
SESSIÓ PARTICIPATIVA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ DEL CADÍ – MOIXERÓ 
 

 

GRUP DE TREBALL OBRES, EDIFICACIONS 
 I INFRAESTRUCTURES 1 FITXA TEMÀTICA OI2 

FITXA TEMÀTICA OI-2: INFRAESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS 

ANÀLISI DELS EFECTES DE LES INFRAESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS EN L’ESPAI PROTEGIT 

 

Efectes generals d’obres d’edificacions o infraestructures Valoració  

Ús o actuació Abocaments de residus sòlids 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc d'ignició) Potencial 

14. Risc de contaminació del sòl, basses, mulleres i cursos fluvials Potencial 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna. Potencial 

27. Risc de degradació física i visual de petites o mitjanes superfícies o 
indrets. Potencial 

Ús o actuació Abocaments d’aigües residuals 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc d'ignició) Potencial 

14. Risc de contaminació del sòl, basses, mulleres i cursos fluvials Potencial 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna. Potencial 

27. Risc de degradació física i visual de petites o mitjanes superfícies o 
indrets. Potencial 

 

Efecte o risc Valoració  

Infraestructura Línies elèctriques d’alta tensió 

3. Manteniment o increment d'hàbitats oberts (pastures i conreus) Oportunitat? 

Coneixement insuficient 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc d'ignició) Potencial 

EFECTES:  dinàmiques, processos o qualsevol efecte generat en el territori pels usos i activitats 
actuals o del passat.  

La identificació dels efectes és el  primer pas per establir els criteris d’ordenació, i les mesures de 
regulació i gestió de les activitats i els usos al Parc Natural, ja que s’orientaran en funció de la 
influència positiva (oportunitats) o negativa (amenaces) d’aquest efectes sobre els objectius de l’espai 
protegit.  

A continuació es relacionen els efectes o riscos vinculats a les instal·lacions i infraestructures que s’han 
detectat en els treballs de diagnosi del Parc Natural del Cadí – Moixeró.  
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Efecte o risc Valoració  

16. Risc de processos erosius significatius Potencial 

22. Risc d'extinció o reducció excessiva de les poblacions d'espècies per 
mortalitat directa Coneixement insuficient 

24. Risc de degradació o alteració d'hàbitats singulars i sensibles (fluvials, 
rupícoles, zones humides, ...) 

Coneixement insuficient 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Coneixement insuficient 

27. Risc de degradació física i visual de petites o mitjanes superfícies o 
indrets. 

Coneixement insuficient 

Infraestructura Línies elèctriques de mitja tensió 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Coneixement insuficient 

27. Risc de degradació física i visual de petites o mitjanes superfícies o 
indrets. 

Coneixement insuficient 

Infraestructura Línies elèctriques de baixa tensió 

27. Risc de degradació física i visual de petites o mitjanes superfícies o 
indrets. 

Coneixement insuficient 

Infraestructura Torres i antenes de comunicació 

1. Artificialització Poc o gens significatiu 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Coneixement insuficient 

Infraestructura Mines a cel obert (a l'exterior de l'espai) 

16. Risc de processos erosius significatius Poc o gens significatiu 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc d'ignició) Potencial 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna Poc o gens significatiu 

Infraestructura Dragat de lleres 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna 

Coneixement insuficient 

24. Risc de degradació o alteració d'hàbitats singulars i sensibles (fluvials, 
rupícoles, zones humides, ...) 

Coneixement insuficient 

Infraestructura Estructures que modifiquen els cursos d'aigua continentals (preses, dics, 
rescloses, …) 

1. Artificialització Poc o gens significatiu 
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Efecte o risc Valoració  

13. Risc d’alteració del cabal natural dels rius i làmines d'aigua Significatiu 

18. Risc d’alteració de la connectivitat ecològica (de la circulació de la fauna 
per l’espai) Coneixement insuficient 

24. Risc de degradació o alteració d'hàbitats singulars i sensibles (fluvials, 
rupícoles, zones humides, ...) Poc o gens significatiu 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Coneixement insuficient 

Infraestructura Dipòsits d'aigua i basses 

22. Risc d'extinció o reducció excessiva de les poblacions d'espècies per 
mortalitat directa Coneixement insuficient 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Coneixement insuficient 

Infraestructura Captacions d’aigua 

22. Risc d'extinció o reducció excessiva de les poblacions d'espècies per 
mortalitat directa Significatiu 

Infraestructura Tanques  

18. Risc d’alteració de la connectivitat ecològica (de la circulació de la fauna 
per l’espai) Coneixement insuficient 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Coneixement insuficient 

Infraestructura Càmpings i zones d’acampada controlada 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc d'ignició) Potencial 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna Potencial 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Potencial 

33. Contribució a la fixació de la població de l'espai per manteniment de les 
activitats econòmiques relacionades amb la  restauració i conservació dels 
valors naturals i culturals de l'espai. 

Oportunitat 

Infraestructura Allotjaments de turisme rural i refugis 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc d'ignició) Coneixement insuficient 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna Potencial 

33. Contribució a la fixació de la població de l'espai per manteniment de les 
activitats econòmiques relacionades amb la  restauració i conservació dels 
valors naturals i culturals de l'espai. 

Oportunitat 
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Efecte o risc Valoració  

Infraestructura Àrees de lleure, miradors i observatoris 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc d'ignició) Potencial 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna Coneixement insuficient 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Coneixement insuficient 

32. Contribució a la sensibilització i educació ambiental de la societat 
mitjançant el gaudi del paisatge, observació de la fauna...). Oportunitat 

33. Contribució a la fixació de la població de l'espai per manteniment de les 
activitats econòmiques relacionades amb la  restauració i conservació dels 
valors naturals i culturals de l'espai. 

Oportunitat 

Infraestructura Punts d'informació, acollida i interpretació 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna Coneixement insuficient 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Coneixement insuficient 

32. Contribució a la sensibilització i educació ambiental de la societat 
mitjançant el gaudi del paisatge, observació de la fauna...). Oportunitat 

33. Contribució a la fixació de la població de l'espai per manteniment de les 
activitats econòmiques relacionades amb la  restauració i conservació dels 
valors naturals i culturals de l'espai. 

Oportunitat 

Infraestructura Senyalització i itineraris 

27. Risc de degradació física i visual de petites o mitjanes superfícies o 
indrets. Amenaça 

Infraestructura Instal·lacions i pistes d’esquí (a l’exterior de l’espai) 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc d'ignició) Potencial 

13. Risc d’alteració del cabal natural dels rius i làmines d'aigua Amenaça 

18. Risc d’alteració de la connectivitat ecològica (de la circulació de la fauna 
per l’espai) Significatiu 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna Significatiu 

22. Risc d'extinció o reducció excessiva de les poblacions d'espècies per 
mortalitat directa Amenaça 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Significatiu 

 

EIX DE DEBAT 1: VALORACIÓ I PRIORITZACIÓ DELS EFECTES IDENTIFICATS 
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 ESTEU D’ACORD AMB LA CONSIDERACIÓ DE CADA EFECTE COM UNA REALITAT EN L’ESPAI? O COM 
UN RISC? I COM UNA OPORTUNITAT O COM UNA AMENAÇA PER ALS OBJECTIUS DE L’ESPAI? QUINS 
SERIEN ELS EFECTES MÉS RELLEVANTS A TENIR EN COMPTE? 
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DETECCIÓ D’OPORTUNITATS ESTRATÈGIQUES 

 

EIX DE DEBAT 2: DETECCIÓ D’OPORTUNITATS 

CREIEU QUE AQUESTES SÓN LES OPORTUNITATS ESTRATÈGIQUES QUE ES DONEN AL PARC EN 
RELACIÓ A LES INSTAL·LACIONS I INFRAESTRUCTURES? IDENTIFIQUEU ZONES ON AQUESTES 
OPORTUNITATS ES DONIN D’UNA MANERA MÉS CLARA? 

OBJECTIU GENERAL 06: Fomentar les activitats econòmiques i socials relacionades amb la 
restauració i conservació dels valors naturals i culturals de l'espai. 

OBJECTIU GENERAL 07 Contribuir a la sensibilització i educació ambiental de la societat. 

OBJECTIU GENERAL 08 Contribuir al coneixement ecològic i geològic en general. 

Els efectes treballats en l’apartat anterior i la diagnosi prèvia del Parc Natural permeten identificar 
algunes oportunitats per a aquests objectius com ara: 

• Instal·lacions i infraestructures necessàries per al desenvolupament dels aprofitaments dels 
recursos naturals i de les activitats d’ús públic que són una oportunitat pels objectius de 
conservació dels valors naturals i culturals de l’espai i de sensibilització, dissenyades amb 
criteris d’integració paisatgística i minimització dels impactes sobre el patrimoni natural. 

En la fase informativa hi ha hagut aportacions que han assenyalat desequilibris en la distribució 
d’instal·lacions relacionades amb l’ús públic (equipaments, senyalització, etc.) en el territori del Parc 
amb la percepció, en algunes zones, d’excessiva “humanització de la natura”.  
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MESURES DE GESTIÓ  

 

 

EIX DE DEBAT 3: MESURES DE GESTIÓ O ACTUACIÓ NECESSÀRIES 

TENINT EN COMPTE LES TIPOLOGIES INDICADES, QUINES MESURES DE GESTIÓ O ACTUACIÓ VEIEU 
NECESSÀRIES PER ASSOLIR LES OPORTUNITATS ESTRATÈGIQUES DETECTADES? 

 

MESURES DE GESTIÓ I ACTUACIÓ:  eina de què disposa el Pla per potenciar les oportunitats o 
resoldre les amenaces identificades en la diagnosi de l’espai (efectes dels usos i activitats)  

Les mesures de gestió i actuació poden respondre a les tipologies següents: 

• Millora del coneixement: estudis, programes de seguiment... 

• Ajuts i subvencions. 

• Redacció de projectes i execució d’actuacions directes per part de l’administració. 

• Ordenació de l’ús públic, senyalització, informació als usuaris, educació ambiental... 

• Promoció i valorització de l’espai natural. 

• Vigilància i inspecció. 

• Governança i cogestio: convenis, taules de governança, etc.  
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EFECTES NEGATIUS (AMENACES) I MESURES PER MINIMITZAR-LOS 

 

EFECTES NEGATIUS MESURES DE REGULACIÓ  

1.  Artificialització. 

Torres i antenes de comunicació. 

Estructures que modifiquen els cursos d'aigua continentals 
(preses, dics, rescloses, …).. 

 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per 
increment del risc d'ignició). 

Línies elèctriques d’alta tensió. 

Càmpings i zones d’acampada controlada. 

Allotjaments de turisme rural i refugis. 

Àrees de lleure, miradors i observatoris. 

Mines a cel obert (a l'exterior de l'espai) 

Instal·lacions i pistes d’esquí (a l’exterior de l’espai) 

 

13. Risc d’alteració del cabal natural dels rius i làmines 
d'aigua 

Estructures que modifiquen els cursos d'aigua continentals 
(preses, dics, rescloses, …). 

Instal·lacions i pistes d’esquí (a l’exterior de l’espai) 

 

14. Risc de contaminació de sòls, basses, mulleres i 
cursos fluvials 

Allotjaments de turisme rural i refugis 

 

16. Risc de processos erosius significatius 

Línies elèctriques d’alta tensió. 

Mines a cel obert (a l'exterior de l'espai) 

 

Els usos i activitats en l’espai, fins i tot en la tipologia d’activitats que poden suposar oportunitats, 
provoquen efectes que generen o poden generar impactes negatius sobre els elements de protecció 
(fauna, flora, hàbitats, paisatge, gea, patrimoni cultural, processos naturals) de forma directa o 
indirecta. El pla ha d’establir les mesures necessàries  per evitar, minimitzar o corregir  aquests 
impactes. 

Com a punt de partida, doncs,  es recuperen en aquest apartat els efectes identificats en l’eix 1 
considerats una amenaça per assolir els objectius de l’espai.   
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EFECTES NEGATIUS MESURES DE REGULACIÓ  

18. Risc d’alteració de la connectivitat ecològica (de la 
circulació de la fauna per l’espai) 

Estructures que modifiquen els cursos d'aigua continentals 
(preses, dics, rescloses, …). 

Tanques. 

Instal·lacions i pistes d’esquí (a l’exterior de l’espai). 

 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum 
natural, i la tranquil·litat necessàries per la fauna. 

Càmpings i zones d’acampada controlada. 

Allotjaments de turisme rural i refugis. 

Àrees de lleure, miradors i observatoris. 

Punts d'informació, acollida i interpretació 

Mines a cel obert (a l'exterior de l'espai) 

Instal·lacions i pistes d’esquí (a l’exterior de l’espai). 

 

22. Risc d'extinció o reducció excessiva de les 
poblacions d'espècies per mortalitat directa 

Dipòsits d'aigua i basses. 

Instal·lacions i pistes d’esquí (a l’exterior de l’espai). 

 

24. Risc de degradació o alteració d'hàbitats singulars i 
sensibles (fluvials, rupícoles, zones humides, ...) 

Línies elèctriques d’alta tensió. 

Estructures que modifiquen els cursos d'aigua continentals 
(preses, dics, rescloses, …). 

Dragat de lleres. 

 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals 

Línies elèctriques d’alta tensió. 

Línies elèctriques de mitja tensió. 

Estructures que modifiquen els cursos d'aigua continentals 
(preses, dics, rescloses, …). 

Dipòsits d'aigua i basses. 

Tanques. 

Torres i antenes de comunicació. 

Càmpings i zones d’acampada controlada. 

Àrees de lleure, miradors i observatoris. 

Punts d'informació, acollida i interpretació. 

Mines a cel obert (a l'exterior de l'espai) 

Instal·lacions i pistes d’esquí (a l’exterior de l’espai).  
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EFECTES NEGATIUS MESURES DE REGULACIÓ  

27. Risc de degradació física i visual de petites o 
mitjanes superfícies o indrets.. 

Línies elèctriques d’alta tensió. 

Línies elèctriques de mitja tensió. 

Línies elèctriques de baixa tensió. 

Senyalització i itineraris. 

 

EIX DE DEBAT 4: MESURES DE MINIMITZACIÓ O CORRECCIÓ D’IMPACTES 

COM CREIEU QUE S’HAN DE EVITAR, MINIMITZAR O CORREGIR AQUESTS EFECTES O POSSIBLES 
EFECTES NEGATIUS? QUINES MESURES PROPOSEU AMB AQUESTA FINALITAT? CREIEU QUE CAL 
ESTABLIR ZONES O SECTORS DEL PARC ON NO ES PUGUIN DESENVOLUPAR INFRAESTRUCTURS O 
INSTAL·LACIONS O ALGUNES D’ELLES? 

(Aquestes mesures poden ser tant normatives com de gestió i actuació) 
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