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TAULA TEMÀTICA OI-3: XARXA VIÀRIA 

DADES DE LA SESSIÓ  

Sessió celebrada a la Casa dels Parcs de la Seu d’Urgell, el 29 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 o de la DGPAMN. 

En aquest documents s’exposen els resultats del debat a la Taula OI-3. 

DADES DE LA TAULA TEMÀTICA  

Nombre de participants 3  

Facilitador ÀngelsCardona (ARDA) 

Referents Parc i DGPAMN Queralt Tor (Parc) 

Ens /actors representats Centre de la Propietat Forestal 

DARPA - Tècnic forestal Alt Urgell 

Propietaris / Propietàries 
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Distribució per sectors (una 
persona pot representar més 
d’un sector). 

 

Distribució per perfils 

 

Distribució per territori 

 

  

Forestal
67%

Altres
33%

Sectors

Tècnic
67%

Propietari / a
33%

Perfil

Parc
33%

Alt Urgell
67%

Territori
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EIXOS DE DEBAT I RESULTATS 

Anàlisi dels efectes de la xarxa viària a l’espai protegit. 

 

Els membres del grup de treball valoren independentment els efectes. Posteriorment, 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”. 

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). 

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

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

27. Risc de degradació o 
erosió de petites o 
mitjanes superfícies 

Parcialment en desacord. El grup 
assumeix que qualsevol obra que 
es realitza compta amb un estudi 
previ dels possibles riscos, la qual 
cosa els faria estar en desacord 
amb els efectes proposats.  

Ara bé, l’argumentació que 
s’esgrimeix per estar 
parcialment en desacord és que 
tot depèn de la magnitud de les 
obres, de la seva intensitat i del 
moment de l’any en què es duen 
a terme. Un altre factor a afegir 
és l’envergadura de l’obra (no és 
el mateix construir una carretera 
que asfaltar un camí). 

Abocaments d’aigües residuals 

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

 

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 infraestructures de la xarxa viària que 

s’han detectat en els treballs de diagnosi del Parc Natural del Cadí – Moixeró.  
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Efecte o risc Valoració  

Infraestructura Senders i corriols 

Sense efectes en particular. Parcialment d’acord. Alguns 
efectes podrien ser els mateixos 
que el de les pistes forestals. 

Infraestructura Pistes forestals 

1. Artificialització En desacord. 

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

En desacord. La pista en si  redueix 
la possibilitat d’incendi. Altra cosa 
és la freqüentació de la pista per 
part de la gent. 

16. Risc de processos erosius significatius En desacord. El que pot arribar a 
provocar processos erosius 
podrien ser les roderes dels 
cotxes, les basses, els possibles 
accidents pel fet que la gent no 
s’adequa al fet de transitar només 
en determinades èpoques de 
l’any. O si més no, no tenint en 
compte la climatologia. 

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

En desacord. A l’Alt Urgell ni hi ha 
ni trànsit ni velocitat. Ni massa 
freqüentació. 

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

En desacord. A l’hivern les pistes 
estan tancades i per tant el gall Fer 
no es veu afectat. 

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

Majoritàriament en desacord. 
Quan es tracen les pistes ja es té 
en compte aquest possible risc. 

25. Risc de degradació del patrimoni geològic En desacord. Les pistes a l’Alt 
Urgell no s’han construït per 
roques. 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Parcialment en desacord. Hi ha 
pistes que són visibles en una 
certa conca visual. És possible que 
els 2 ó 3 primers anys modifiquin 
el paisatge, però després queda 
integrat. 

El grup considera que caldria contemplar com a risc l’abocament 
de residus. 
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Infraestructura Aparcaments i àrees d'estacionament de cotxes 

1. Artificialització Parcialment en desacord. Depèn 
de la magnitud, dels amples de les 
pistes i les carreteres. Els cotxes –
sempre i quan no hi hagi 
sobrefreqüentació- han de poder 
aparcar. Un aparcament en la zona 
d’influència no provoca aquest 
efecte. 

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

Parcialment en desacord. Depèn 
de la freqüentació. 

19. Risc d’introducció i expansió d’espècies invasores En desacord. Tot i la introducció 
d’alguna espècie d’arbust i de 
l’eruga del bosc, això no té massa 
a veure amb els aparcaments. Té 
més a veure amb jardins i amb 
mascotes com ara el porc 
vietnamita que després 
s’abandona. 

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

En desacord. Com a molt la 
sobrefreqüentació pot produir 
aquest efecte. 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Parcialment en desacord. És 
possible que els 2 ó 3 primers anys 
modifiquin el paisatge, però 
després queda integrat. 

El grup considera que caldria contemplar com a risc l’abocament 
de residus. 

 

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

D’acord com oportunitat 
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Infraestructura Carreteres 

El grup considera que a l’hora de dissenyar qualsevol carretera cal 

avaluar l’impacte ambiental ordinari i es pressuposa que es fa 
 

1. Artificialització Parcialment d’acord. En funció de 
si són noves carreteres, de la 
magnitud de les mateixes... 

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

Parcialment d’acord 

16. Risc de processos erosius significatius Majoritàriament  en desacord. Un 
cop feta la carretera no. En tot cas 
és més significatiu que a les pistes. 

I caldria que es recollissin mesures 
de restauració) 

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

Majoritàriament en desacord.  

19. Risc d’introducció i expansió d’espècies invasores En desacord. 

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

Parcialment d’acord. Depèn de la 
freqüentació i de la velocitat dels 
vehicles. 

25. Risc de degradació del patrimoni geològic Majoritàriament en desacord. 
Aquest risc es contempla abans 
del disseny de la carretera. 

 

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? 

Les persones que conformen el grup consideren que la xarxa viària és una oportunitat en tots els sentits, d’una 

banda les carreteres i la connectivitat entre poblacions permeten que la població  es pugui fixar en els 

municipis de l’Alt Urgell. I alhora pot ser un element facilitador per a la promoció del turisme (un turisme 

conscient i responsable). D’altra, les pistes són un bon element de lluita contra els incendis. 

El grup ha identificat la freqüentació/sobrefreqüentació com el principal element que contribueix a afavorir 

alguns dels efectes exposats en la sessió de treball, especialment l’abocament de residus com un risc a valorar. 

Consideren que caldria fer una bona planificació quant a usos i activitats del parc segons zones. Concretament 

a l’Alt Urgell, caldria tenir especial cura a la zona del Coll de la Trava, ja que tot i que no és molt freqüentada, 

aquesta zona té uns problemes d’erosió natural. 
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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 LA XARXA VIÀRIA? IDENTIFIQUEU ZONES O VIES ON AQUESTES OPORTUNITATS ES DONIN 

D’UNA MANERA MÉS CLARA? 

El grup està d’acord amb les oportunitats estratègiques tal i com s’han formulat en la diagnosi prèvia. 

Afegeixen que el desenvolupament dels usos han d’estar ben clars, sobretot aquells no s’admeten. Consideren 

que és molt important arribar a un consens amb els propietaris a l’hora de definir els usos i les activitats. 

Els models d’activitat han de recollir l’interès de la població, i d’alguna manera, s’hauria de poder utilitzar 

qualsevol pista per a ús turístic o recreatiu, això sí, d’una manera regulada. De fet, a l’Alt Urgell es podrien 

reobrir algunes. 

Donat que els residus han estat identificats com una de les conseqüències de l’activitat humana, es fa la 

proposta que el Parc (juntament amb altres agents) haurien de fer tasca de sensibilització que es podria fer 

extensiva a les escoles (una aproximació a la cultura rural). 

 

OBJECTIU GENERAL 06: Fomentar les activitats econòmiques i socials relacionades amb la 

restauració i conservació dels valors naturals i culturals de l'espai. 

Els efectes treballats en l’apartat anterior i la diagnosi prèvia del Parc Natural permeten identificar 

algunes oportunitats per a aquest objectiu com ara: 

Una xarxa viària ben estructurada que garanteixi l’accessibilitat i el desenvolupament dels usos 

admesos en l’espai, i que actuï com un element per assolir la distribució de les persones en 

l’espai de manera coherent als objectius de conservació i a evitar la sobrefreqüentació en 

relació a la capacitat de càrrega de cada zona del Parc. 

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”.  

Les actuacions en la xarxa viària del Parc tant en termes de manteniment i senyalització com de 

regulació de l’accés i diferenciació tenint en compte els diferents usos ha estat un dels temes més 

esmentats en la fase participativa. S’han fet també aportacions indicant una percepció de presència 

excessiva del vehicle privat motoritzat el Parc.  
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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 a la rehabilitació i construcció 
d’edificacions tradicionals (murs, cases 
tradicionals, . . .) 

● Espai de trobada, tipus Taula/comissió amb tots 
els sectors implicats en la xarxa viària. (Per ex. 
abans que el Parc tanqui pistes, parlar-ho entre els 
agents implicats) 

● Augmentar dotació dels serveis jurídics, ja que 
acostumen a estar col·lapsats i les poques 
denúncies que es fan tenen poca repercussió i no 
produeixen l’efecte dissuasiu que s’espera d’elles. 

● Vigilància pròpia del Parc 

 

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

Estudis / Projectes / Actuacions directes 

● El Parc podria ser “centre d’informació” sobre 
projectes, sobre l’ús públic, sobre camins, sobre 
les activitats recreatives. 

● Proposta educativa sobre la cultura rural i els 
espais naturals. (Consciència que els camins tots 
són públics i que el bosc és de tothom. 

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 

 

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 DE 

LA XARXA VIÀRIA O ALGUNES D’ELLES, O QUE HI HA VIES QUE CAL RESTRINGIR O PROHIBIR L’ACCÉS 

MOTORITZAT, RODAT O DE QUALSEVOL TIPUS? 

El grup considera que cal regular els usos sobretot de les pistes, perquè segons els participants el que està 

regulat és l’accés a les pistes, però no pas els usos. Aquesta regulació s’hauria de fer conjuntament amb 

l’Ajuntament i els propietaris. 

Per minimitzar o corregir possibles efectes negatius caldria també revisar la regulació de la “circulació” de 

vehicles, i de persones. Entre d’altres coses per definir clarament a qui cal demanar autorització, o per 

exemple, incloure les empreses promotores de les activitats esportives en el manteniment de les rutes. 

EFECTES NEGATIUS MESURES DE REGULACIÓ I GESTIÓ 

1. Artificialització . 

Pistes forestals. 

Aparcaments i àrees d'estacionament de cotxes. 

Carreteres 

 

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

Durant les obres. 

Pistes forestals. 

Aparcaments i àrees d'estacionament de cotxes. 

Carreteres 

 

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

 

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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Durant les obres 

16. Risc de processos erosius significatius 

Pistes forestals 

Carreteres 

 

18. Risc d’alteració de la connectivitat ecològica 

Pistes forestals 

Carreteres 

 

19. Risc d’introducció i expansió d’espècies invasores 

Aparcaments i àrees d'estacionament de cotxes. 

Carreteres. 

 

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

Pistes forestals. 

Aparcaments i àrees d'estacionament de cotxes. 

Carreteres 

 

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

Pistes forestals. 

 

25. Risc de degradació del patrimoni geològic 

Pistes forestals. 

Carreteres.  

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals 

Pistes forestals. 

Aparcaments i àrees d'estacionament de cotxes.  

 


