Buteo buteo), 2 avistamientos de Cernícalo vulgar (Falco 
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tinnunculus), un Buitre leonado (Gyps fulvus) y 2 registros de Águila calzada 

(Hieraaetus pennatus).  

Y para la LAAT, observamos que el punto de mayor intensidad de uso del espacio 

aéreo, para altura de riesgo de colisión (alt.2), se sitúa en el extremo Norte de la 

LAAT. Entre las especies que se observaron volando a altura de riesgo de colisión con 

la línea se encuentra 1 ejemplar de Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), 1 ejemplar de 

Aguilucho pálido (Circus cyaneus), 1 Milano real (Milvus milvus), 2 avistamientos de 

Águila culebrera (Circaetus gallicus), 1 de Águila real (Aquila chrysaetos) y 1 de 

Busardo ratonero (Buteo buteo).  

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO DE QUIRÓPTEROS 

Tras el estudio realizado para los quirópteros, se registraron 45.767 llamadas (Calls) en 

las grabadoras fijas de 17 especies diferentes y, en las grabadoras móviles se 

registraron 667 llamadas (Calls) de 14 especies distintas. 

Aunque no se puede conocer la abundancia exacta para cada especie, se puede hacer 

una estimación en función del número de registros de cada una de ellas. Observamos 

que el mayor número de llamadas registradas correspondía con el Nóctulo pequeño 

(Nyctalus leisleri) con 13.984 llamadas, el Nóctulo mediano (Nyctalus noctula) con 

10.003 llamadasy el Murciélago de Nathusius (Pipistrellus nathusii) con 8.697 llamadas, 

para las grabadoras fijas y el Murciélago común (Pipistrellus pipistrellus) con 275 

llamadas y el Murciélado de borde claro (Pipistrellus kuhlii) con 224 llamadas en las 

grabadoras móviles. 

De las 19 especies registradas en campo durante el estudio de quirópteros realizado, 4 

de ellas tienen un riesgo potencial elevado de colisión por los aerogeneradores, 5 

tienen un potencial moderado de colisión y el resto posee un potencial bajo de colisión. 

De todas ellas, 9 acuden a cazar a zonas iluminadas con luz blanca. 

Teniendo en cuenta las especies con un grado “Elevado” o “Moderado” de incidencia 

por colisión con los aerogeneradores y las que se han detectado durante la realización 

del estudio en mayores proporciones, se puede concluir que el Nóctulo pequeño 

(Nyctalus leisleri), el Nóctulo mediano (Nyctalus noctua), el Murciçelago de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) y el Murciélago común (Pipistrellus pipistrellus), son las especies 

que presentan un mayor riesgo de colisión contra los aerogeneradores en el área de 

estudio. 
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INVENTARIO DE FAUNA 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica para reunir la información existente sobre 

diversidad de avifauna en el ámbito de estudio. Entre las fuentes consultadas, destaca 

el Inventario Español de Especies Terrestres (IEET), regulado mediante el RD 

556/2011, de 20 de abril, el cual recoge la distribución, abundancia y estado de 

conservación de la fauna y flora terrestre española. 

La información contenida en el IEET es aplicable al cumplimiento de diferentes 

compromisos nacionales e internacionales de España, como los derivados del informe 

periódico de aplicación de las directivas 2009/147/CEE y 92/43/CEE, de aves y hábitats 

respectivamente, los informes anuales sobre el estado del patrimonio natural y la 

biodiversidad (artículo 10 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre) y los informes de 

evaluación periódica del estado de conservación de las especies protegidas (artículo 9 

del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero). 

Este inventario reúne información de distintas fuentes, como son los seguimientos 

realizados por organizaciones conservacionistas (SECEM, SEO-BirdLife), los atlas y 

libros rojos existentes para los diferentes grupos faunísticos, así como seguimientos 

específicos. En este Inventario se incluye también la información relativa al 

anillamiento científico de aves, tortugas marinas y murciélagos, coordinado a escala 

nacional por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la 

Oficina de Especies Migradoras (OEM). Asimismo, también se incluyen los Censos de 

Aves Acuáticas Invernantes y los resultados de proyectos realizados en relación con los 

efectos del cambio climático sobre la biodiversidad en España. 

Teniendo en cuenta el alcance y amplitud de este inventario, se ha considerado 

adecuada su consulta para obtener una imagen fiable de la biodiversidad del ámbito de 

estudio y detectar la presencia de especies sensibles a la instalación del proyecto. Cabe 

mencionar que el grado de precisión de el IEET es la cuadrícula UTM 10x10. Puesto 

que las cuadrículas abarcan un área significativamente mayor que el área de 

implantación del proyecto, se tomará la presencia de estas especies como 

potencialmente presentes. 

La información bibliográfica se ha completado con los muestreos de campo realizados 

en el Estudio de avifauna (Las especies marcadas en naranja son nuevos registrado no 

citados anteriormente en la bibliografía consultada). 
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A continuación, se muestra el inventario de avifauna potencialmente presente en el 

entorno del proyecto. Para cada especie se indica la siguiente información: 

→ Categoría en Catálogo Nacional: Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, 

para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

En este catálogo se recoge el Listado de Especies en Régimen de Protección 

Especial (especie merecedora de una atención y protección particular en 

función de su valor científico, ecológico y cultural, singularidad, rareza, o grado 

de amenaza, argumentado y justificado científicamente; así como aquella que 

figure como protegida en los anexos de las directivas y los convenios 

internacionales ratificados por España, y que por cumplir estas condiciones 

sean incorporadas al Listado) y el Catálogo Español de Especies Amenazadas, 

que incluye las siguientes categorías: 

o En Peligro de Extinción (EN): especie, subespecie o población de una 

especie cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de 

su actual situación siguen actuando. 

o Vulnerable (VU): especie, subespecie o población de una especie que 

corre el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si 

los factores adversos que actúan sobre ella no son corregidos. 
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Tabla 1. Inventario de Avifauna. 

Familia Especie 

Catálogo 
Nacional 
Especies 

Amenazadas 

Directiva 
Aves 

ACCIPITRIDAE 

Accipiter gentilis Listado  

Accipiter nisus Listado  

Aquila chrysaetos Listado I 

Aquila fasciata Vulnerable I 

Buteo buteo Listado  

Circaetus gallicus Listado I 

Circus cyaneus Listado I 

Circus pygargus Vulnerable I 

Gyps fulvus Listado I 

Hieraaetus pennatus Listado I 

Milvus migrans Listado I 

Milvus milvus 
En peligro de 

extinción 
I 

ACROCEPHALIDAE 

Acrocephalus arundinaceus Listado  

Acrocephalus scirpaceus Listado  

Hippolais polyglotta Listado  

AEGITHALIDAE Aegithalos caudatus Listado  

ALAUDIDAE 

Alauda arvensis   

Calandrella brachydactyla Listado I 

Galerida cristata Listado  

Galerida theklae Listado I 

Lullula arborea Listado I 

Melanocorypha calandra Listado I 

ANATIDAE Anas platyrhynchos  IIA 

APODIDAE Apus apus Listado  

 Tachymarptis melba   

BURHINIDAE Burhinus oedicnemus Listado I 

CAPRIMULGIDAE Caprimulgus europaeus Listado I 

CERTHIIDAE Certhia brachydactyla Listado  

CISTICOLIDAE Cisticola juncidis Listado  

COLUMBIDAE 

Columba livia  IIA 

Columba oenas  IIB 

Columba palumbus   

Streptopelia decaocto   

Streptopelia turtur  IIB 

CORVIDAE 

Corvus corax   

Corvus corone  IIB 

Corvus monedula  IIB 
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Familia Especie 

Catálogo 
Nacional 
Especies 

Amenazadas 

Directiva 
Aves 

Garrulus glandarius   

Pica pica  IIB 

CUCULIDAE Cuculus canorus Listado  

EMBERIZIDAE 

Emberiza calandra   

Emberiza cia Listado  

Emberiza cirlus Listado  

Emberiza citrinella Listado  

Emberiza hortulana Listado I 

FALCONIDAE 

Falco naumanni Listado I 

Falco peregrinus Listado I 

Falco subbuteo Listado  

Falco tinnunculus Listado  

FRINGILLIDAE 

Carduelis carduelis   

Chloris chloris   

Coccothraustes coccothraustes Listado  

Fringilla coelebs Listado  

Fringilla montifringilla Listado  

Linaria cannabina   

Loxia curvirostra Listado  

Serinus serinus   

GRUIDAE Grus grus Listado I 

HIRUNDINIDAE 

Cecropis daurica   

Delichon urbicum Listado  

Hirundo rustica Listado  

Ptyonoprogne rupestris Listado  

ICTERIDAE Molothrus bonariensis   

LANIIDAE 

Lanius excubitor   

Lanius meridionalis Listado  

Lanius senator Listado  

MEROPIDAE Merops apiaster Listado  

MOTACILLIDAE 

Anthus campestris Listado I 

Anthus pratensis Listado  

Anthus trivialis Listado  

Motacilla alba Listado  

Motacilla cinerea Listado  

Motacilla flava Listado  

MUSCICAPIDAE 

Erithacus rubecula Listado  

Ficedula hypoleuca Listado  

Luscinia megarhynchos Listado  
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Familia Especie 

Catálogo 
Nacional 
Especies 

Amenazadas 

Directiva 
Aves 

Monticola saxatilis Listado  

Monticola solitarius Listado  

Muscicapa striata Listado  

Oenanthe hispanica Listado  

Oenanthe oenanthe Listado  

Phoenicurus ochruros Listado  

Phoenicurus phoenicurus Vulnerable  

Saxicola rubicola Listado  

ORIOLIDAE Oriolus oriolus Listado  

PARIDAE 

Cyanistes caeruleus Listado  

Lophophanes cristatus Listado  

Parus major Listado  

Periparus ater Listado  

PASSERIDAE 

Passer domesticus   

Passer montanus   

Petronia petronia Listado  

PHASIANIDAE 
Alectoris rufa  IIA 

Coturnix coturnix  IIB 

PHYLLOSCOPIDAE 

Phylloscopus bonelli Listado  

Phylloscopus collybita Listado  

Phylloscopus sibilatrix Listado  

PICIDAE 

Dendrocopos major Listado  

Dendrocopos medius Listado  

Dryobates minor   

Jynx torquilla Listado  

Picus sharpei   

PODICIPEDIDAE Tachybaptus ruficollis Listado  

PRUNELLIDAE Prunella modularis Listado  

RALLIDAE 
Fulica atra  IIA 

Gallinula chloropus   

REGULIDAE 
Regulus ignicapilla   

Regulus regulus Listado  

SCOTOCERCIDAE Cettia cetti Listado  

STRIGIDAE 

Athene noctua Listado  

Otus scops Listado  

Strix aluco Listado  

STURNIDAE 
Sturnus unicolor   

Sturnus vulgaris  IIB 

SYLVIIDAE Sylvia atricapilla Listado  
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Familia Especie 

Catálogo 
Nacional 
Especies 

Amenazadas 

Directiva 
Aves 

Sylvia borin Listado  

Sylvia cantillans Listado  

Sylvia communis Listado  

Sylvia hortensis Listado  

Sylvia melanocephala Listado  

Sylvia undata Listado I 

TROGLODYTIDAE Troglodytes troglodytes Listado  

TURDIDAE 

Turdus merula   

Turdus philomelos  IIB 

Turdus viscivorus  IIB 

TYTONIDAE Tyto alba Listado  

UPUPIDAE Upupa epops Listado  

*En naranja aquellas especies que fueron detectadas en los estudios de campo y que 

no aparecían citadas en la bibliografía consultada. 

Tabla 2. Inventario de Quirópteros. 

Especies Nombre común 
Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas 

Barbastella 
barbastellus 

Murciélago de bosque Listado 

Eptesicus serotinus 
Murciélago hortelano 

mediterráneo 
Listado 

Hypsugo savii Murciélago montañero Listado 

Miniopterus 
schreibersii 

Murciélago de cueva Vulnerable 

Myotis alcathoe 
Murciélago ratonero bigotudo 

pequeño 
Listado 

Myotis blythii Murciélago ratonero mediano Vulnerable 

Myotis capaccinii Murciélago patudo En peligro de extinción 

Myotis emarginatus 
Murciélago de Geoffroy o de 

oreja partida 
Vulnerable 

Myotis myotis Murciélago ratonero grande Vulnerable 

Myotis mystacinus 
Murciélago ratonero bigotudo 

pequeño 
Listado 

Nyctalus lasiopterus Nóctulo grande Vulnerable 

Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño Listado 

Nyctalus noctula Nóctulo mediano Vulnerable 

Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde claro Listado 

Pipistrellus nathusii Murciélago de Nathusius Listado 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago común Listado 

Plecotus auritus 
Murciélago orejudo 

septentrional 
Listado 
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Especies Nombre común 
Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas 

Plecotus austriacus Murciélago orejudo meridional Listado 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Murciélago grande de herradura Vulnerable 

Tadarida teniotis Murciélago rabudo Listado 
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Fecha Dirección viento Velocidad viento Nubosidad Temperatura Visibilidad 

06/05/2021 N Brisa 1 15ºC Regular 

11/05/2021 SE Fuerte 8 8ºC Buena 

14/05/2021 N Leve 8 9ºC Mala 

17/05/2021 E Leve 5 11ºC Buena 

18/05/2021 NE Suave 6 13ºC Buena 

21/05/2021 O Leve 2 20ºC Buena 

24/05/2021 NO Leve 4 21ºC Buena 

31/05/2021 O Suave 4 16ºC Buena 

08/06/2021 N Moderado 0 25ºC Buena 

15/06/2021 NE Leve 0 25ºC Buena 

23/06/2021 O Suave 3 15ºC Regular 

29/06/2021 E Moderado 0 20ºC Excelente 

07/07/2021 O Brisa 2 21ºC Excelente 

08/07/2021 O Moderado 0 21ºC Excelente 

12/07/2021 O Brisa 7 24ºC Buena 

13/07/2021 O Brisa 0 22ºC Excelente 

15/07/2021 SO Brisa 2 26ºC Buena 

16/07/2021 SO Brisa 0 23ºC Excelente 

19/07/2021 SO Brisa 0 24ºC Buena 

20/07/2021 SO Brisa 1 32ºC Buena 

28/07/2021 SE Brisa 0 25ºC Buena 

29/07/2021 SE Brisa 3 28ºC Excelente 

03/08/2021 SO Brisa 4 27ºC Excelente 

04/08/2021 O Brisa 4 23ºC Buena 

18/08/2021 O Brisa 0 17ºC Buena 

19/08/2021 O Brisa 7 18ºC Buena 

09/09/2021 NE Brisa 4 21ºC Buena 

13/09/2021 SO Brisa 3 20ºC Buena 

15/09/2021 O Brisa 6 27ºC Buena 
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Fecha Dirección viento Velocidad viento Nubosidad Temperatura Visibilidad 

24/09/2021 E Brisa 8 19ºC Regular 

05/10/2021 O Moderado 4 18ºC Excelente 

15/10/2021 O Brisa 3 13ºC Buena 

19/10/2021 S Brisa 4 13ºC Regular 

20/10/2021 SO Brisa 5 16ºC Buena 

28/10/2021 E Brisa 1 11ºC Buena 

02/11/2021 O Brisa 5 7ºC Buena 

05/11/2021 O Brisa 3 9ºC Buena 

08/11/2021 O Brisa 2 10ºC Excelente 

15/11/2021 NO Moderado 5 5ºC Buena 

23/11/2021 E Moderado 7 9ºC Buena 

30/11/2021 SO Brisa 8 6ºC Buena 

01/12/2021 O Brisa 5 8ºC Buena 

10/12/2021 O Moderado 8 10ºC Buena 

13/12/2021 SO Brisa 1 8ºC Excelente 

16/12/2021 SO Brisa 0 5ºC Excelente 

22/12/2021 SO Brisa 0 8ºC Buena 

03/01/2022 O Brisa 3 10ºC Buena 

10/01/2022 E Brisa 3 8ºC Buena 

19/01/2022 S Brisa 0 4ºC Excelente 

20/01/2022 SO Brisa 6 0ºC Regular 

26/01/2022 O Brisa 1 6ºC Buena 

03/02/2022 O Brisa 0 10ºC Excelente 

07/02/2022 O Brisa 1 7ºC Excelente 

14/02/2022 O Brisa 7 10ºC Buena 

15/02/2022 O Brisa 1 7ºC Excelente 

22/02/2022 O Brisa 3 7ºC Buena 

02/03/2022 NE Brisa 8 10ºC Buena 

08/03/2022 E Moderado 4 7ºC Regular 
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Fecha Dirección viento Velocidad viento Nubosidad Temperatura Visibilidad 

16/03/2022 O Fuerte 8 13ºC Mala 

23/03/2022 SO Brisa 8 9ºC Buena 

28/03/2022 NE Brisa 8 17ºC Buena 

07/04/2022 E Muy fuerte 3 18ºC Buena 

14/04/2022 E Brisa 2 15ºC Buena 
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