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TAULA TEMÀTICA OI-2: INFRAESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS 

DADES DE LA SESSIÓ  

Sessió celebrada a la Sala Polivalent de l’Ajuntament de Montellà i Martinet, el 24 d’octubre de 2019 a les 

10:00. 

Un cop feta la recepció dels assistents, en Jordi Garcia, director del Parc Natural del Cadí – Moixeró, fa una 

primera presentació del contingut dels plans de protecció del medi natural i del paisatge i de la metodologia 

seguida per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (DGPAMN) en la seva redacció. 

Aquesta introducció serveis 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. En aquesta sessió s’excusa la presència dels representants de la DGPAMN. 

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

DADES DE LA TAULA TEMÀTICA  

Nombre de participants 4  

Facilitadora Anna Martín (ARDA) 

Referents Parc i DGPAMN Jordi Garcia (Parc) 

Ens /actors representats Centre de la Propietat Forestal 

Masella 

Ceretània 

Associació Amics del Pedraforca 
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Distribució per sectors (una 
persona pot representar més 
d’un sector). 

 

Distribució per perfils 

 

Distribució per territori 

 

  

Forestal
25%

Altres
25%

Ambiental
25%

Esquí
25%

Sectors

Tècnic
25%

Entitat
50%

Empresa / 
Activitat 

econòmica
25%

Perfil

Parc
25%

Cerdanya
75%

Territori
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EIXOS DE DEBAT I RESULTATS 

Anàlisi dels efectes de les instal·lacions i infraestructures a 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. 

Algun dels assistents s’incorpora directament en la fase de debat, la seva valoració dels efectes és produeix 

simultàniament amb aquest debat.  

Efectes generals durant les obres   

Activitat induïda Efecte 

Abocaments de residus sòlids 

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

No concloent (només un 
participant valora aquest efecte). 

Abocaments d’aigües residuals 

14. Risc de contaminació 

del sòl, basses, mulleres i 

cursos fluvials 

No concloent (només un 
participant valora aquest 
efecte). 

Efectes de les obres en general 
(soroll, pols, pas i ús de 
maquinària...) 

20. Risc d’alteració de les 

condicions de silenci o llum 

natural, i la tranquil·litat 

necessàries per la fauna. 
Més aviat d’acord, (només dos 
participants valoren aquest 
efecte). 

27. Risc de degradació o 

erosió de petites o 

mitjanes superfícies 

 

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 Grau d’acord i valoració 

Infraestructura Línies elèctriques d’alta tensió 

3. Manteniment o increment d'hàbitats oberts (pastures i conreus) No es valora 

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

Majoritàriament d’acord. 

16. Risc de processos erosius significatius Totalment d’acord 

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

Majoritàriament d’acord 

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

Majoritàriament en desacord 

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

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

D’acord. 

Infraestructura Línies elèctriques de mitja tensió 

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

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

Majoritàriament d’acord. 

Infraestructura Línies elèctriques de baixa tensió 

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

Majoritàriament d’acord 

Infraestructura Torres i antenes de comunicació 

1. Artificialització Totalment d’acord.  

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

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

16. Risc de processos erosius significatius D’acord.  

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

D’acord.  

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

D’acord.  



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

 

GRUP DE TREBALL OBRES, EDIFICACIONS 
 I INFRAESTRUCTURES. Martinet de Cerdanya, 24/10/2019 5 FITXA TEMÀTICA OI2 

Efecte o risc Grau d’acord i valoració 

Infraestructura Dragat de lleres 

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, ...) 

No concloent 

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

1. Artificialització Majoritàriament d’acord. 

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

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

Més aviat d’acord (es 
proposen mesures) 

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

D’acord 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Més aviat d’acord 

Infraestructura Dipòsits d'aigua i basses  

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

D’acord. 

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

Infraestructura Captacions d’aigua 

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

Més aviat d’acord (es 
proposen criteris de 
regulació) 

Infraestructura Tanques  

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

Majoritàriament d’acord. 

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

Infraestructura Càmpings i zones d’acampada controlada 

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

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 

Majoritàriament d’acord. 

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

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. 

Totalment d’acord amb 
l’oportunitat .  

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. 

14. Risc de contaminació del sòl, basses, mulleres i cursos fluvials Més aviat d’acord. Es 
proposen mesures. 

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. 

Totalment d’acord amb 
l’oportunitat .  

Infraestructura Àrees de lleure, miradors i observatoris 

El grup valora que s’hauria de desagregar en dues activitats 

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

Majoritàriament en desacord 
tot i que la valoració podria 
ser diferent per àrees de 
lleure. 

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

Majoritàriament en desacord 
tot i que la valoració podria 
ser diferent per àrees de 
lleure. 

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 com a 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 a 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 

Majoritàriament en desacord. 
Tot i això a l’entrar en el 
debat s’admet que han 
d’haver condicions.  

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Majoritàriament en desacord. 
Tot i això a l’entrar en el 
debat s’admet que han 
d’haver condicions.  
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Efecte o risc Grau d’acord i valoració 

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

D’acord amb a 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 a oportunitat. 

Infraestructura Senyalització i itineraris 

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

En desacord. 

Afegeixen l’efecte 21 Danys o molèsties a les activitats 
socioeconòmiques o als habitants de l’espai 

 

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 Majoritàriament en desacord.  

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

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 

Majoritàriament en desacord. 

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

Majoritàriament d’acord. 

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

Afegeixen la següent oportunitat: 

Disponibilitat de punts d’aigua  
 

 

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 aquest grup ha resultat difícil arribar a consensos per les postures molt divergents sobre la 

percepció tant de dels efectes en sí mateixos com de les actuacions que se’n deriven en el marc del 

futur pla de protecció (regulació, usos no admesos...). Finalment, es destaquen com a efectes més 

significatius els que redunden en la pèrdua de qualitat del paisatge per manca de criteris estètics o 

d’integració visual i paisatgística de les instal·lacions i infraestructures. Com a infraestructures, les 

que es consideren amb major impacte visual són les línies elèctriques d’alta tensió que el grup 

considera que s’han de minimitzar al màxim (no noves línies si hi ha alternativa viable); en el cas de 
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les línies existents l’opció del soterrament no es considera una solució universal ja que els moviments 

de terres necessaris tant per al soterrament com pel manteniment poden comportar també efectes 

negatius.  

L’únic tipus d’instal·lació que el grup considera que no ha de ser admès a l’interior de l’espai són les 

noves concessions d’activitats extractives. Pel que fa a les instal·lacions associades a les pistes 

d’esquí, les postures són molt confrontades respecte a la validació dels efectes i hi ha un debat molt 

intens amb dificultat per arribar a un consens. Finalment, a l’insistir la facilitadora en la dimensió 

“potencial” de molts dels efectes expressats i la necessitat de valorar tant la situació actual com la 

perspectiva de futur, el grup acaba consensuant que s’han de “reconèixer” els efectes d’aquestes 

instal·lacions (excepte el d’increment de risc d’incendi) però que no s’ha de considerar un ús no 

admès a l’interior del Parc sinó que els efectes s’han de gestionar en el marc d’una taula de 

governança i amb estudis que en permetin un seguiment i quantificació.  

Pel que fa als efectes durant les obres, els participants han passat molt per damunt dels riscos 

derivats, la percepció és que es en general ja es fan les coses bé i informant al Parc i que les llargues 

tramitacions administratives de les llicències d’obres dificulten l’aplicació de mesures com 

l’establiment de directrius de durada i calendari d’execució que puguin tenir en compte èpoques 

d’espacial sensibilitat per a les espècies.  

Sovint els participants valoren els efectes a partir d’una determinada concepció de com es fan les 

coses, assumint que ja s’apliquen bones pràctiques. Quan en el debat la facilitadora introdueix la 

qüestió de que s’ha de considerar el risc potencial sense penar en un determinat model, llavors 

admeten que sí ha d’haver uns criteris. Ha estat el cas dels riscos associats als punts d’informació, 

acollida i interpretació que en un primer moment no havien estat validats però que en realitat si 

s’aprecia que hi pot haver aquests efectes quan s’indica que hi ha d’haver criteris d’ubicació (zones 

properes als nuclis de població), de regulació de la il·luminació i d’integració visual i paisatgística. 

També ha estat així per a altres efectes que, tot i no haver estat validats després han donat lloc a la 

proposta de mesures de regulació (eix 4). 

En el cas de la senyalització d’itineraris s’ha afegit el risc de molèsties a les activitats econòmiques o 

els habitants de l’espai i s’ha apuntat que sempre s’ha de fer amb el consentiment de la propietat. ,  
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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? 

El grup està d’acord a grans tres amb la formulació proposada però insisteix (ha esta una tònica 

general en el debat) que s’ha de garantir també les infraestructures i instal·lacions vinculades a les 

activitats econòmiques en general. Finalment, es consensua formular-ho de la manera següent: 

 Instal·lacions i infraestructures necessàries per al desenvolupament socioeconòmic i 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. 

 

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? 

Ajuts / Subvencions Governança i Vigilància 

 Subvencions per a millores ambientals en els 
refugis (per exemple, instal·lacions d’energies 
renovables). 

 Taula d’ús públic per treballar de manera 
coordinada 

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

Estudis / Projectes / Actuacions directes 

 Formació de suport a l’emprenedoria sobre els 
valors del parc natural (model curs “bon 
coneixedor”).  

 Estudis concrets sobre connectivitat 
ecològica per tenir coneixement real sobre 
aquest efecte i la seva magnitud. 

 

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 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? 

Sobres usos no admesos i altres regulacions generals, el grup consensua el següent: 

- Les noves concessió d’activitats extractives han de ser considerades un ús no admès. 
- En el cas de les línies elèctriques d’alta tensió només admetre-les en cas que no hi hagi alternatives o 

l’alternativa tingui efectes negatius més significatius (per exemple que hagués de passar sobre un nucli 
de població.  

- Les obres s’han de realitzar sempre prèvia comunicació al Parc.  
 

En la taula següent es recullen algunes mesures proposades per a efectes específics.  

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) 

 Mantenir nets de vegetació els voltants de 
les àrees de lleure, miradors i observatoris  

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

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

Captacions d’aigua  

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

 Les captacions d’aigua han de requerir 
informe del Parc i garantir el manteniment 
del cabal ecològic.  

 Per a les preses i rescloses obligatorietat 
d’informe previ del Parc que fixi les 
condicions ha tenir en compte, cabals a 
garantir, etc. 

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

Durant les obres 

Allotjaments de turisme rural i refugis 

 Obligatorietat de disposar de sistemes de 
sanejament autònom als refugis i 
allotjaments de turisme rural (es manifesta, 
però, la paradoxa amb el fet que els nuclis 
de població petits no en tinguin). 

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). 

 Per a les preses i rescloses obligatorietat 
d’informe previ del Parc que fixi les 
condicions ha tenir en compte, cabals a 
garantir, etc.  

 Limitar determinats tipus de tanques 
(filats amb punxes) i posar condicions per 
a la connectivitat. 

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). 

 Ubicar zones d’acampada controlada 
preferentment a prop dels refugis on es 
pugui garantir un fàcil accés i disponibilitat 
de serveis (recollida de deixalles, etc. ) 

 Ubicar càmpings preferentment a prop de 
les poblacions. 

 Ubicar les àrees de lleure on es pugui 
garantir de forma fàcil l’accés i la recollida 
de deixalles.  

 Ubicar els punts d’informació, acollida i 
interpretació a les portes del Parc.  

 Minimització de l’emissió lumínica de les 
pistes d’esquí.   

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). 

 

 Tancament dels dipòsits i mesures per 
sortir en cas de caiguda accidental de 
fauna (i persones!). 
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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. 

- Autoritzar només els dragats per qüestions de 
seguretat o petites extraccions per obres al 
propi territori. 

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). 

 Criteris d’integració visual per a les 
tanques. 

 Criteris d’integració visual per a línies 
elèctriques i antenes (per exemple, ús de 
cable trenat, etc. Soterrament de línies 
com a directriu de gestió a avaluar en 
cada cas.  

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. 

 

 


