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FITXA TEMÀTICA OI-2: INFRAESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS 

DADES DE LA SESSIÓ  
Sessió celebrada al Casal de la Vila de Bagà, el 17 d’octubre de 2019 a les 10:00. 

Un cop feta la recepció dels assistents, en Francesc Diego de la Direcció General de Polítiques Ambientals i i 
Medi Natural (DGPAMN) fa una primera presentació del contingut i metodologia de redacció dels plans de 
protecció del medi natural i del paisatge per contextualitzar el treball dels grups.  

A continuació, Anna Martín de l’empresa ARDA Gestió i Estudis Ambientals, exposa la metodologia 
preparada per al treball dels grups i els eixos de discussió proposats.  

En aquesta sessió, s’han constituït tres taules de treball amb l’assignació de temes següent: 

• OI-1: edificacions. 

• OI-2: Infraestructures i instal·lacions de serveis tècnics i vinculades a activitats.  

• OI-3: Xarxa viària 

Cada taula de treball ha estat dinamitzada per una persona de l’equip d’ARDA i ha comptat amb algun 
referent del Parc Natural o de la DGPAMN. 

En aquest documents s’exposen els resultats del debat a la Taula OI-2. 

DADES DE LA TAULA TEMÀTICA UP-1 

Nombre de participants 6  

Facilitadora Anna Martin (ARDA) 

Referents Parc i DGPAMN Adrià Valls  (Parc) 

Nàdia Herrero (DGPAMN) 

Ens /actors representats Ajuntament de Bagà 

DARPA 

Institut d’Estudis Agraris (IDEC) 

Propietaris / titulars activitats 
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Distribució per sectors (una 
persona pot representar més 
d’un sector). 
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EIXOS DE DEBAT I RESULTATS 

Anàlisi dels efectes de les activitats d’us públic en l’espai protegit 

 

Els membres del grup de treball valoren individualment els efectes i després s’estableix un debat centrat 
preferentment en els efectes amb major discrepància o que han tingut una valoració amb observacions. En 
la taula s’indica el grau d’acord o desacord amb cada efecte. En cas de no haver arribat a un consens, s’indica 
“majoritàriament”. 

Per a algun efecte s’ha ampliat l’abast i per a determinats factors relacionats amb les instal·lacions i 
infraestructures s’han detectat oportunitats que no estaven en la diagnosi original. Aquests cassos 
s’indiquen en blau a la taula. 

Efectes generals d’obres d’edificacions o infraestructures Grau d’acord i valoració 

Ús o actuació Abocaments de residus sòlids 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc 
d'ignició) D’acord com a risc potencial. 

14. Risc de contaminació del sòl, basses, mulleres i cursos fluvials D’acord com a risc potencial. 

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

S’afegeix un efecte sobre la fauna: risc d’ingestió de materials 
procedents de  les deixalles. 

D’acord com a efecte de les 
obres en general. 

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

Majoritàriament d’acord tot i 
que es valora que les 
condicions que se solen 
posar a les obres minimitzen 
aquest efecte.  

Ús o actuació Abocaments d’aigües residuals 

14. Risc de contaminació del sòl, basses, mulleres i cursos fluvials D’acord com a risc 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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Efectes generals d’obres d’edificacions o infraestructures Grau d’acord i valoració 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna. D’acord com a risc potencial. 

27. Risc de degradació física i visual de petites o mitjanes superfícies o 
indrets. D’acord com a risc potencial. 

 

Efecte o risc Grau d’acord i valoració 

Infraestructura Línies elèctriques d’alta tensió 

3. Manteniment o increment d'hàbitats oberts (pastures i conreus) En desacord 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc 
d'ignició) D’acord com a risc potencial.  

16. Risc de processos erosius significatius En desacord  

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

El grup no manifesta el 
desacord amb aquest efecte 
però valora que en qualsevol 
cas seria poc significatiu. 

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

En desacord amb aquest risc. 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals D’acord amb aquest risc. 

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

D’acord amb aquest risc. 

Infraestructura Línies elèctriques de mitja tensió 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals El grup es manifesta en 
desacord amb aquest risc. 
Tanmateix, en produir-se el 
debat, s’està d’acord en que 
calen mesures d’integració, 
amb la qual cosa s’assumeix 
com a risc potencial.  

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

D’acord coma  risc potencial. 

Infraestructura Línies elèctriques de baixa tensió 

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

D’acord coma  risc potencial. 
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Efecte o risc Grau d’acord i valoració 

Infraestructura Torres i antenes de comunicació 

1. Artificialització D’acord coma  risc potencial. 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals D’acord coma  risc potencial. 

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

16. Risc de processos erosius significatius Majoritàriament d’acord. 

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

En desacord. Es valora que les 
mesures preventives de la 
pròpia activitat pràcticament 
eliminen el risc.  

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna D’acord com a risc potencial.  

Infraestructura Dragat de lleres.  

El grup es planteja si cal considerar aquest tipus d’activitat com una realitat 
dins l’espai. La percepció és que no es dóna aquest tipus d’ús.   

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la 
tranquil·litat necessàries per la fauna D’acord com a risc potencial.  

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

En la valoració i posterior 
debat, les persones que han 
opinat sobre aquest risc 
plantegen si aquestes 
actuacions s’han de 
considerar risc o oportunitat 
(“sanejament” de lleres). 

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

El grup planteja que en aquest ítem s’hauria de diferenciar entres les 
actuacions de correcció hidrològica per a la prevenció de riscos de les preses i 
rescloses per a derivacions o aprofitaments de l’aigua.  

1. Artificialització Amb matisos 

13. Risc d’alteració del cabal natural dels rius i làmines d'aigua D’acord com a risc potencial 

18. Risc d’alteració de la connectivitat ecològica (de la circulació de la 
fauna per l’espai) D’acord com a risc potencial 

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

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Majoritàriament amb matisos  
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Efecte o risc Grau d’acord i valoració 

Infraestructura Dipòsits d'aigua i basses 

S’apunta la oportunitat d’aquestes infraestructures com a punt d’aigua per  

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

En desacord. No es descarten 
els cassos d’ofegament però 
es considera un efecte poc o 
gens significatiu que es pot 
prevenir fàcilment amb un 
disseny adequat dels dipòsits 
i basses.  

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Amb matisos. Els membres 
del grup dóna per fet una 
determinada tipologia per a 
aquestes infraestructures 
sense impactes visuals 
significatius.  

El grup afegeix l’oportunitat de proveir de punts d’aigua per a la fauna 
salvatge.  

Infraestructura Captacions d’aigua 

22. Risc d'extinció o reducció excessiva de les poblacions d'espècies 
per mortalitat directa En desacord amb aquest risc. 

Infraestructura Tanques  

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

Majoritàriament d’acord tot i 
que hi ha força discrepància 
respecte aquest risc.  

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Majoritàriament en desacord. 
El grup matisa que s’hauria de 
tenir clar de quin tipus de 
tanques es tracta (quin ús 
associat) 

Infraestructura Càmpings i zones d’acampada controlada 

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

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

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Majoritàriament en desacord. 

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. 

Majoritàriament d’acord amb 
l’oportunitat. 
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Efecte o risc Grau d’acord i valoració 

Infraestructura Allotjaments de turisme rural i refugis 

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

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

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. 

D’acord amb l’oportunitat. 

Infraestructura Àrees de lleure, miradors i observatoris 

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

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

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Majoritàriament en desacord. 

32. Contribució a la sensibilització i educació ambiental de la societat 
mitjançant el gaudi del paisatge, observació de la fauna...). D’acord amb l’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. 

D’acord amb l’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 En desacord 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Majoritàriament en desacord. 

32. Contribució a la sensibilització i educació ambiental de la societat 
mitjançant el gaudi del paisatge, observació de la fauna...). D’acord amb l’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. 

D’acord amb l’oportunitat. 

Infraestructura Senyalització i itineraris 

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

No es valora de manera 
determinant. El grup valora 
que els camins sí que poden 
patir un cert grau de 
degradació però que 
d’aquesta manera s’evita la 
degradació d’altres zones.  
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Efecte o risc Grau d’acord i valoració 

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) En desacord.  

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

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

Majoritàriament d’acord tot i 
que s’obre un debat sobre 
l’estacionalitat.  

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

Majoritàriament d’acord però 
la valoració no és concloent.  

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

En desacord, en qualsevol 
cas, poc significatiu.  

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Majoritàriament d’acord.  

El grup afegeix l’oportunitat de la disponibilitat de pastures quan no hi 
ha neu.   

 

EIX DE DEBAT 1: VALORACIÓ I PRIORITZACIÓ DELS EFECTES IDENTIFICATS 

 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? 

En alguns dels ítems debatuts no s’ha valorat de forma inequívoca l’efecte perquè el grup ha fet 
matisacions sobre la seva formulació. Bé, de l’efecte o bé de la infraestructura o ús que el provoca. 
Ha estat el cas de les infraestructures o usos que afecten els cursos fluvials com els dragats o les 
estructures que modifiquen els cursos d’aigua.  

En ambdós casos, ha prevalgut la idea de que cal tractar de manera diferent les actuacions d’aquest 
tipus que fa la pròpia administració per donar resposta a una problemàtica concreta. Per exemple, 
accions de sanejament de lleres o de prevenció de riscos de torrencialitat, etc. En aquests cassos la 
major part del grup expressa les seves reserves en apreciar efectes negatius com l’artificialització o 
els riscos d’alteració de la connectivitat i d’impactes visuals perquè considera que en ser accions 
directes de l’administració ja es prenen les mesures oportunes i el Pla de protecció no ha d’establir 
mesures de prevenció addcionals. Segons el grup, en aquests cassos preval l’efecte que es vol 
prevenir amb les pròpies actuacions sobre les lleres. Fins i tot en el cas dels dragats, es considera 
que de vegades poden ser necessaris per oxigenar els cursos i en aquest sentit haurien de ser 
tractats com una oportunitat.  
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El grup no té la percepció que hi hagi dragats amb objectius econòmics i és per això que no 
plantegen mesures que el Pla hagi d’incorporar.  

En altres cassos, els participants donen per fet que les infraestructures ja es construeixen de 
manera que no es produeixen els efectes esmentats. És el cas del dipòsits d’aigua i basses, per als 
quals, amb la idea que tenen els membres del grup sobre aquestes infraestructures els costa 
assumir que hi hagi impactes paisatgístics o visuals. També, per part d’algun dels participants, s’ha 
exposat i s’han donat exemples de disseny d’aquestes infraestructures que permeten que 
constitueixen punts d’aigua per a la fauna salvatge sense risc d’ofegament i, des d’aquest punt de 
vista, poden ser considerats una oportunitat.  

Una altre de les infraestructures sobre les quals hi ha hagut visions diferents respecte als efectes 
són les instal·lacions i pistes d’esquí. Per part del representant d’aquesta activitat s’ha exposat com 
l’oportunitat de disposar de prats per al pasturatge fora de la temporada de neu s’ha materialitzat 
ja en algunes ocasions en que hi han accedit ramats que no disposaven de terreny de pastura; de la 
mateixa manera, s’han habilitat abeuradors a partir de les propis instal·lacions d’aigua. Durant la 
discussió, el grup ha valorat que aquestes oportunitats (disponibilitats i punts d’aigua) poden 
compensar els efectes d’alteració de la connectivitat ecològica, sempre que la gestió que es faci 
d’aquestes elements sigui l’adequada perquè esdevinguin veritables oportunitats.  

Per altra banda, part dels participants percep estacionalitat en algun dels efectes. Així, valoren que 
la coincidència de la temporada alta amb el període d’hivernada de moltes espècies o amb el 
desplaçament natural d’aquestes cap a cotes més baixes disminueix el grau d’amenaça d’efectes 
com el risc d’alteració de la connectivitat ecològica o de les condicions de tranquil·litat per a la 
fauna. En conseqüència, veuen un potencial augment d’aquets riscos si es materialitza la tendència 
a la desestacionalització de l’activitat a les instal·lacions d’esquí, oferint altres activitats 
complementàries fora de la temporada de neu. 

Malgrat no haver hagut consens en la valoració dels efectes concrets atribuïts per la diagnosi als 
càmpings i zones d’acampada controlada, es valora que aquestes instal·lacions produeixen una 
“degradació” de la qualitat del parc natural, sense que els participants ho concretin en efectes 
específics. Per això, en les seves conclusions, valoren que aquestes instal·lacions no haurien d’estar 
dins els límits de l’espai protegit sinó que generen més oportunitats i menys impactes si se situen a 
les poblacions.  

Com a efectes més significatius s’assenyalen els atribuïts a les línies d’alta tensió que haurien 
d’ésser usos no admesos al parc natural o, en tot cas, ser soterrades. Aquesta preferència per al 
soterrament de línies elèctriques es fa extensiva a les de mitja i baixa tensió, sempre aplicant 
criteris de facilitació de l’accés als serveis bàsics a la població local. 

També hi ha acord en que s’ha delimitar una zona d’influència del parc natural per tal de poder 
incidir en algunes de les activitats que puguin tenir efectes en l’espai.  
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Una de les conclusions del debat ha estat que cal disposar de criteris d’integració visual i 
paisatgística de les infraestructures i instal·lacions en general i, en el cas d’actuacions temporals 
(obres) sotmetre-les a informe preceptiu per poder prevenir efectes sobre la fauna (èpoques de 
l’any o indrets especialment sensibles). 

Finalment, el grup manifesta que han de tenir un tracte prioritari les infraestructures i instal·lacions 
que hagin de proveir de serveis bàsics la població local. Es fa un especial esment a les antenes i 
instal·lacions de comunicació que es consideren estratègiques per al desenvolupament del medi 
rural i que tot i el seu potencial impacte paisatgístic han de garantir primer que res la seva 
funcionalitat.  

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? 

El grup formula les oportunitats estratègiques en els termes següents: 

• Instal·lacions i infraestructures integrades al territori d’acord a uns criteris i directrius comuns i 
traslladant les que porten associades usos “intensius” com els càmpings als pobles. Instal·lacions i 
infraestructures estratègiques per a les necessitats de la població local, per exemple, les antenes i 
torres de comunicació.  

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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Com s’ha descrit en l’eix anterior, s’han identificat noves oportunitats per a algunes de les instal·lacions i 
infraestructures analitzades: 

• Basses poden ser abeuradors per a la fauna salvatge si es dissenyen de forma adequada. 

• Disponibilitat de prats d’alta muntanya per als ramats a l’estiu en les pistes d’esquí. Aquesta 
oportunitat només es pot materialitzar si la gestió dels prats és adequada (sembres, manteniment, 
etc.) per a la qual cosa es veu necessària una taula de treball conjunta.  

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? 

Ajuts / Subvencions Governança i Vigilància 

• Ajuts per al soterrament de línies elèctriques si 
és requisit de la normativa local quan siguin 
serveis bàsics per a la població local. 

• Taula ambiental per a l’establiment de mesures 
de gestió per aprofitar oportunitats detectades 
en relació a la presència de pistes d’esquí i per a 
la prevenció / compensació de les amenaces. 

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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Informació / ordenació de l’ús públic / promoció i 
valorització 

Estudis / Projectes / Actuacions directes 

• Ordenació de l’ús públic per evitar disfuncions 
entres les activitats.  

• Simplificar tramitació per a determinades 
infraestructures que tinguin una influència 
directa en la fixació de la població local. Per 
exemple, que el Pla ja les reconegui 
explícitament com a usos admesos i a 
promoure o que l’informe del Parc sigui 
vinculant a l’hora de declarar “prioritàries” 
aquestes actuacions.  

• Informe preceptiu de l’òrgan gestor del Parc per 
a qualsevol obra o projecte amb l’objecte de: 

o Prevenir efectes sobre els elements 
objecte de protecció durant les 
obres. 

o Garantir criteris d’integració 
paisatgística.  

• Acords de col·laboració amb universitats per 
desenvolupar projectes de recerca en temes 
estratègics (estudis de capacitat de càrrega, 
d’efectes obre la connectivitat ecològica...). 

• Actuacions directes; antenes de comunicació 
per a la telegestió dels ramats.  

• Bancs de llavors de pastures d’alta muntanya. 
S’ha detectat un dèficit important en la 
disponibilitat de llavors per sembrar / 
ressembrar els prats pasturats.  

• Elaboració d’un manual de directrius per a la 
senyalització d’obligat compliment per a totes 
les administracions.  

 

Efectes negatius potencials i mesures per minimitzar-los 

 

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 INFRAESTRUCTURES O 
INSTAL·LACIONS O ALGUNES D’ELLES? 

En general, els participants tenen més facilitat per proposar mesures pensant en les activitats que en els 
efectes específics, per això, en algunes ocasions l’assignació de les mesures proposades als diferents efectes 
negatius s’ha fet a criteris de la persona facilitadora. 

 

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  

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) 

• Línies d’alta tensió (LAT) ús no admès.  

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) 

 

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). 

• Tanques: disposar de directrius que 
regulin les tipologies segons les zones de 
l’espai o els usos de les tanques.  

• Mesures de gestió per prevenir el risc en 
les activitats que es desenvolupin per 
allargar l’activitat de les pistes d’esquí 
fora de l’època de neu. 

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). 

• Càmpings i zones d’acampada controlada 
ús no admès en els límits del parc natural. 

• Obres: informes preceptius de l’òrgan 
gestor del parc per assenyalar qüestions 
que s’hagin de tenir en compte en relació 
als elements objecte de protecció.  

• Mesures de gestió per prevenir el risc en 
les activitats que es desenvolupin per 
allargar l’activitat de les pistes d’esquí 
fora de l’època de neu.  
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EFECTES NEGATIUS MESURES DE REGULACIÓ  

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). 

• Regular el disseny dels dipòsits d’aigua i 
basses per minimitzar el risc d’ofegament 
i que puguin ser abeuradors per a la 
fauna salvatge.  

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). 

• Línies d’alta tensió (LAT) ús no admès. 

• Limitar al màxim línies de mitja tensió i 
establir que siguin soterrades. 

• Torres i antenes de comunicació: 
localització a partir d’estudis d’impacte 
paisatgístic i de conca visual sense 
comprometre la ubicació adequada per 
donar servei a la població local.  

• Obligatorietat de retirar qualsevol 
instal·lació fora d’ús dins el termini 
màxim d’un any.  

• Directrius comunes d’integració 
paisatgística per a àrees de lleure, punts 
d’informació, miradors, etc.  

• Càmpings i zones d’acampada controlada 
ús no admès en els límits del parc natural.  

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. 

• Línies d’alta tensió (LAT) ús no admès. 

• Limitar al màxim línies de mitja tensió i 
establir que siguin soterrades.  

• Unificació de criteris per a la senyalització 
d’itineraris i reduir (percepció de 
senyalització excessiva). 
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