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En aquest apartat es realitza la diagnosi de l’espai natural protegit des de la perspectiva 
dels objectius generals (vegeu l’apartat 6) per tal d’identificar els impactes reals 
(positius o negatius) o les amenaces i oportunitats (possibilitat o risc d’impactes 
positius o negatius) per la seva consecució. Per la redacció d’aquest apartat, 
simplificarem parlant només d’amenaces i oportunitats, incloent en aquests termes no 
només la possibilitat o risc d’impactes negatius o positius, sinó l’existència efectiva 
d’aquests impactes. 
 
 
1.1 Usos i factors de canvi, i efectes que generen en l’espai 
 
L’objectiu d’aquest apartat és la identificació dels usos i les activitats que es donen, s’han 
donat o es poden donar en l’espai (els factors de canvi antròpics que per simplificar 
anomenarem factors de canvi o usos i/o factors de canvi) i també la identificació dels 
efectes d’aquests factors sobre els objectius generals, partint de la base que aquests 
efectes poden ser amenaces o oportunitats per la consecució d’aquests objectius. 
En el cas, però, dels objectius generals relacionats amb la sensibilització i educació 
ambiental, recerca i coneixement i governació de l’espai no s’han aplicat aquest mètode, 
i la diagnosi de les seves amenaces o oportunitats s’ha basat en la pròpia experiència 
en la gestió de l’espai, o en general del espais naturals protegits. 
 
Per tant, el fonament de la diagnosi sobre els objectius generals és esbrinar quines 
activitats antròpiques o altres factors són, poden ser o han sigut positives, negatives o 
neutres per assolir aquests objectius. 
 
Aquesta important focalització de la diagnosi sobre l’efecte de les activitats antròpiques 
en els valors naturals i paisatgístic és lògica, ja que finalment, els plans de protecció del 
medi natural i del paisatge es concreten en un seguit de mesures d’ordenació, regulació 
o foment dels usos en l’espai (per tant activitats humanes) o en la gestió sobre els 
efectes actuals en l’espai d’aquestes activitats, siguin causats per activitats actuals, o 
per activitats que avui dia ja no es donen però si ho van fer en el passat però que els 
seus efectes encara són ben presents. És pel fet que en l’espai hi ha activitats 
antròpiques, o n’hi ha hagut, o en poden haver-hi, que es genera la necessitat d’ordenar-
lo i gestionar-lo. I això posa en el centre de la diagnosi les activitats antròpiques (usos 
i factors de canvi) i els seus efectes. 
 
Aquesta anàlisi també inclou els factors de canvi que essencialment es donen fora de 
l’espai però que els seus efectes poden afectar a l’assoliment dels objectius generals 
de conservació dins l’espai. I també inclou aquells factors de canvi que responen a 
situacions molt globalitzades per les quals el Pla tindrà poques eines per influir-les, i per 
tant caldrà posar l’accent en els efectes sobre l’espai d’aquests factors de canvi 



globals, de manera que s’han considerat aquests efectes directament com el factor de 
canvi (és el cas, per exemple, del canvi climàtic). 
 
És important destacar, doncs, pel que fa als usos de l’espai, que els llistats o 
descripcions d’usos i factors de canvi que es van concretant en aquest apartat no són 
només els que es donen actualment a l’espai, sinó també tots aquells que seria possible 
que es donessin en aquest d’acord amb la seva classificació urbanística de sòl no 
urbanitzable i el propi règim d’usos del PEIN (vegeu apartats 4.2.1 i 4.3). Evidentment, 
per alguns usos poc habituals en la realitat dels espais naturals protegits s’arriba a un 
nivell de detall més groller alhora de descriure’ls (l’ús en concret, no els seus efectes) 
que pels usos més habituals en aquests espais. Però cal tenir-los tots en compte, ja que 
amb el marc regulador actual tots són possibles i per tant, en cas de desenvolupar-se, 
tindrien uns efectes en l’espai i una afectació sobre els seus objectius. I en 
conseqüència, les mesures d’aquest Pla els han de tenir en compte, si atenem a la seva 
funció d’ordenació, protecció i gestió de l’espai. L’ordenació dels usos en l’espai no es 
pot reduir als actualment existents, sinó a tots aquells possibles en el moment en què 
s’elabora, tramita i aprova el Pla, de manera que tots (o el màxim) dels usos possibles 
en l’espai tinguin establert un marc regulador i de gestió en el cas que els seus efectes 
ho facin necessari per assolir la consecució dels objectius generals i específics que 
el Pla estableix per l’espai. 
 
 
1.1.1 Síntesi dels usos i factors de canvi i efectes generats o que poden 

generar en l’espai 
 
Per classificar els usos i factors de canvi s’ha emprat el llistat de referència 
d’amenaces i pressions que fa servir la Unió Europea per la Xarxa Natura 2000, publicat 
l’any 2011, i actualitzat el 2105, per l’Agència Europea del Medi Ambient  (AEMA) 
mitjançant la Xarxa Europea d’Informació i Observació del Medi Ambient (EIONET), i 
que ha estat traduït, ampliat o, puntualment, modificat en aquest Pla per adaptar-lo a les 
necessitats del context territorial de l’espai. 
 
Els estudis de diagnosi prèvia elaborats pel CTFC i l’empresa Galanthus, conjuntament 
amb la feina d’anàlisi i redacció feta pel propi equip redactor i amb l’equip de gestió del 
Parc, ha permès identificar 99 usos i factors de canvi que afecten o poden afectar 
l’espai. I també ha permès identificar 37 efectes provocats per aquests factors. 
 
Així doncs, s’ha obtingut, per una banda, una llista dels usos i factors de canvi que 
afecten que poden afectar l’espai (vegeu la taula 1), i per una altra banda, una llista dels 
efectes que aquests generen o poden generar en l’espai (vegeu la taula 2). La relació 
causal entre ells (quins efectes genera o pot generar cada ús i factor de canvi es por 
consultar a l’apartat 1.1.2. 
 
 
Taula 1. Usos i factors de canvi que es donen a l’espai 
 

Grup 
Codi ús o 
factor de 

canvi 
Ús o factor de canvi Intensitat 

Afectació 
significativa 
si es dona 

fora 
l'espai? 

Agricultura (A01) 

A03 Prats de dall Molt localitzat - 

A06 Conreus herbacis i llenyosos Poca superfície - 

A07 Insecticides, herbicides i fungicides Coneixement 
insuficient - 



Grup 
Codi ús o 
factor de 

canvi 
Ús o factor de canvi Intensitat 

Afectació 
significativa 
si es dona 

fora 
l'espai? 

A08 Fertilitzants i purins Coneixement 
insuficient - 

A09 Regadiu Molt localitzat - 

A10 Modificació de l'estructura de les finques agràries i 
concentració parcel·lària 

Inexistent però 
possible - 

Ramaderia (A04) 

A04.02 Ramaderia extensiva i semi-intensiva Molta superfície - 

A05 Granges cria i/o engreix d'animals sense pasturatge 
(ramaderia intensiva) Molt localitzat - 

A11.01* Apicultura Molt localitzat - 

B06 Pasturatge en boscos Força superfície - 

Gestió i 
aprofitaments 
forestals (B) 

B01.01 Aforestacions de prats, matollars o conreus Inexistent però 
possible - 

B01.02 Plantacions forestals (terrenys forestals temporals) Poca superfície - 

B02 Gestió i/o aprofitament de la massa forestal Molta superfície - 

B02.01 Reforestacions Força superfície - 

B02.05 Gestió forestal per potenciar la maduresa del bosc 
(imitant petites pertorbacions naturals)     

B03 Actuacions forestals de creació o recuperació de 
pastures i deveses (eliminació de la coberta arbòria) Força superfície - 

B07.02* Rompudes forestals Poca superfície - 

J01.01 Cremes controlades Poca superfície - 

J01.02 Supressió d'incendis naturals Poca superfície - 

Caça, pesca i 
recol·lecció 

(extracció de 
recursos biològics i 

minerals) (F) 

F02.03.02 Pesca recreativa amb canya Poca activitat - 

F03.01 Caça Molta activitat - 

F04 Recol·lecció o captura d'elements naturals Molta activitat - 

F06.02* Repoblacions cinegètiques o piscícoles Força activitat Si 

Activitat i plantes 
mineres extractives 

(C01) 
C01.04.01 Centres o plantes industrials d’extracció de recursos 

geològics Molt localitzat Si 

Plantes, parcs i 
centres de producció 

d’energia (C) 

C* Centres, plantes o parcs de producció, transformació i 
distribució d'energia elèctrica 

Inexistent però 
possible Si 

C** Centres d’emmagatzematge i distribució de 
combustibles fòssils 

Inexistent però 
possible Si 

Aprofitaments i 
gestió de l'aigua, i 
infraestructures 
relacionades (J) 

J02.02.01 Dragatges de sediments fluvials Inexistent però 
possible - 

J02.03.02 Canalitzacions d’aigua i dipòsits o basses per 
emmagatzemar-la Pocs llocs - 

J02.03.03* Drenatges Poca superfície - 

J02.05.02 Estructures que modifiquen els cursos d'aigua 
continentals (rescloses) Molt localitzat - 

J02.05.04 Embassaments i preses Inexistent però 
possible Si 

J02.06/07 Captacions d'aigües superficials o subterrànies Molt localitzat Si 



Grup 
Codi ús o 
factor de 

canvi 
Ús o factor de canvi Intensitat 

Afectació 
significativa 
si es dona 

fora 
l'espai? 

J02.12.02 Dics i barreres de contenció de desbordament de les 
aigües en els cursos fluvials 

Inexistent però 
possible - 

Activitats d'ús públic 
i recerca (G01) 

G01.02 Senderisme (incloses raquetes de neu) Molta activitat - 

G01.02* Circulació amb bicicletes o amb mitjans no 
motoritzats, o amb animals de sella Molta activitat - 

G01.03* Circulació recreativa amb vehicles motoritzats Molta activitat - 

G01.04.01 Escalada i alpinisme Molta activitat - 

G01.04.02 Espeleologia Força activitat - 

G01.04.04* Barranquisme Força activitat - 

G01.05 Vol amb aparells no motoritzats (Ala delta, parapent, 
planejadors, globus aerostàtics, ...) Poca activitat Si 

G01.06 Activitats d'equí Molta activitat Si 

G01.08.01* Acampada i pernoctació Força activitat - 

G01.08.02* Activitats audiovisuals Esporàdic - 

G01.08.03* Activitats de bany  en rius o embassaments Poca activitat - 

G01.08.07* Activitats d'observació i enregistrament de fauna i de 
la natura Força activitat - 

G01.08.09* Activitats organitzades i curses esportives Molta activitat - 

G01.08.10* Educació ambiental Poca activitat - 

G05.10* Vol recreatiu amb aparells motoritzats Poca activitat Si 

G05.12* Activitats científiques Poca activitat - 

Edificacions, 
urbanització del sòl i 
activitat residencial o 

comercial (E) 

E01.01 Nuclis urbans (pobles, ciutats, urbanitzacions) Només existent 
fora de l’espai Si 

E01.03 Ús d'habitatge i residencial Poca activitat - 

E02 Àrees industrials o comercials Només existent 
fora de l’espai Si 

E06.02 Edificis i construccions aïllades Pocs llocs - 

G02.08 Càmpings i àrees de caravanes Només existent 
fora de l’espai Si 

G02.12* Allotjaments de turisme rural, refugis i cases de 
colònies Força llocs - 

Infraestructures i 
xarxes de distribució 
i subministrament de 
serveis tècnics (D02) 

D02.01.01 Línies elèctriques aèries Pocs llocs Si 

D02.02 Oleoductes, gasoductes Inexistent però 
possible - 

D02.03 Torres i antenes de comunicació Pocs llocs - 

Infraestructures 
viàries i de mobilitat 

(D01) 

D01.01 Pistes forestals Molts llocs - 

D01.02 Carreteres i autopistes Pocs llocs Si 

D01.04 Línies ferroviàries Inexistent però 
possible Si 



Grup 
Codi ús o 
factor de 

canvi 
Ús o factor de canvi Intensitat 

Afectació 
significativa 
si es dona 

fora 
l'espai? 

D01.02.01* Estacions de subministrament de carburants i d’altres 
serveis en carretera 

Inexistent però 
possible - 

D04.02 Aeròdroms i heliports Inexistent però 
possible Si 

Centres i plantes de 
gestió de residus i 

aigües (E03) 

C*** Plantes de tractament i subministrament d’aigua Inexistent però 
possible - 

E03 Plantes o centres de gestió de residus Inexistent però 
possible Si 

E03.04 Depuradores Inexistent però 
possible - 

Equipaments i 
instal·lacions d'ús 

públic (G02) 

D01.03 Aparcaments i àrees d'estacionament de cotxes Força llocs - 

G02.01 Camps de golf Inexistent però 
possible Si 

G02.03 Estadis Inexistent però 
possible - 

G02.04 Itineraris i els circuits per a la pràctica de l’esport amb 
vehicles motoritzats 

Inexistent però 
possible Si 

G02.05 Hipòdroms Inexistent però 
possible - 

G02.06 Complexos d'activitats d'aventura i parcs d'atraccions Inexistent però 
possible - 

G02.07 Pistes esportives i piscines Inexistent però 
possible - 

G02.09 Observatoris de fauna i de natura en general Inexistent però 
possible - 

G02.10.02* Àrees de lleure/pícnic Pocs llocs - 

G02.10.03* Miradors Pocs llocs - 

G02.10.04* Itineraris senyalitzats i/o interpretatius Pocs llocs - 

G02.10.05* Parcs i nuclis zoològics Inexistent però 
possible Si 

G02.10.06* Senyals, cartells i plafons informatius i indicatius en 
equipaments, senders i pistes i camins forestals Molts llocs - 

G03 Centres d'interpretació i punts d'informació Força llocs - 

Altres instal·lacions 
(auxiliars) 

E06.03* Plafons, cartells i senyals Molts llocs - 

G05.09 Tanques Molts llocs - 

Activitats, accions 
estructures 

derivades d'altres 
usos 

D/E/J02* Obres en general - - 

G01.03 Circulació amb vehicles motoritzats - - 

G05.04 Conductes incíviques i vandalisme - - 

G05.10 Vol amb aparells motoritzats - Si 

H01.08 Abocament d'aigües residuals - - 

H04 Emissió de gasos i contaminació atmosfèrica - Si 

H05.01 Abocament de deixalles i residus sòlids - - 

H06.01 Emissió de soroll i contaminació acústica - Si 



Grup 
Codi ús o 
factor de 

canvi 
Ús o factor de canvi Intensitat 

Afectació 
significativa 
si es dona 

fora 
l'espai? 

H06.02 Emissió de llum i contaminació lumínica - Si 

H07.03* Emissió i deposició de pols mineral - Si 

I01* Ús o manipulació directe o indirecte d'espècies 
invasores - Si 

I02* Tinença i passeig d'animals domèstics - Si 

J01.04* Encesa de foc o altres activitats que poden provocar 
la ignició de la vegetació - Si 

Factors de canvi 
causats per 
fenòmens 

generalitzats (fins i 
tot planetaris) 

territorialment i 
socioeconòmicament 

(canvi global) 

M Canvi climàtic Molta superfície - 

I01 Expansió d'espècies al·lòctones invasores Força superfície Si 

A06.04 Abandonament de conreus Força superfície - 

A04.03 Abandonament de les superfícies pasturades Força superfície - 

B02.10* Abandonament o disminució de l'aprofitament 
forestal Força superfície - 

Font: Procés participatiu 2018 i elaboració pròpia. 
 
 
Taula 2. Efectes que generen els usos i factors de canvi que es donen a l’espai 
 

Tipus Codi 
Efecte Efecte Àmbit de 

valoració 

Grau en què es 
dona a l'espai 

*Cal millora de 
coneixement més 

prioritàriament 

Efectes que són 
processos 
naturals 

1 

Recuperació o restauració d'un varis processos naturals dels 
ecosistemes o geosistemes de l'espai, o de la seva dinàmica natural 
completa, es a dir, de tots els processos naturals (successió i 
pertorbacions naturals de la vegetació, herbivoria, depredació, 
descomposició, regim natural del foc, dinàmica hidrològica, ...). 

Tot l'espai Molt 
Significativament 

Efectes que són 
processos 

antròpics semi-
naturals 

2 Simulació d'incendis forestals naturals (cremes controlades). Tot l'espai *Poc o gens 

3 Herbivoria domèstica associada a la ramaderia extensiva. Tot l'espai Molt 
Significativament 

4 Manteniment o generació d'hàbitats oberts (matollars, prats i 
conreus) i del mosaic agro-forestal. Tot l'espai Molt 

Significativament 

5 Control antròpic associat a la caça de poblacions de fauna que no 
tenen depredador natural. Tot l'espai Molt 

Significativament 

Efectes que 
sempre són 

impactes 
negatius sobre 

els valors 
naturals i 

paisatgístics 

6 Artificialització de l'espai. Tot l'espai Significativament 

7 Increment de la temperatura. Tot l'espai Molt 
Significativament 

8 Sequera i disminució de la precipitació. Tot l'espai *Molt 
Significativament 

9 Processos erosius, o de degradació de sòls, extensos o 
generalitzats. Tot l'espai *Poc o gens 

10 Alteració del cabal i la circulació natural dels rius i de les làmines 
d'aigua i el nivell freàtic. 

Ambients de 
ribera i 
basses 

*Significativament 

11 Contaminació de sòls, basses, mulleres i cursos fluvials. Tot l'espai *Poc o gens 

12 Empobriment del cicle de nutrients dels ecosistemes (pèrdua de 
nutrients). Tot l'espai *Poc o gens 

13 Absència o disminució d'incendis naturals. Tot l'espai Significativament 

14 Risc d'ignició de la vegetació i d'incendi forestal per causa antròpica 
accidental. Tot l'espai Poc o gens 

15 Risc de gran incendi forestal (>500ha) conseqüència de la gran 
continuïtat en superfície del bosc. Tot l'espai Molt 

Significativament 



Tipus Codi 
Efecte Efecte Àmbit de 

valoració 

Grau en què es 
dona a l'espai 

*Cal millora de 
coneixement més 

prioritàriament 

16 Degradació estructural dels boscos i sotabosc, i com a hàbitat i de la 
flora i la fauna forestal. Tot l'espai Molt 

Significativament 
17 Expansió d’espècies al·lòctones invasores. Tot l'espai Significativament 

18 Fragmentació dels ecosistemes i/o alteració de la connectivitat 
ecològica. Tot l'espai *Poc o gens 

19 
Reducció de poblacions, o extinció en l'espai, d'espècies de gran 
fauna claus en les cadenes tròfiques (grans i mitjans herbívors, 
carnívors i carronyaires). 

Tot l'espai *Molt 
Significativament 

20 Alteració dels processos de pol·linització. Tot l'espai *Poc o gens 

21 

Degradació o alteració d'hàbitats amenaçats, de superfície o 
distribució reduïda, o poc resilients (fluvials, rupícoles, prats alpins, 
zones humides, marges entre conreus i ecotons, boscos madurs, 
...), així com de zones amb presència d'elements d'interès geològic. 

Tot l'espai *Poc o gens 

22 Degradació o alteració de zones crítiques pel cicle vital de les 
espècies amenaçades i d'interès comunitari o biogeogràfic. Tot l'espai *Poc o gens 

23 Pèrdua de punts d'aigua associats a la ramaderia i l'agricultura i 
d'interès per la biodiversitat. 

Basses 
agrícoles i 
ramaderes 

Molt 
Significativament 

24 Recuperació o conservació de punts d'aigua  associats a la 
ramaderia i l'agricultura i d'interès per la biodiversitat. 

Basses 
agrícoles i 
ramaderes 

Poc o gens 

25 Reducció de poblacions, o extinció en l'espai, d'espècies per 
mortalitat directa. Tot l'espai Significativament 

26 Transmissió de malalties a les poblacions de flora i fauna silvestre. Tot l'espai *Significativament 
27 Contaminació genètica de les poblacions de flora i fauna silvestre. Tot l'espai *Poc o gens 

28 Alteració de les condicions de silenci o llum natural de l’espai, i de 
la tranquil·litat necessària per la fauna. Tot l'espai *Significativament 

29 Impactes visuals en el paisatge. Tot l'espai *Significativament 

30 
Degradació física i visual per sobre-freqüentació, brutícia, deixalles, 
vandalisme i males praxis, o per abandonament d'infraestructures i 
instal·lacions. 

Tot l'espai *Poc o gens 

Efectes 
relacionats amb 
la conservació 
del patrimoni 

cultural 

31 

Pèrdua o degradació (per abandonament o per acció directe dels 
diferents usos) del patrimoni cultural rural immaterial associat a les 
activitats i aprofitaments tradicionals i el de construccions de pedra 
en sec. 

Construccions 
rurals 

Molt 
Significativament 

32 
Recuperació o conservació del patrimoni cultural rural immaterial 
associat a les activitats i aprofitaments tradicionals i el de 
construccions de pedra en sec. 

Construccions 
rurals Poc o gens 

33 
Degradació (per abandonament o per acció directe dels diferents 
usos) de l'arquitectura tradicional de les edificacions i 
construccions. 

Edificacions Molt 
Significativament 

34 Recuperació o conservació de l'arquitectura tradicional de les 
edificacions i construccions. Edificacions *Poc o gens 

Efectes 
relacionats amb 

les activitats 
socials i 

econòmiques 

35 
Activitats en finques privades que poden generar beneficis 
econòmics als seus titulars i generar activitats econòmiques en el 
territori. 

Tot l'espai Molt 
Significativament 

36 
Danys o dificultats a les explotacions agro-ramaderes, i als 
propietaris o habitants de l'espai, a causa dels usos que es 
desenvolupen en aquest.  

Tot l'espai *Poc o gens 

37 Risc d'afectació dels incendis forestals a les edificacions, 
assentaments humans i nuclis d'activitat Assentament Molt 

Significativament 

38 
Conflictes o dificultats generades pels diferents usos que es 
desenvolupen a l'espai als usos públics (inclosos els usos públics 
entre ells). 

Tot l'espai *Poc o gens 

Font: Procés participatiu 2018 i elaboració pròpia. 
 

Aclariment sobre alguns dels efectes de la taula (correspondència amb el codi numèric) 
 
(6) Els usos que generen artificialització són aquells que generen espais que no sustenten ni processos 
naturals ni biodiversitat o geodiversitat pròpia de l’espai per un període llarg o permanent, o que la que 
sustenten és molt poc significativa. 



 
(16) Excés de biomassa en el sotabosc o de densitat d'arbres, poques classes d'edat, desestructuració 
vertical, poca fusta morta, falta d'arbres grans o clarianes, ... Raresa, poca presència o inexistència de 
boscos madurs i senescents. 
 
(25) Extinció o reducció excessiva de les poblacions d'espècies per mortalitat directa, captura o 
destrucció o deteriorament dels elements per la seva reproducció, hivernada o repòs (nius, caus, 
cavitats, indrets de repòs, ...). 
 
(32) Possibilitat de conservar el patrimoni cultural immaterial del món rural i de les pràctiques agro-
ramaderes o forestals  tradicionals (mètodes, camins històrics i ramaders, marges, murs i construccions 
de pedra en sec, races i varietats autòctones de bestiar, ...) que s'està perdent degut als canvis de 
maneig en aquestes pràctiques, o a l'abandonament de les activitats tradicionals. 
 
(34) Possibilitat de conservar l'arquitectura tradicional de les edificacions i construccions de l'espai que 
s'està perdent degut males praxis en les obres de reconstrucció o restauració, o al seu abandonament. 

 
 
1.1.2 Detall dels efectes que generen en l’espai (i grau d’intensitat) els 

diferent grups d’usos i factors de canvi 
 

Codi 
efecte 

Principals efectes que provoca o que podria 
provocar l'ús o factor de canvi 

Grau en què el factor de canvi o ús provoca 
l'efecte en l'espai 

*Requereix millora de coneixement més prioritàriament 

Agricultura (A01) 

4 

Manteniment o generació d'hàbitats oberts 
(matollars, prats i conreus) i del mosaic agro-
forestal. Significativament 
A causa del manteniment i creació de nous camps 
de conreu i prats de dall (rompudes). 

6 
Artificialització de l'espai. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa  de l'ocupació del terreny pels camins i les 

edificacions agrícoles. 

9 

Processos erosius, o de degradació de sòls, 
extensos o generalitzats. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa dels treballs físics i de llaurat dels camps de 
conreus existents i la creació de nous camps 
(rompudes). També a causa dels processos 
d'escorrentia en camps i camins associats a 
l'explotació agrícola en zones amb fort pendent. 

10 

Alteració del cabal i la circulació natural dels rius i 
de les làmines d'aigua i el nivell freàtic. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'alteració del balanç hídric (menor 
evapotranspiració) per pèrdua de coberta vegetal 
inherent a l'existència dels conreus, o per la 
retenció d'aigua de reg en basses i dipòsits (de 
pluja, d'escorrentia, de cursos fluvials), o d'alteració 
de la capacitat de retenció d'aigua del sòls 
mitjançant drenatges. També a causa de canvis en 
l'orografia del terreny per moviments o aportacions 
de terres. 

11 

Contaminació de sòls, basses, mulleres i cursos 
fluvials. *Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa de l’ús d’insecticides, herbicides, 
fungicides, fertilitzants o purins. 

12 

Empobriment del cicle de nutrients dels 
ecosistemes (pèrdua de nutrients). *Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa de tractar-se d'un sistema d'aprofitament i 
gestió extractiva dels recursos naturals. 



14 

Risc d'ignició de la vegetació i d'incendi forestal per 
causa antròpica accidental. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'ús de maquinària o eines amb motors 
d'explosió o que produeixen guspires, i de la crema 
de vegetació i restes vegetals, tant als camps com a 
l'entorn de les edificacions agrícoles. 

16 

Degradació estructural dels boscos i sotabosc, i com 
a hàbitat i de la flora i la fauna forestal. Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa d'actuacions de rompudes forestals, 
sobretot en boscos amb un cert nivell d'antiguitat. 

17 

Expansió d’espècies al·lòctones invasores. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa del conreu d'espècies o varietats que 
puguin tenir caràcter invasor, o a la presència 
accidental de restes, llavors, larves, ous o individus 
en la maquinària, eines o terres procedents d'altres 
contrades o explotacions. També a causa del 
trasllat fora de l'explotació de restes vegetals o a 
les d'espècies al·lòctones invasores o varietats no 
pròpies de la zona en recobriment vegetal de 
talussos. 

18 

Fragmentació dels ecosistemes i/o alteració de la 
connectivitat ecològica. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de generació de grans superfícies agrícoles 
sense marges ni mosaic agro-forestal, sobretot per 
espècies forestals (per rompudes o per destrucció 
de marges ja existents). També a causa de grans 
tancats per protecció dels conreus, i dels vials 
d'accés als camps de conreu. 

21 

Degradació o alteració d'hàbitats amenaçats, de 
superfície o distribució reduïda, o poc resilients 
(fluvials, rupícoles, prats alpins, zones humides, 
marges entre conreus i ecotons, boscos madurs, 
...), així com de zones amb presència d'elements 
d'interès geològic. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa principalment del drenatge dels camps de 
conreu o de la destrucció o degradació dels marges 
de vegetació natural entre conreus o dels ecotons 
amb els habitats forestals que els envolten, i també 
d'arbres grossos associats als conreus. També 
afectació per la freqüència en que el conreus 
ocupen llocs on es desenvoluparien hàbitats de 
ribera associats a cursos fluvials i torrents. Per 
últim, també a causa de l'afectació de rompudes a 
aquest tipus d'hàbitats quan són forestals. 

22 

Degradació o alteració de zones crítiques pel cicle 
vital de les espècies amenaçades i d'interès 
comunitari o biogeogràfic. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de la destrucció o alteració de zones de cria 
i amagatall, o de localitzacions de poblacions 
d'espècies escasses, associada al conreu, als marges 
entre vegetació o arbres grans en zones de conreu, 
o les actuacions millora de finques agrícoles. Al 
contrari, també a causa de l'afectació de rompudes 
a aquest tipus d'àrees en zones forestals. 



24 

Recuperació o conservació de punts d'aigua  
associats a la ramaderia i l'agricultura i d'interès per 
la biodiversitat. Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament 
A causa de la creació de basses de reg de conreus i 
sobretot d'horts. 

25 

Reducció de poblacions, o extinció en l'espai, 
d'espècies per mortalitat directa. Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa sobretot de l’ús d’insecticides, herbicides i 
fungicides. 

28 

Alteració de les condicions de silenci o llum natural 
de l’espai, i de la tranquil·litat necessària per la 
fauna. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa dels treballs amb maquinària agrícola 
(tractors, recol·lectores...) i també a causa de la 
circulació motoritzada associada. També a causa 
rompudes en zones on l'activitat agrícola pot 
suposar una molèstia a fauna amenaçada o 
d'interès.  Finalment també causa del vol amb 
drons o aeronaus per a casos excepcionals. 

29 

Impactes visuals en el paisatge. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de nous conreus en llocs amb impacte 
(principalment carenes i zones amb fort pendent) o 
la  generació de superfícies agrícoles de mides 
desproporcionades en zones forestals, o generant 
línies rectes molt aparents de límits entre usos. 
També a causa de tipologies constructives de les 
edificacions agràries poc integrades 
paisatgísticament. Per últim també a l'impacte que 
poden provocar feixes, bancals i talussos. 

31 

Pèrdua o degradació (per abandonament o per 
acció directe dels diferents usos) del patrimoni 
cultural rural immaterial associat a les activitats i 
aprofitaments tradicionals i el de construccions de 
pedra en sec. Molt significativament 
A causa de la destrucció de marges i construccions 
de pedra en sec,, feixes, talussos i bancals, i de la 
pèrdua de les pràctiques del maneig tradicional per 
la modernització de l'activitat. 

32 

Recuperació o conservació del patrimoni cultural 
rural immaterial associat a les activitats i 
aprofitaments tradicionals i el de construccions de 
pedra en sec. 

Significativament 
A causa del manteniment o recuperació de marges i 
construccions de pedra en sec, feixes, talussos i 
bancals, i del manteniment de les pràctiques del 
maneig tradicional. 

33 

Degradació (per abandonament o per acció directe 
dels diferents usos) de l'arquitectura tradicional de 
les edificacions i construccions. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa d'obres de restauració i rehabilitació 

d'edificacions i construccions d'ús agrícola sense 
respectar els materials i les tipologies constructives 
tradicionals de l'arquitectura de la zona. 

34 Recuperació o conservació de l'arquitectura 
tradicional de les edificacions i construccions. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 



A causa d'obres de nova construcció, restauració i 
rehabilitació d'edificacions i construccions d'ús 
agrícola respectant o restaurant les característiques 
d'aquesta arquitectura. 

35 

Activitats en finques privades que poden generar 
beneficis econòmics als seus titulars i generar 
activitats econòmiques en el territori. 

Significativament 
A causa dels beneficis econòmics propis de 
l'activitat agrícola exercida pels propietaris dels 
terrenys, o per tercers amb contracte amb aquests. 
També quan aquestes activitats poden necessitar 
autorització de pas a tercers per arribar a una altra 
finca, essent comercialitzable aquest dret de pas. 

36 

Danys o dificultats a les explotacions agro-
ramaderes, i als propietaris o habitants de l'espai, a 
causa dels usos que es desenvolupen en aquest.  

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de males praxis en els usos agrícoles (no 
respecte dels límits de finca, deixalles, danys 
materials, risc d'ignició i incendi, estacionament de 
vehicles en la xarxa viària, excepcionalment vol 
amb drons o aeronaus...) que afecten als titulars, 
habitants o explotacions econòmiques veïnes. 

37 

Risc d'afectació dels incendis forestals a les 
edificacions, assentaments humans i nuclis 
d'activitat 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

La major existència i distribució en el territori de 
conreus, edificacions i construccions agrícoles, i de 
la presència humana associada, fa que aquests 
territoris puguin tenir una molt major afectació a 
béns i persones quan es produeix un incendi 
forestal.  

Ramaderia (A04) 

2 

Simulació d'incendis forestals naturals (cremes 
controlades). 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa de les cremes per la recuperació de 

pastures pròpies de la ramaderia extensiva i semi-
intensiva. 

3 

Herbivoria domèstica associada a la ramaderia 
extensiva. 

Significativament 
A causa de l'activitat de pasturatge pròpia de la 
ramaderia extensiva i semi-intensiva. 

4 

Manteniment o generació d'hàbitats oberts 
(matollars, prats i conreus) i del mosaic agro-
forestal. 

Significativament A causa de l'activitat de pasturatge pròpia de la 
ramaderia extensiva i semi-intensiva, i de la 
recuperació de pastures amb estassada o cremes 
controlades. 

9 

Processos erosius, o de degradació de sòls, 
extensos o generalitzats. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'excés de trepig i reducció de coberta 
vegetal per sobrepastura i excés de càrrega 
ramadera. També a causa dels processos 
d'escorrentia en pastures (i zones on es fan 
actuacions de recuperació d'aquestes) i camins 
associats a l'explotació ramadera en zones amb fort 
pendent o cursos i riberes fluvials. 



10 

Alteració del cabal i la circulació natural dels rius i 
de les làmines d'aigua i el nivell freàtic. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'alteració del balanç hídric (menor 
evapotranspiració) per pèrdua de coberta vegetal 
inherent a l'existència o recuperació de pastures, o 
per la retenció d'aigua en basses i abeuradors (de 
pluja, d'escorrentia, de cursos fluvials), o per la 
gestió de les granges. 

11 

Contaminació de sòls, basses, mulleres i cursos 
fluvials. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'excés de defecacions per sobrepastura 
i excés de càrrega ramadera o per acumulació dels 
ramats en indrets concrets com punts d'abeurada i 
alimentació suplementària. També a causa de les 
dejeccions d'animals estabulats. 

12 

Empobriment del cicle de nutrients dels 
ecosistemes (pèrdua de nutrients). *Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa de tractar-se d'un sistema d'aprofitament 
extractiu dels recursos naturals. 

14 

Risc d'ignició de la vegetació i d'incendi forestal per 
causa antròpica accidental. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de cremes controlades pròpies de la 
ramaderia extensiva i semi-intensiva per la 
recuperació de pastures, i de la crema de restes 
vegetals en el cas de l'entorn d'edificacions 
ramaderes. 

16 

Degradació estructural dels boscos i sotabosc, i com 
a hàbitat i de la flora i la fauna forestal. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'excés de trepig i reducció de sotabosc 
per sobrepastura i excés de càrrega ramadera en la 
pastura dins de boscos. Òbviament també a causa 
d'actuacions de recuperació de pastures o 
rompudes, sobretot en boscos amb un cert nivell 
d'antiguitat. 

17 

Expansió d’espècies al·lòctones invasores. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de la cria d'espècies o varietats que puguin 
tenir caràcter invasor, o a la presència accidental de 
restes, llavors, larves, ous o individus en la 
maquinària o eines procedents d'altres contrades o 
explotacions. També a causa del trasllat fora de 
l'explotació de restes vegetals. 

18 

Fragmentació dels ecosistemes i/o alteració de la 
connectivitat ecològica. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa de tanques i tancats ramaders de grans 

dimensions per la gestió del ramat mentre pastura, 
i poc permeables al pas de fauna. 

21 

Degradació o alteració d'hàbitats amenaçats, de 
superfície o distribució reduïda, o poc resilients 
(fluvials, rupícoles, prats alpins, zones humides, 
marges entre conreus i ecotons, boscos madurs, 
...), així com de zones amb presència d'elements 
d'interès geològic. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 



A causa del trepig excessiu del ramats en mulleres, 
torberes, basses o estanys, cursos d'aigua, per 
l'acumulació d'aquests ser llocs preferits pels 
animals o per la instal·lació de punts d'abeurada i 
alimentació suplementària propis de la ramaderia 
extensiva i semi-intensiva. També a causa 
d'actuacions de recuperació de pastures que 
puguin afectar a boscos madurs o de ribera o 
marges entre conreus. 

22 

Degradació o alteració de zones crítiques pel cicle 
vital de les espècies amenaçades i d'interès 
comunitari o biogeogràfic. Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa de la destrucció o alteració de localitats de 
poblacions de flora escassa per efecte de la pastura 
o per la recuperació de zones de pastura. 

24 

Recuperació o conservació de punts d'aigua  
associats a la ramaderia i l'agricultura i d'interès per 
la biodiversitat. Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa del manteniment o creació de basses per 
l'abeurada pròpies de la ramaderia extensiva i 
semi-intensiva 

26 

Transmissió de malalties a les poblacions de flora i 
fauna silvestre. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa principalment de explotacions ramaderes 

extensives i semi-intensives en el moment que els 
animals pasturen. 

27 

Contaminació genètica de les poblacions de flora i 
fauna silvestre. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de fenòmens d'hibridació entre els animals 
de l'explotació i la fauna silvestre, principalment en 
explotacions extensives i semi-intensives quan els 
animals pastures o per pèrdua d'animals. 

28 

Alteració de les condicions de silenci o llum natural 
de l’espai, i de la tranquil·litat necessària per la 
fauna. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa d'actuacions de recuperació de pastures en 
zones on l'activitat de pastura pot suposar una 
molèstia a fauna amenaçada o d'interès. A causa 
també del vol amb drons o aeronaus per a casos 
excepcionals. 

29 

Impactes visuals en el paisatge. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de pastures, o de la seva recuperació, en 
llocs amb impacte (principalment carenes i zones 
amb fort pendent) i per ser de mides 
desproporcionades, o generant línies rectes molt 
aparents de límits entre usos. També a causa de 
fenòmens severs i extensos d'erosió causats per 
excés de càrrega ramadera. Per últim, també a 
causa de tipologies constructives de les 
edificacions, tanques, abeuradors i infraestructures 
ramaderes poc integrades paisatgísticament. 

31 

Pèrdua o degradació (per abandonament o per 
acció directe dels diferents usos) del patrimoni 
cultural rural immaterial associat a les activitats i 
aprofitaments tradicionals i el de construccions de 
pedra en sec. 

Molt significativament 



A causa de la destrucció de marges i construccions 
de pedra en sec, i de la pèrdua de les pràctiques del 
maneig tradicional per la modernització de 
l'activitat, com ara la disminució de vigilància dels 
ramats amb pastor i l'increment de pastors 
elèctrics, l'alimentació suplementària, la pèrdua de 
l'ús del foc pel manteniment de pastures... 

32 

Recuperació o conservació del patrimoni cultural 
rural immaterial associat a les activitats i 
aprofitaments tradicionals i el de construccions de 
pedra en sec. 

Significativament A causa del manteniment o recuperació de 
construccions de pedra en sec, i del manteniment 
de les pràctiques del maneig tradicional (com ara 
recuperació de pastures amb cremes controlada, 
entre d'altres). 

33 

Degradació (per abandonament o per acció directe 
dels diferents usos) de l'arquitectura tradicional de 
les edificacions i construccions. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa d'obres de restauració i rehabilitació 

d'edificacions i construccions d'ús ramader sense 
respectar els materials i les tipologies constructives 
tradicionals de l'arquitectura de la zona. 

34 

Recuperació o conservació de l'arquitectura 
tradicional de les edificacions i construccions. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa d'obres de nova construcció, restauració i 
rehabilitació d'edificacions i construccions d'ús 
ramader respectant o restaurant les 
característiques d'aquesta arquitectura. 

35 

Activitats en finques privades que poden generar 
beneficis econòmics als seus titulars i generar 
activitats econòmiques en el territori. 

Molt significativament 
A causa dels beneficis econòmics propis de 
l'activitat ramadera exercida pels propietaris dels 
terrenys, o per tercers amb contracte amb aquests. 
També quan aquestes activitats poden necessitar 
autorització de pas a tercers per arribar a una altra 
finca, essent comercialitzable aquest dret de pas. 

36 

Danys o dificultats a les explotacions agro-
ramaderes, i als propietaris o habitants de l'espai, a 
causa dels usos que es desenvolupen en aquest.  

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de males praxis en els usos ramaders (no 
respecte dels límits de finca, deixalles, danys 
materials, risc d'ignició i incendi, estacionament de 
vehicles en la xarxa viària, poc control i fuita dels 
animals, excepcionalment vol amb drons o 
aeronaus...) que afecten als titulars, habitants o 
explotacions econòmiques veïnes. 

37 

Risc d'afectació dels incendis forestals a les 
edificacions, assentaments humans i nuclis 
d'activitat 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

La major existència i distribució en el territori de 
ramats, edificacions i construccions ramaderes, i de 
la presència humana associada, fa que aquests 
territoris puguin tenir una molt major afectació a 
béns i persones quan es produeix un incendi 
forestal.  



Gestió i aprofitaments forestals (B) 

1 

Recuperació o restauració d'un varis processos 
naturals dels ecosistemes o geosistemes de l'espai, 
o de la seva dinàmica natural completa, es a dir, de 
tots els processos naturals (successió i 
pertorbacions naturals de la vegetació, herbivoria, 
depredació, descomposició, regim natural del foc, 
dinàmica hidrològica, ...). Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament 
A causa d’actuacions forestals per potenciar la 
maduresa del bosc imitant petites pertorbacions 
naturals. També actuacions de recuperació de 
pastures i espais oberts que puguin simular la 
formació natural d'espais o oberts i clarianes per 
petits incendis, claps per plagues o ventades, ... 

2 

Simulació d'incendis forestals naturals (cremes 
controlades). 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de les cremes controlades de sotabosc per 
simular incendis forestals naturals. També cremes 
per la creació de punts estratègics per l'extinció 
d'incendis i sobretot per la recuperació de pastures. 

4 

Manteniment o generació d'hàbitats oberts 
(matollars, prats i conreus) i del mosaic agro-
forestal. Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa de la creació de punts estratègics per 
l'extinció d'incendis, i sobretot per la recuperació 
de pastures i les rompudes forestals. 

6 
Artificialització de l'espai. 

Significativament A causa de l'ocupació del terreny per les pistes i 
camins forestals. 

9 

Processos erosius, o de degradació de sòls, 
extensos o generalitzats. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa d'actuacions severes de pèrdua de coberta 
arbrada i vegetal (rompudes, recuperació de 
pastures, tales intenses...). També a causa dels 
processos d'escorrentia en zones desforestades i 
camins i pistes associats a l'explotació forestal en 
zones amb fort pendent. 

10 

Alteració del cabal i la circulació natural dels rius i 
de les làmines d'aigua i el nivell freàtic. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'alteració del balanç hídric (menor 
evapotranspiració) per pèrdua de coberta vegetal o 
desforestació (rompudes, recuperació de pastures, 
tales intenses...). També a causa de l'afectació dels 
canvis d'orografia i moviments de terres en la xarxa 
hídrica quan són travessades per de pistes i camins 
associades a l'explotació forestal. 

11 

Contaminació de sòls, basses, mulleres i cursos 
fluvials. *Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa de l’ús d’herbicides, fungicides, insecticides 
i pesticides per combatre les plagues forestals 

12 

Empobriment del cicle de nutrients dels 
ecosistemes (pèrdua de nutrients). *Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa de tractar-se d'un sistema d'aprofitament i 
gestió extractiva dels recursos naturals. 

13 Absència o disminució d'incendis naturals. 



A causa de l’extinció de qualsevol tipus d’incendi, 
també els naturals i(o de baixa intensitat. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

14 

Risc d'ignició de la vegetació i d'incendi forestal per 
causa antròpica accidental. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'ús de maquinària o eines amb motors 
d'explosió o que produeixen guspires, de cremes 
controlades de sotabosc, i de la crema restes 
vegetals. 

15 

Risc de gran incendi forestal (>500ha) conseqüència 
de la gran continuïtat en superfície del bosc. *Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa de l’extinció de qualsevol tipus d’incendi, 
també els naturals i de baixa intensitat. 

16 

Degradació estructural dels boscos i sotabosc, i com 
a hàbitat i de la flora i la fauna forestal. 

Molt Significativament 

A causa de les reforestacions i aforestacions mal 
dissenyades (sota aquest punt de vista) o sense 
seguiment i gestió posterior, i d'aprofitaments 
intensos de la massa forestal molt allunyats de la 
semblança a processos naturals, sobretot 
aprofitament de llenyes i carboneig del passat 
(abans de la silvicultura moderna, normalment 
anteriors a la segona meitat del segle XX). També a 
causa de recuperació de pastures i rompudes (que 
òbviament acaben amb tota l'estructura boscosa) o 
pel fet que si després s'abandonen solen regenerar 
en boscos molt desestructurats (també fenomen 
molt generalitzat a l'espai per abandonament de 
pastures sobretot a partir de la segona meitat del 
segle XX). 

17 

Expansió d’espècies al·lòctones invasores. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de les reforestacions, aforestacions i 
plantacions de terrenys forestals temporals 
d'espècies o varietats que puguin tenir caràcter 
invasor, o a la presència accidental de restes, 
llavors, larves, ous o individus en la maquinària, 
eines o terres procedents d'altres contrades. 
També a causa del trasllat fora de l'explotació de 
restes vegetals. 

18 

Fragmentació dels ecosistemes i/o alteració de la 
connectivitat ecològica. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'afectació (artificialització) de pistes i 
camins forestals pel seu factor de gran llargada 
lineal (efecte barrera), sobretot per fauna de mida 
petita. 

19 

Reducció de poblacions, o extinció en l'espai, 
d'espècies de gran fauna claus en les cadenes 
tròfiques (grans i mitjans herbívors, carnívors i 
carronyaires). Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa de molèsties durant els treballs forestals als 
rapinyaires forestals principalment durant l'època 
de cria, o de la destrucció d'arbres bons pels seus 
nius o amb existència d'aquests. 



21 

Degradació o alteració d'hàbitats amenaçats, de 
superfície o distribució reduïda, o poc resilients 
(fluvials, rupícoles, prats alpins, zones humides, 
marges entre conreus i ecotons, boscos madurs, 
...), així com de zones amb presència d'elements 
d'interès geològic. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa d'actuacions de recuperació de pastures i 
rompudes, o aquelles silvícoles de gestió i 
aprofitament de la massa forestal que elimina 
rodals madurs o degrada els elements de maduresa 
d'aquests (arbres bifurcats bons pels nius de 
rapinyaires, arbres amb important valor nutricional, 
o amb plantes enfiladisses, escletxes o forats, o de 
petites clarianes o de fusta morta de gruix tant en 
peu com a terra). Sobretot en aprofitament de 
llenyes i carboneig del passat (abans de la 
silvicultura moderna, normalment anteriors a la 
segona meitat del segle XX). 

22 

Degradació o alteració de zones crítiques pel cicle 
vital de les espècies amenaçades i d'interès 
comunitari o biogeogràfic. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de la destrucció d'arbres bifurcats bons 
pels nius de rapinyaires, d'arbres amb important 
valor nutricional, o amb plantes enfiladisses, 
escletxes o forats, o a la de fusta morta de gruix 
tant en peu com a terra. També sectors del 
importants per la reproducció i la supervivència de 
les espècies com cantadors, colònies, zones 
d'hivernada, ... 

25 

Reducció de poblacions, o extinció en l'espai, 
d'espècies per mortalitat directa. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa de l’ús d’herbicides, fungicides, insecticides 

i pesticides per combatre les plagues forestals, i 
també de treballs forestals en èpoques de cria. 

26 

Transmissió de malalties a les poblacions de flora i 
fauna silvestre. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa de l’ús d’herbicides, fungicides, insecticides 

i pesticides per combatre les plagues forestals, i 
també de treballs forestals en èpoques de cria. 

27 

Contaminació genètica de les poblacions de flora i 
fauna silvestre. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa de les reforestacions, aforestacions i 

plantacions de terrenys forestals temporals amb 
varietats no pròpies de la zona d'actuació. 

28 

Alteració de les condicions de silenci o llum natural 
de l’espai, i de la tranquil·litat necessària per la 
fauna. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa dels sorolls de la maquinària i eines durant 
els treballs forestals, principalment en les èpoques 
de cria dels animals, així com de la circulació 
motoritzada associada. A causa també del vol amb 
drons o aeronaus per a casos excepcionals. 

29 Impactes visuals en el paisatge. 



A causa d'actuacions severes de pèrdua de coberta 
forestal o desforestació (rompudes, recuperació de 
pastures, tales intenses...) en llocs amb impacte 
(principalment carenes i zones amb fort pendent) i 
per ser de mides desproporcionades, o generant 
línies rectes molt aparents de límits entre usos. 
També a causa de fenòmens severs i extensos 
d'erosió causats per les actuacions anteriors. 
També a causa de reforestacions i aforestacions 
amb espècies al·lòctones no pròpies de la zona i 
que generen massa amb aspecte no integrat en la 
massa boscosa general. Per últim, també a causa de 
tipologies constructives de les edificacions forestals 
poc integrades paisatgísticament. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

31 

Pèrdua o degradació (per abandonament o per 
acció directe dels diferents usos) del patrimoni 
cultural rural immaterial associat a les activitats i 
aprofitaments tradicionals i el de construccions de 
pedra en sec. 

Molt significativament 

A causa de la pèrdua de les pràctiques del maneig 
tradicional per la modernització de l'activitat. 

32 

Recuperació o conservació del patrimoni cultural 
rural immaterial associat a les activitats i 
aprofitaments tradicionals i el de construccions de 
pedra en sec. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa del manteniment de les pràctiques del 
maneig tradicional. 

35 

Activitats en finques privades que poden generar 
beneficis econòmics als seus titulars i generar 
activitats econòmiques en el territori. 

Molt significativament 

A causa dels beneficis econòmics propis dels 
aprofitaments forestals exercits pels propietaris 
dels terrenys, o per tercers amb contracte amb 
aquests. També quan aquestes activitats poden 
necessitar autorització de pas a tercers per arribar a 
una altra finca, essent comercialitzable aquest dret 
de pas. 

36 

Danys o dificultats a les explotacions agro-
ramaderes, i als propietaris o habitants de l'espai, a 
causa dels usos que es desenvolupen en aquest.  

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de males praxis en la gestió forestal (no 
respecte dels límits de finca, destrosses del terreny, 
restes vegetals, danys materials (principalment en 
la xarxa viària), risc d'ignició i incendi, 
estacionament de vehicles en la xarxa viària, 
excepcionalment vol amb drons o aeronaus...) que 
afecten als titulars, habitants o explotacions 
econòmiques veïnes. 

37 

Risc d'afectació dels incendis forestals a les 
edificacions, assentaments humans i nuclis 
d'activitat 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

La major existència i distribució en el territori 
d'edificacions i construccions per a ús forestal, i de 
la presència humana associada, fa que aquests 
territoris puguin tenir una molt major afectació a 
béns i persones quan es produeix un incendi 
forestal.  

Caça, pesca i recol·lecció (extracció de recursos biològics i minerals) (F) 



5 
Control antròpic associat a la caça de poblacions de 
fauna que no tenen depredador natural. *Significativament 
A causa sobretot de la caça major. 

14 

Risc d'ignició de la vegetació i d'incendi forestal per 
causa antròpica accidental. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'encesa de foc directe o d'accions que el 
poden provocar indirectament (cigarretes, no 
recollida d'ampolles i vidres, ...) i associat a l'alta 
capacitat d'accés a moltes parts de l'espai per la 
xarxa viària. 

17 

Expansió d’espècies al·lòctones invasores. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'ús d'espècies o varietats que puguin 
tenir caràcter invasor en repoblacions o 
reforçaments poblacionals cinegètics i piscícoles, o 
per esquers en pesca. 

19 

Reducció de poblacions, o extinció en l'espai, 
d'espècies de gran fauna claus en les cadenes 
tròfiques (grans i mitjans herbívors, carnívors i 
carronyaires). *Molt Significativament 
A causa de la caça major, i principalment per la 
pressió o exercida en el passat sobre aquestes 
espècies. 

21 

Degradació o alteració d'hàbitats amenaçats, de 
superfície o distribució reduïda, o poc resilients 
(fluvials, rupícoles, prats alpins, zones humides, 
marges entre conreus i ecotons, boscos madurs, 
...), així com de zones amb presència d'elements 
d'interès geològic. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de la destrucció o alteració de zones de 
cria, descans, amagatall o alimentació, o de 
localitzacions de poblacions d'espècies escasses, 
per sobre-freqüentació o massificació deguda en 
general de totes les activitats d'ús públic. I això 
associat a l'alta capacitat d'accés a moltes parts de 
l'espai per la xarxa viària o a la circulació fora de 
vials en activitats pedestres i rodades. 

25 

Reducció de poblacions, o extinció en l'espai, 
d'espècies per mortalitat directa. Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa directa per la caça, la pesca i la recol·lecció 
excessives. 

26 

Transmissió de malalties a les poblacions de flora i 
fauna silvestre. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de les repoblacions o reforçaments 
poblacionals cinegètics i piscícoles si no es fan amb 
els controls sanitaris adequats, o dels esquers vius 
en pesca. També a causa de la possible pèrdua dels 
gossos de caça. 

27 

Contaminació genètica de les poblacions de flora i 
fauna silvestre. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa de les repoblacions o reforçaments 

poblacionals cinegètics i piscícoles amb varietats no 
pròpies de la zona d'actuació. 

28 
Alteració de les condicions de silenci o llum natural 
de l’espai, i de la tranquil·litat necessària per la 
fauna. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 



A causa sobretot les activitats de recol·lecció 
(principalment bolets pel seu grau de massificació) i 
la caça (trets, ecologia de la por), així com a la 
circulació motoritzada associada. 

30 

Degradació física i visual per sobre-freqüentació, 
brutícia, deixalles, vandalisme i males praxis, o per 
abandonament d'infraestructures i instal·lacions. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa dels residus associats a l'activitat de caça 
(cartutxos) i pesca (deixalles en les parades), així 
com la circulació fora de vials de manera massa 
freqüentada o massiva en activitats que degrada 
zones per trepig excessiu i deixalles (pel que fa a la 
recol·lecció). 

35 

Activitats en finques privades que poden generar 
beneficis econòmics als seus titulars i generar 
activitats econòmiques en el territori. 

Molt significativament 

A causa que qualsevol activitat d'ús públic pot ser 
oferta pels propietaris dels terrenys on es practica 
l'activitat, amb contraprestació econòmica, com un 
servei a tercers, o  el propietari pot arribar a acords 
contractuals amb tercers que vulguin oferir aquest 
servei. També quan aquestes activitats poden 
necessitar autorització de pas per part del 
propietari dels terrenys a tercers per a ser 
practicades en la pròpia finca, o per arribar a una 
altra finca, essent comercialitzable aquest dret de 
pas. 

36 

Danys o dificultats a les explotacions agro-
ramaderes, i als propietaris o habitants de l'espai, a 
causa dels usos que es desenvolupen en aquest.  

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de males praxis en aquestes activitats que 
poden provocar conflicte dels usos cinegètics quan 
es practiquen molt a prop dels usos residencials o 
en zones on no es pot caçar, risc d'ignició i incendi, 
estacionament de vehicles en la xarxa viària, 
excepcionalment el vol amb drons o aeronaus. 

37 

Risc d'afectació dels incendis forestals a les 
edificacions, assentaments humans i nuclis 
d'activitat 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

La major existència i distribució en el territori 
d'activitats i presència humana fa que aquests 
territoris puguin tenir una afectació superior a les 
persones quan es produeix un incendi forestal. 
També cal tenir present la dificultat que suposa 
l'alta capacitat d'accés a moltes parts de l'espai per 
la xarxa viària. 

38 

Conflictes o dificultats generades pels diferents 
usos que es desenvolupen a l'espai als usos públics 
(inclosos els usos públics entre ells). Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament 
A causa dels diferents interessos dels usuaris de 
l'espai en l'ús de gaudi d'aquest. 

Activitat i plantes mineres extractives (C01) 

6 

Artificialització de l'espai. 
Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament 
A causa de la destrucció de l'àrea afectada per 
l'extracció, i de les construccions, instal·lacions i 
vials associats. 

9 Processos erosius, o de degradació de sòls, 
extensos o generalitzats. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 



A causa de l'ús intens i el trànsit de vehicles a 
l'entorn i en la matriu de l'àrea afectada per 
l'extracció. També a causa dels processos 
d'escorrentia en zones denudades i vials associats a 
les plantes mineres en zones amb fort pendent. 

10 

Alteració del cabal i la circulació natural dels rius i 
de les làmines d'aigua i el nivell freàtic. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de la severa transformació a importants 
parts de les conques hidrogràfiques, inherent a la 
mida d'aquest tipus d'instal·lacions que provoca 
l'alteració del balanç hídric (menor 
evapotranspiració) per desaparició de la coberta 
vegetal, l'alteració de la capacitat de retenció 
d'aigua del sòls per desaparició d'aquests, canvis en 
severs l'orografia del terreny, i l'escorrentia de les 
aigües, obvis en aquest tipus d'instal·lacions. 

11 

Contaminació de sòls, basses, mulleres i cursos 
fluvials. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de processos d'escorrentia i arrossegament 
de sediments no propis del sistema natural donat 
l'aflorament de la roca nua i estrats geològics 
amagats. 

14 

Risc d'ignició de la vegetació i d'incendi forestal per 
causa antròpica accidental. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa de l'ús de maquinària o eines amb motors 

d'explosió o que produeixen guspires, i de cremes 
de materials. 

18 

Fragmentació dels ecosistemes i/o alteració de la 
connectivitat ecològica. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa de l'afectació (artificialització) a grans 

superfícies contínues, inherent a la mida d'aquest 
tipus d'activitats. 

21 

Degradació o alteració d'hàbitats amenaçats, de 
superfície o distribució reduïda, o poc resilients 
(fluvials, rupícoles, prats alpins, zones humides, 
marges entre conreus i ecotons, boscos madurs, 
...), així com de zones amb presència d'elements 
d'interès geològic. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'afectació als sistemes fluvials o de 
ribera, i zones humides, quan es tracta de sorreres i 
graveres. 

28 

Alteració de les condicions de silenci o llum natural 
de l’espai, i de la tranquil·litat necessària per la 
fauna. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa del soroll inherent a l'activitat minera a cel 

obert (maquinària, explosions...) i al trànsit de 
camions i vehicles. I també el vol amb drons o 
aeronaus per a casos excepcionals. 

29 

Impactes visuals en el paisatge. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'afectació (donat el alt grau 
d'artificialització) a grans superfícies contínues, 
inherent a la mida d'aquest tipus d'activitats, i 
sovint en llocs de molta visibilitat (vessants de molt 
pendent i carenes). 

30 
Degradació física i visual per sobre-freqüentació, 
brutícia, deixalles, vandalisme i males praxis, o per 
abandonament d'infraestructures i instal·lacions. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 



A causa de l'abandonament d'instal·lacions o 
materials, el trànsit de vehicles que degrada sòls i 
vegetació, la producció de pols minerals... al voltant 
de les explotacions. 

36 

Danys o dificultats a les explotacions agro-
ramaderes, i als propietaris o habitants de l'espai, a 
causa dels usos que es desenvolupen en aquest.  

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa sorolls provocats per l'activitat minera, el 
trànsit de vehicles, danys materials (principalment 
en la xarxa viària), la producció de pols minerals... 
al voltant de les explotacions, sobretot si són 
pròximes a zones residencials. I també el vol amb 
drons o aeronaus per tasques de gestió en casos 
excepcionals. 

37 

Risc d'afectació dels incendis forestals a les 
edificacions, assentaments humans i nuclis 
d'activitat 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament L'existència en el territori d'explotacions mineres i 

de la presència humana associada, fa que el 
territoris puguin tenir una afectació superior a béns 
i persones quan es produeix un incendi forestal. 

Plantes, parcs i centres de producció d’energia (C) 

6 

Artificialització de l'espai. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'ocupació del terreny per plaques 
solars, aerogeneradors, preses, dics i centres de 
transformació i distribució,  i de les construccions, 
instal·lacions i vials associats. 

9 

Processos erosius, o de degradació de sòls, 
extensos o generalitzats. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de les oscil·lacions dels nivells de l'aigua 
dels embassaments que afecta les vores d'aquests. 
També a causa dels processos d'escorrentia en 
zones denudades i vials associats als parcs, plantes i 
centres en zones amb fort pendent. 

10 

Alteració del cabal i la circulació natural dels rius i 
de les làmines d'aigua i el nivell freàtic. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa del tall del flux de l'aigua en els cursos 
fluvials, o les oscil·lacions dels nivells de l'aigua dels 
embassaments, fruit de les preses i rescloses, i a 
l'extracció de l'aigua dels cursos fluvials o aqüífers, 
associades a la producció hidroelèctrica. També als 
usos de l'aigua per la refrigeració de centrals 
elèctriques. 

14 

Risc d'ignició de la vegetació i d'incendi forestal per 
causa antròpica accidental. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa de l'ús de maquinària o eines amb motors 

d'explosió o que produeixen guspires, i de cremes 
de materials. 

18 

Fragmentació dels ecosistemes i/o alteració de la 
connectivitat ecològica. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'afectació (artificialització) a grans 
superfícies contínues, inherent a la mida d'aquest 
tipus d'instal·lacions (parcs eòlics o solars) o a les 
preses, rescloses i canalitzacions en la xarxa 
hidrogràfica (efecte barrera en rius) principalment 
per la producció hidroelèctrica. 



19 

Reducció de poblacions, o extinció en l'espai, 
d'espècies de gran fauna claus en les cadenes 
tròfiques (grans i mitjans herbívors, carnívors i 
carronyaires). Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A  causa dels impactes de grans aus i rapinyaires 
amb els aerogeneradors dels parcs eòlics i 
l'afectació de grans embassaments a l'habitat de 
mamífers depredadors de rius. 

21 

Degradació o alteració d'hàbitats amenaçats, de 
superfície o distribució reduïda, o poc resilients 
(fluvials, rupícoles, prats alpins, zones humides, 
marges entre conreus i ecotons, boscos madurs, 
...), així com de zones amb presència d'elements 
d'interès geològic. Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament 
A causa sobretot de les preses i grans 
embassaments associats a la producció 
hidroelèctrica que malmeten els hàbitats fluvials, 
tant per la part d'embassament de l'aigua, com pel 
tall del flux d'aquesta per la xarxa fluvial. 

28 

Alteració de les condicions de silenci o llum natural 
de l’espai, i de la tranquil·litat necessària per la 
fauna. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa del soroll inherent a aquests tipus 
d'instal·lacions (maquinària, motors, gir de les 
aspes dels aerogeneradors...). A causa també de 
vols amb drons o aeronaus per a casos 
excepcionals. 

29 

Impactes visuals en el paisatge. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'afectació a grans superfícies contínues 
inherents a la mida d'aquest tipus d'instal·lacions 
(parcs eòlics o solars) amb artefactes gens integrats 
paisatgísticament, a les grans preses i 
canalitzacions en la xarxa hidrogràfica, 
principalment per la producció hidroelèctrica, i a les 
grans construccions inherents a qualsevol tipus de 
producció, però principalment centrals de 
producció elèctrica. 

30 

Degradació física i visual per sobre-freqüentació, 
brutícia, deixalles, vandalisme i males praxis, o per 
abandonament d'infraestructures i instal·lacions. Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament 
A causa sobretot de l'abandonament 
d'infraestructures, instal·lacions, materials... 

36 

Danys o dificultats a les explotacions agro-
ramaderes, i als propietaris o habitants de l'espai, a 
causa dels usos que es desenvolupen en aquest.  

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa del soroll i l'impacte visual propi d'aquestes 
instal·lacions, sobretot si són pròxims a zones 
residencials, i en alguns tipus de producció per la 
contaminació atmosfèrica, la circulació de vehicles i  
danys materials (principalment en la xarxa viària). I 
també a la circulació motoritzada associada.  I 
també el vol amb drons o aeronaus per tasques de 
gestió en casos excepcionals. 

37 
Risc d'afectació dels incendis forestals a les 
edificacions, assentaments humans i nuclis 
d'activitat 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 



L'existència en el territori de plantes, parcs i centres 
de producció d’energia, i de la presència humana 
associada, fa que el territoris puguin tenir una 
afectació superior a béns i persones quan es 
produeix un incendi forestal. 

Aprofitaments i gestió de l'aigua, i infraestructures relacionades (J) 

6 

Artificialització de l'espai. 
Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament 
A causa l'ocupació del terreny per part de preses, 
dics, canals, i dipòsits, i de les construccions, 
instal·lacions i vials associats. 

9 

Processos erosius, o de degradació de sòls, 
extensos o generalitzats. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de les oscil·lacions dels nivells de l'aigua 
dels embassaments que afecta les vores d'aquests, i 
a la força erosiva de l'aigua en la llera del riu fruit 
de la canalització de cursos fluvials. També dels 
processos d'escorrentia en zones denudades i vials 
associats a les infraestructures hidràuliques en 
zones amb fort pendent. I per últim també a causa 
de drenatges de sòls (normalment agrícoles) i al 
dragatges de lleres. 

10 

Alteració del cabal i la circulació natural dels rius i 
de les làmines d'aigua i el nivell freàtic. 

*Significativament 

A causa del tall del flux de l'aigua en els cursos 
fluvials, o les oscil·lacions dels nivells de l'aigua dels 
embassaments, fruit de les preses i rescloses. 
També a causa de la canalització de cursos fluvials i 
dragatge de lleres que modifiquen el flux i la 
velocitat de les aigües. A causa també de l'extracció 
de l'aigua dels cursos fluvials o aqüífers (o de la 
retenció d'aigües de pluja i escorrentia) per al seu 
aprofitament i ús (pous i canalitzacions, dipòsits i 
basses). I per últim també a causa de drenatges de 
sòls (normalment agrícoles). 

18 

Fragmentació dels ecosistemes i/o alteració de la 
connectivitat ecològica. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'afectació (reducció o desaparició de 
cabal o làmina d'aigua) en cursos fluvials, basses, 
estanys o zones humides provocada per extraccions 
d'aigua (pous, canalitzacions) o per l'efecte barrera 
tallant el curs fluvial a les espècies (preses i 
rescloses). 

19 

Reducció de poblacions, o extinció en l'espai, 
d'espècies de gran fauna claus en les cadenes 
tròfiques (grans i mitjans herbívors, carnívors i 
carronyaires). Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A  causa de l'afectació de grans embassaments i 
canalitzacions de lleres a l'hàbitat de mamífers 
depredadors de rius. També a causa de la caiguda 
d'animals en dipòsits i canals d'aigua. 

21 

Degradació o alteració d'hàbitats amenaçats, de 
superfície o distribució reduïda, o poc resilients 
(fluvials, rupícoles, prats alpins, zones humides, 
marges entre conreus i ecotons, boscos madurs, 
...), així com de zones amb presència d'elements 
d'interès geològic. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 



A causa dels aprofitaments de l'aigua i les 
infraestructures hidràuliques en general (tall del 
flux de l'aigua i assecaments o canvis de cabal en 
importants trams de la xarxa fluvial, destrucció de 
l'habitat fluvial i de ribera en grans 
embassaments... 

25 

Reducció de poblacions, o extinció en l'espai, 
d'espècies per mortalitat directa. Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa de la caiguda d'animals en dipòstis i canals 
d'aigua. 

28 

Alteració de les condicions de silenci o llum natural 
de l’espai, i de la tranquil·litat necessària per la 
fauna. Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament 
A causa de vols amb drons o aeronaus per a casos 
excepcionals. 

29 

Impactes visuals en el paisatge. 
Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament 
A causa de les grans preses, canalitzacions, i 
dipòsits, i a les grans construccions relacionades 
poc integrades paisatgísticament. 

30 

Degradació física i visual per sobre-freqüentació, 
brutícia, deixalles, vandalisme i males praxis, o per 
abandonament d'infraestructures i instal·lacions. Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa sobretot de l'abandonament 
d'infraestructures, instal·lacions, materials, 
deixalles... 

35 

Activitats en finques privades que poden generar 
beneficis econòmics als seus titulars i generar 
activitats econòmiques en el territori. 

Molt significativament A causa del suport que poden suposar aquests 
aprofitaments a activitats que generen beneficis 
com l'aprofitament dels recursos naturals o els 
equipaments d'ús públic. 

36 

Danys o dificultats a les explotacions agro-
ramaderes, i als propietaris o habitants de l'espai, a 
causa dels usos que es desenvolupen en aquest.  

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de males praxis en els aprofitaments de 
l'aigua afectant a la disponibilitat d'aigua en finques 
veïnes o fent en aquestes captacions sense permís. 
En el cas d'infraestructures hidràuliques,  també el 
vol amb drons o aeronaus per tasques de gestió en 
casos excepcionals.. 

37 

Risc d'afectació dels incendis forestals a les 
edificacions, assentaments humans i nuclis 
d'activitat 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

L'existència en el territori d'infraestructures de 
gestió de l'aigua, i de la presència humana 
associada, fa que el territoris puguin tenir una 
afectació superior a béns i persones quan es 
produeix un incendi forestal.  

Activitats d'ús públic i recerca (G01) 

9 Processos erosius, o de degradació de sòls, 
extensos o generalitzats. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 



A causa de l'excés de trepig i reducció de coberta 
vegetal per freqüentació excessiva o massificada, 
relacionada sobretot al trànsit pedestres i 
senderisme, el trànsit rodat (ambdós també 
associat a activitats organitzades i proves 
esportives) o amb animals de sella, el bany i 
l’acampada. 

11 

Contaminació de sòls, basses, mulleres i cursos 
fluvials. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'excés de residus o defecacions en 
zones d'acampada lliure amb freqüentació 
excessiva o massificada, o a l'ús de cremes solars, 
sabons i altres productes químics en activitats de 
bany. 

14 

Risc d'ignició de la vegetació i d'incendi forestal per 
causa antròpica accidental. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'encesa de foc directe o d'accions que el 
poden provocar indirectament (cigarretes, no 
recollida d'ampolles i vidres...) i associat a l'alta 
capacitat d'accés a moltes parts de l'espai per la 
xarxa viària, així com a l'acampada en tant que 
activitat residencial dins l'espai amb més 
probabilitat de generar foc. 

21 

Degradació o alteració d'hàbitats amenaçats, de 
superfície o distribució reduïda, o poc resilients 
(fluvials, rupícoles, prats alpins, zones humides, 
marges entre conreus i ecotons, boscos madurs, 
...), així com de zones amb presència d'elements 
d'interès geològic. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de sobre-freqüentació o massificació 
deguda en general de totes les activitats d'ús públic 
(principalment escalada, barranquisme, 
espeleologia, bany i circulació pedestre o rodada -
ambdues també associades a activitats 
organitzades i proves esportives- en hàbitats oberts 
sensibles com ara rupícoles, alpins o de cims de 
muntanyes, zones humides...). I associat a l'alta 
capacitat d'accés a moltes parts de l'espai per la 
xarxa viària o a la circulació fora de vials en 
activitats pedestres i rodades. 

26 

Transmissió de malalties a les poblacions de flora i 
fauna silvestre. Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa del passeig sense control i possible pèrdua 
d’animals de companyia. 

28 
Alteració de les condicions de silenci o llum natural 
de l’espai, i de la tranquil·litat necessària per la 
fauna. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 



A causa de sobre-freqüentació o massificació 
deguda en general de totes les activitats d'ús 
públic, o a aquelles que es desenvolupen en zones 
d'alta sensibilitat per la fauna i la flora encara que 
no sigui de forma massificada ni freqüent 
(principalment l'escalada, l'espeleologia, el vol i la 
circulació a peu i rodada, ambdues també 
associades a activitats organitzades i proves 
esportives). També a causa de conductes incíviques 
expresses (cridar, escoltar música amb el volum alt, 
...). I tot plegat associat a l'alta capacitat d'accés a 
moltes parts de l'espai per la xarxa viària, i a la 
circulació fora de vials en activitats pedestres i 
rodades, així com a l'acampada en tant que 
activitat residencial dins l'espai amb més 
probabilitat de provocar les conductes incíviques 
esmentades. I també el vol amb drons o aeronaus. 

29 

Impactes visuals en el paisatge. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l’erosió en llocs molt freqüentats (per 
exemple pujades a cims on hi ha molta erosió per 
caminar fora de camins), a la massificació puntual 
deguda a activitats organitzades i proves 
esportives,  i l'aparcament incontrolat de vehicles o 
a l’ús d’utensilis molt visibles (principalment 
acampada i bany), en tots dos casos en llocs 
habituals i de manera molt freqüent i/o 
massificada. 

30 

Degradació física i visual per sobre-freqüentació, 
brutícia, deixalles, vandalisme i males praxis, o per 
abandonament d'infraestructures i instal·lacions. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de la degradació de zones per trepig 
excessiu i deixalles per sobre-freqüentació o 
massificació deguda les activitats menys tècniques 
o especialitzades o a les activitats organitzades i 
proves esportives, i associat a l'alta capacitat 
d'accés a moltes parts de l'espai per la xarxa viària i 
a la circulació fora de vials en activitats pedestres i 
rodades. 

31 

Pèrdua o degradació (per abandonament o per 
acció directe dels diferents usos) del patrimoni 
cultural rural immaterial associat a les activitats i 
aprofitaments tradicionals i el de construccions de 
pedra en sec. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa principalment de l’acampada lliure i 
pernocta en construccions rurals i associada sovint 
a actes vandàlics (focs, pintades, deixalles...). 

33 

Degradació (per abandonament o per acció directe 
dels diferents usos) de l'arquitectura tradicional de 
les edificacions i construccions. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa principalment de l’acampada lliure i 

pernocta en edificacions aïllades abandonades i 
associada sovint a actes vandàlics (focs, pintades, 
deixalles...). 

35 
Activitats en finques privades que poden generar 
beneficis econòmics als seus titulars i generar 
activitats econòmiques en el territori. 

Molt significativament 



A causa que qualsevol activitat d'ús públic pot ser 
oferta pels propietaris dels terrenys on es practica 
l'activitat, amb contraprestació econòmica, com un 
servei a tercers, o  el propietari pot arribar a acords 
contractuals amb tercers que vulguin oferir aquest 
servei. També quan aquestes activitats poden 
necessitar autorització de pas per part del 
propietari dels terrenys a tercers per a ser 
practicades en la pròpia finca, o per arribar a una 
altra finca, essent comercialitzable aquest dret de 
pas. 

36 

Danys o dificultats a les explotacions agro-
ramaderes, i als propietaris o habitants de l'espai, a 
causa dels usos que es desenvolupen en aquest.  

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de males praxis (conscients o inconscients) 
en els usos de gaudi que poden provocar conflicte 
quan es practiquen molt a prop dels usos 
residencials o dels llocs d'activitat de les 
explotacions econòmiques (normalment circulació 
pedestre o rodada -sovint associada a activitats 
organitzades i proves esportives-, acampada lliure, 
passeig d'animals de companyia sense control 
d'aquests i amb molèsties a habitatges i ramats, 
estacionament de vehicles en la xarxa viària, 
excepcionalment el vol amb drons o aeronaus...). I  
tot plegat associat a l'alta capacitat d'accés a 
moltes parts de l'espai per la xarxa viària o a la 
circulació fora de vials en activitats pedestres o 
rodades. Per últim també  el risc d'ignició i incendi 
associat a aquestes activitats. 

37 

Risc d'afectació dels incendis forestals a les 
edificacions, assentaments humans i nuclis 
d'activitat 

Significativament 

La major existència i distribució en el territori 
d'activitats i presència humana fa que aquests 
territoris puguin tenir una afectació superior a les 
persones quan es produeix un incendi forestal. 
També cal tenir present la dificultat que suposa 
l'alta capacitat d'accés a moltes parts de l'espai per 
la xarxa viària. 

38 

Conflictes o dificultats generades pels diferents 
usos que es desenvolupen a l'espai als usos públics 
(inclosos els usos públics entre ells). 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa dels diferents interessos dels usuaris de 
l'espai en l'ús de gaudi d'aquest, i associat a l'alta 
capacitat d'accés a moltes parts de l'espai per la 
xarxa viària o a la circulació fora de vials en 
activitats pedestres i rodades. I també al passeig 
amb poc control dels animals de companyia. 

Edificacions, urbanització del sòl i activitat residencial o comercial (E) 

6 

Artificialització de l'espai. 
Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament 
A causa  de l'ocupació del terreny pel sòl residencial 
i industrial i els equipaments urbans, per les 
construccions aïllades i pels vials associats. 

9 Processos erosius, o de degradació de sòls, 
extensos o generalitzats. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 



A causa de l'excés de trepig i reducció de coberta 
vegetal per freqüentació excessiva o massificada al 
voltant de càmpings i zones urbanes, o de zones 
amb molta densitat d’edificacions o en 
equipaments d'ús públic. També a causa dels 
processos d'escorrentia en zones denudades i vials 
associats als càmpings, equipaments d'ús públic, 
edificacions i sòls urbans en zones amb fort 
pendent. 

10 

Alteració del cabal i la circulació natural dels rius i 
de les làmines d'aigua i el nivell freàtic. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'extracció de l'aigua dels cursos fluvials 
o aqüífers, o de la retenció d'aigües de pluja i 
escorrentia (pous i canalitzacions, dipòsits i basses) 
per al seu consum com a aigua neta associat a l´ús 
residencial, ramader, en equipaments d'ús públic o 
industrial, o en els enjardinaments al voltant de les 
edificacions. També a causa de l'impacte en el 
terreny fruit dels vials d'accés. 

11 

Contaminació de sòls, basses, mulleres i cursos 
fluvials. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa de l'abocament d'aigües brutes generades 

per l’ús residencial, ramader, en equipaments d'ús 
públic o industrial. 

14 

Risc d'ignició de la vegetació i d'incendi forestal per 
causa antròpica accidental. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'encesa de foc directe o d'accions que el 
poden provocar indirectament (barbacoes, 
cigarretes, no recollida d'ampolles i vidres, ...) 
associades a les edificacions (principalment les 
aïllades) i càmpings, o als seus entorns. També a 
causa de l'ús de maquinària o eines amb motors 
d'explosió o que produeixen guspires, i de la crema 
de vegetació i restes vegetals, associada a l'entorn 
de les edificacions aïllades. 

17 

Expansió d’espècies al·lòctones invasores. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'ús d'espècies o varietats que puguin 
tenir caràcter invasor associat al tractament de 
l'entorn de les edificacions (enjardinaments) en 
usos residencials o industrials,  en equipaments 
d'ús públic i en càmpings, o a la presència 
accidental de restes, llavors, larves, ous o individus 
en la maquinària, eines o terres procedents d'altres 
contrades. També a causa del trasllat fora de 
l'explotació de restes vegetals. Per últim, també a 
causa de la tinença (i no control) d'animals de 
companyia que puguin tenir caràcter invasor. 

18 

Fragmentació dels ecosistemes i/o alteració de la 
connectivitat ecològica. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'afectació (artificialització) de gran 
zones de sòl urbà residencial o industrial, i als grans 
càmpings. També de la creació de nous vials per 
l'accés a les edificacions, sòls urbans o càmpings. 



21 

Degradació o alteració d'hàbitats amenaçats, de 
superfície o distribució reduïda, o poc resilients 
(fluvials, rupícoles, prats alpins, zones humides, 
marges entre conreus i ecotons, boscos madurs, 
...), així com de zones amb presència d'elements 
d'interès geològic. *Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa de l'extracció de l'aigua dels cursos fluvials 
o aqüífers (pous i canalitzacions, dipòsits i basses) 
per al seu consum com a aigua neta associat a l´ús 
residencial, ramader,  en equipaments d'ús públic o 
industrial, i de l'abocament posterior d'aigües 
brutes. 

25 

Reducció de poblacions, o extinció en l'espai, 
d'espècies per mortalitat directa. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa de la caiguda a l'aigua d'animals en piscines 

i basses d'edificacions aïllades o molt properes al 
medi natural. 

26 

Transmissió de malalties a les poblacions de flora i 
fauna silvestre. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa de la tinença i passeig sense control 

d’animals de companyia al voltant de les zones amb 
ús residencial. 

27 

Contaminació genètica de les poblacions de flora i 
fauna silvestre. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa de la tinença i passeig sense control 

d’animals de companyia al voltant de les zones amb 
ús residencial. 

28 

Alteració de les condicions de silenci o llum natural 
de l’espai, i de la tranquil·litat necessària per la 
fauna. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa en general de l’ús residencial, ramader, en 
equipaments d'ús públic o industrial, principalment 
si va associat, en el cas residencial, a conductes 
incíviques expresses (cridar, escoltar música amb el 
volum alt, ...).I també a la circulació motoritzada 
associada. 

29 

Impactes visuals en el paisatge. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de les característiques constructives poc 
integrades paisatgísticament i els emplaçament 
dels sols urbans (residencials o industrials), i dels 
càmpings. A causa també de les tipologies 
constructives de les edificacions aïllades poc 
integrades paisatgísticament i del tractament del 
seu entorn i enjardinament de manera també poc 
integrada. També a causa de l'impacte que puguin 
generar els vials d'accés. 

30 

Degradació física i visual per sobre-freqüentació, 
brutícia, deixalles, vandalisme i males praxis, o per 
abandonament d'infraestructures i instal·lacions. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa de la degradació de zones per trepig 

excessiu i deixalles als entorns dels sòls urbans amb 
ús residencial, i al voltant de les edificacions i 
construccions aïllades i dels càmpings. 

33 
Degradació (per abandonament o per acció directe 
dels diferents usos) de l'arquitectura tradicional de 
les edificacions i construccions. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 



A causa d'obres de restauració i rehabilitació 
d'edificacions i construccions sense respectar els 
materials i les tipologies constructives tradicionals 
de l'arquitectura de la zona. 

34 

Recuperació o conservació de l'arquitectura 
tradicional de les edificacions i construccions. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa d'obres de nova construcció, restauració i 
rehabilitació d'edificacions i construccions 
respectant o restaurant les característiques 
d'aquesta arquitectura. 

35 

Activitats en finques privades que poden generar 
beneficis econòmics als seus titulars i generar 
activitats econòmiques en el territori. 

Significativament A causa del suport que poden suposar les 
edificacions i construccions per activitats agrícoles, 
ramaderes, forestals, d'allotjament rural, 
restauració, educació ambiental i observació de 
natura. 

36 

Danys o dificultats a les explotacions agro-
ramaderes, i als propietaris o habitants de l'espai, a 
causa dels usos que es desenvolupen en aquest.  

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa en general de l'afectació de l’ús residencial, 
agrícola, ramader, forestal, turístic o industrial 
(contaminació acústica o lumínica, impactes 
visuals...), o el no respecte als drets dels titulars 
dels terrenys. I també a la circulació motoritzada 
associada.  I també la tinença amb poc control o la 
possible pèrdua i asilvestrament dels animals de 
companyia. 

37 

Risc d'afectació dels incendis forestals a les 
edificacions, assentaments humans i nuclis 
d'activitat 

Significativament 
La major existència i distribució en el territori 
d'edificacions i construccions per a ús residencial, 
agrari i forestal, equipaments i sòl industrial, i 
càmpings, fa que aquests territoris puguin tenir una 
afectació superior a béns i persones quan es 
produeix un incendi forestal.  

Infraestructures i xarxes de distribució i subministrament de serveis tècnics (D02) 

9 

Processos erosius, o de degradació de sòls, 
extensos o generalitzats. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa dels processos d'escorrentia en zones 
denudades de forta pendent sota les línies d'alta i 
mitja tensió, i als processos d'escorrentia associats 
al vials d'accés a aquest tipus de xarxes i 
infraestructures en zones amb fort pendent. 

11 

Contaminació de sòls, basses, mulleres i cursos 
fluvials. Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa de l'ús de productes químics hormonals pel 
retard de la vegetació sota les línies elèctriques. 

14 
Risc d'ignició de la vegetació i d'incendi forestal per 
causa antròpica accidental. Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament 
A causa sobretot de línies d'alta i mitja tensió. 

18 

Fragmentació dels ecosistemes i/o alteració de la 
connectivitat ecològica. Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa de l'afectació (col·lisions i electrocucions) a 
la fauna sobretot de línies d'alta i mitja tensió. 



19 

Reducció de poblacions, o extinció en l'espai, 
d'espècies de gran fauna claus en les cadenes 
tròfiques (grans i mitjans herbívors, carnívors i 
carronyaires). 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa dels impactes de grans aus i rapinyaires 
amb les línies d'alta i mitja tensió. 

25 

Reducció de poblacions, o extinció en l'espai, 
d'espècies per mortalitat directa. *Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa de col·lisions i electrocucions de l'avifauna 
per les línies d'alta i mitja tensió. 

28 

Alteració de les condicions de silenci o llum natural 
de l’espai, i de la tranquil·litat necessària per la 
fauna. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa del soroll inherent a aquests tipus 

d'instal·lacions (soroll de la tensió en les línies d'alta 
tensió). També a causa de vols amb drons o 
aeronaus per tasques d'instal·lació i manteniment. 

29 

Impactes visuals en el paisatge. 
*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament 
A causa sobretot de la difícil integració paisatgística 
de les línies elèctriques, sobretot les d'alta tensió, i 
de les antenes. 

30 

Degradació física i visual per sobre-freqüentació, 
brutícia, deixalles, vandalisme i males praxis, o per 
abandonament d'infraestructures i instal·lacions. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa sobretot de l'abandonament 
d'infraestructures, instal·lacions, materials... i la 
poca cura o integració d'elements concrets com les 
pilones de les torres de les línies elèctriques i 
antenes, tancats de protecció d'instal·lacions,  ... 

35 

Activitats en finques privades que poden generar 
beneficis econòmics als seus titulars i generar 
activitats econòmiques en el territori. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa del suport que poden suposar aquestes 
infraestructures i xarxes de distribució i 
subministrament a activitats que generen beneficis 
com l'aprofitament dels recursos naturals o els 
equipaments d'ús públic. 

36 

Danys o dificultats a les explotacions agro-
ramaderes, i als propietaris o habitants de l'espai, a 
causa dels usos que es desenvolupen en aquest.  

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa del soroll i l'impacte visual propi d'aquestes 
instal·lacions, sobretot les línies d'alta tensió. I 
també a la circulació motoritzada associada i el vol 
amb drons o aeronaus per tasques de 
manteniment, control i gestió. 

37 

Risc d'afectació dels incendis forestals a les 
edificacions, assentaments humans i nuclis 
d'activitat 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

La major existència i distribució en el territori de 
xarxes de distribució i subministrament de serveis 
tècnics, i de la presència humana associada, fa que 
aquests territoris puguin tenir una afectació 
superior a béns i persones quan es produeix un 
incendi forestal.  

Infraestructures viàries i de mobilitat (D01) 

6 Artificialització de l'espai. Significativament 



A causa  de l'ocupació del terreny per les 
autopistes, carreteres, vies ferroviàries, pistes i 
camins forestals i instal·lacions aeroportuàries, i de 
les construccions i instal·lacions associades. 

9 

Processos erosius, o de degradació de sòls, 
extensos o generalitzats. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa de processos d'escorrentia en els entorns 

de carreteres, vies ferroviàries, pistes i camins 
forestals en zones amb fort pendent. 

10 

Alteració del cabal i la circulació natural dels rius i 
de les làmines d'aigua i el nivell freàtic. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'afectació dels canvis d'orografia i 
moviments de terres en la xarxa hídrica quan són 
travessades per autopistes, carreteres, vies 
ferroviàries, camins i pistes forestals, així com la 
modificació dels processos d'escorrentia provocats 
per aquestes infraestructures. 

14 

Risc d'ignició de la vegetació i d'incendi forestal per 
causa antròpica accidental. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa d'accions dels usuaris d'aquestes 
infraestructures que el poden provocar foc 
indirectament (cigarretes, no recollida d'ampolles i 
vidres, ...). A causa també de l'ús de maquinària o 
eines amb motors d'explosió o que produeixen 
guspires i de la crema restes vegetals lligada al 
manteniment d'aquestes infraestructures. 

18 

Fragmentació dels ecosistemes i/o alteració de la 
connectivitat ecològica. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'afectació (artificialització) d'autopistes, 
carreteres, vies ferroviàries, pistes d'aterratge pel 
seu factor de gran llargada lineal, amplada o 
l'existència de tanques o altres barreres físiques 
(efecte barrera). A causa també de l'afectació 
(artificialització) de pistes i camins forestals pel seu 
factor de gran llargada lineal (efecte barrera), 
sobretot per fauna de mida petita. A causa en 
general de tot aquest tipus d'infraestructures. 

21 

Degradació o alteració d'hàbitats amenaçats, de 
superfície o distribució reduïda, o poc resilients 
(fluvials, rupícoles, prats alpins, zones humides, 
marges entre conreus i ecotons, boscos madurs, 
...), així com de zones amb presència d'elements 
d'interès geològic. *Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa de l'afectació dels canvis d'orografia i 
moviments de terres en la xarxa hídrica quan són 
travessades per autopistes, carreteres, vies 
ferroviàries, camins i pistes forestals, així com la 
modificació dels processos d'escorrentia provocats 
per aquestes infraestructures. 

25 

Reducció de poblacions, o extinció en l'espai, 
d'espècies per mortalitat directa. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa d'atropellaments per la circulació en les 

grans infraestructures viàries i les grans pistes i 
camins forestals. 

28 
Alteració de les condicions de silenci o llum natural 
de l’espai, i de la tranquil·litat necessària per la 
fauna. 

*Significativament 



A causa sobretot de la circulació en les grans 
infraestructures viàries i les grans pistes i camins 
forestals. I també el vol amb aeronaus. 

29 

Impactes visuals en el paisatge. 

*Significativament 

A causa de la impossible integració paisatgística 
d'autopistes, carreteres, vies ferroviàries i grans 
pistes forestals, sobretot en llocs molt visible tipus 
carenes i zones de fort pendent. I a la poca 
integració en alguns casos de pistes i camins 
forestals més discrets. 

30 

Degradació física i visual per sobre-freqüentació, 
brutícia, deixalles, vandalisme i males praxis, o per 
abandonament d'infraestructures i instal·lacions. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'actitud dels usuaris de les 
infraestructures, o dels operaris en les tasques del 
seu manteniment, amb especial importància 
d'abandonament de deixalles i materials, tot i que 
també a moviments de terres i talussos. 

35 

Activitats en finques privades que poden generar 
beneficis econòmics als seus titulars i generar 
activitats econòmiques en el territori. 

Molt significativament A causa del suport que poden suposar aquestes 
infraestructures viàries, sobretot les pistes i camins 
forestals, a activitats que generen beneficis com 
l'aprofitament dels recursos naturals o els 
equipaments d'ús públic. 

36 

Danys o dificultats a les explotacions agro-
ramaderes, i als propietaris o habitants de l'espai, a 
causa dels usos que es desenvolupen en aquest.  

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'actitud dels usuaris de les 
infraestructures, sobretot quan circulen molt a 
prop dels usos residencials o dels llocs d'activitat de 
les explotacions econòmiques. També pel fet de 
malmetre la xarxa viària d'altres propietats, o 'ús 
dels habitants i les explotacions. I també el vol amb 
drons o aeronaus per tasques de gestió. 

37 

Risc d'afectació dels incendis forestals a les 
edificacions, assentaments humans i nuclis 
d'activitat 

Significativament 

La major existència i distribució en el territori 
d'infraestructures de la xarxa viària fa que aquests 
territoris puguin tenir una afectació superior a béns 
i persones quan es produeix un incendi forestal. Per 
altra banda, però, també poden ser la solució per 
l'evacuació de persones i per les tasques d'extinció i 
prevenció en certs indrets. 

Centres i plantes de gestió de residus i aigües (E03) 

6 

Artificialització de l'espai. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa  de l'ocupació del terreny o la destrucció de 
l'àrea afectada pel centre, planta o abocador de 
residus, i de les construccions, instal·lacions i vials 
associats. 

10 Alteració del cabal i la circulació natural dels rius i 
de les làmines d'aigua i el nivell freàtic. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 



A causa de la severa transformació a importants 
parts de les conques hidrogràfiques, inherent a la 
mida dels abocadors de residus, que provoca 
l'alteració del balanç hídric (menor 
evapotranspiració) per desaparició de la coberta 
vegetal, i l'alteració severa l'orografia del terreny i 
l'escorrentia de les aigües. 

11 

Contaminació de sòls, basses, mulleres i cursos 
fluvials. Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa de processos d'escorrentia i lixiviats que es 
donen en els abocadors de residus. 

14 

Risc d'ignició de la vegetació i d'incendi forestal per 
causa antròpica accidental. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'ús de maquinària o eines amb motors 
d'explosió o que produeixen guspires, i de cremes 
de materials. En el cas dels abocadors de residus 
també per risc de reaccions físiques o químiques 
que puguin provocar combustions espontànies a 
causa de la composició dels residus. 

18 

Fragmentació dels ecosistemes i/o alteració de la 
connectivitat ecològica. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa de l'afectació (artificialització) a grans 

superfícies contínues, inherent a la mida dels 
abocadors de residus. 

21 

Degradació o alteració d'hàbitats amenaçats, de 
superfície o distribució reduïda, o poc resilients 
(fluvials, rupícoles, prats alpins, zones humides, 
marges entre conreus i ecotons, boscos madurs, 
...), així com de zones amb presència d'elements 
d'interès geològic. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'afectació als sistemes fluvials o de 
ribera, i zones humides, dels abocadors de residus, 
pels processos d'escorrentia entre els residus que 
provoquen aigües contaminades. 

28 

Alteració de les condicions de silenci o llum natural 
de l’espai, i de la tranquil·litat necessària per la 
fauna. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa del soroll inherent a aquests tipus 
d'instal·lacions (maquinària i motors...), i en el cas 
dels abocadors de residus al trànsit de camions i 
vehicles. I també el vol amb drons o aeronaus per a 
casos excepcionals. 

29 

Impactes visuals en el paisatge. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'afectació (donat el alt grau 
d'artificialització) a grans superfícies contínues, 
inherent a la mida dels abocadors de residus, i 
sovint en llocs de molta visibilitat (vessants de molt 
pendent i carenes). També a causa de les 
construccions inherent aquest tipus d'equipaments, 
sovint poc integrats paisatgísticament.        

30 

Degradació física i visual per sobre-freqüentació, 
brutícia, deixalles, vandalisme i males praxis, o per 
abandonament d'infraestructures i instal·lacions. Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa sobretot de l'abandonament 
d'infraestructures, instal·lacions, materials, 
deixalles... 



36 

Danys o dificultats a les explotacions agro-
ramaderes, i als propietaris o habitants de l'espai, a 
causa dels usos que es desenvolupen en aquest.  

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa dels sorolls i l'emissió de males olors 
provocades per aquest tipus d'instal·lacions quan 
són pròximes a zones residencials. També el trànsit 
de vehicles en el cas dels abocadors de residus i els 
danys materials relacionats amb la xarxa viària. I 
també el vol amb drons o aeronaus per tasques de 
gestió en casos excepcionals. 

37 

Risc d'afectació dels incendis forestals a les 
edificacions, assentaments humans i nuclis 
d'activitat 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

L'existència en el territori d'aquest tipus 
d'instal·lacions i de la presència humana associada, 
fa que aquests territoris puguin tenir una afectació 
superior a béns i persones quan es produeix un 
incendi forestal. 

Equipaments i instal·lacions d'ús públic (G02) 

6 
Artificialització de l'espai. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa de l'ocupació del terreny per l'equipament 

o instal·lació, i dels i vials associats. 

9 

Processos erosius, o de degradació de sòls, 
extensos o generalitzats. Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa de la construcció de nous vials per l'accés 
als equipaments o instal·lacions. 

10 

Alteració del cabal i la circulació natural dels rius i 
de les làmines d'aigua i el nivell freàtic. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'extracció de l'aigua dels cursos fluvials 
o aqüífers, o de la retenció d'aigües de pluja i 
escorrentia (pous i canalitzacions, dipòsits i basses) 
per al seu consum com a aigua neta associat a l´ús 
d'aquests equipaments i instal·lacions. I a causa 
dels impactes en l'orografia dels torrents i rius dels 
vials d'accés. 

11 

Contaminació de sòls, basses, mulleres i cursos 
fluvials. Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa de l'abocament d'aigües brutes i residus 
sòlids generats per l’ús dels equipaments. 

14 

Risc d'ignició de la vegetació i d'incendi forestal per 
causa antròpica accidental. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de d'accions que el poden provocar foc 
indirectament (cigarretes, no recollida d'ampolles i 
vidres, ...) associades a l'ús a l'entorn d'aquests 
equipaments i instal·lacions. També a causa de l'ús 
de maquinària o eines amb motors d'explosió o que 
produeixen guspires, i de la crema de vegetació i 
restes vegetals, associada també al seu entorn. 

17 

Expansió d’espècies al·lòctones invasores. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'ús d'espècies o varietats que puguin 
tenir caràcter invasor associat al tractament de 
l'entorn (enjardinaments) de les instal·lacions, o a 
la presència accidental de restes, llavors, larves, ous 
o individus en la maquinària, eines o terres 
procedents d'altres contrades. També a causa del 
trasllat fora de l'explotació de restes vegetals. 



18 

Fragmentació dels ecosistemes i/o alteració de la 
connectivitat ecològica. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa dels vials d'accés a l'equipament o 
instal·lació, i a les grans dimensions i la pròpia 
fragmentació i  barreres internes d'alguns d'aquests 
equipaments poden tenir com pistes d'esquí alpí, 
circuits permanents de vehicles a motor, camps de 
golf, parcs d'atraccions... 

19 

Reducció de poblacions, o extinció en l'espai, 
d'espècies de gran fauna claus en les cadenes 
tròfiques (grans i mitjans herbívors, carnívors i 
carronyaires). Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament 
A causa de les col·lisions de grans aus i rapinyaires 
amb el cablejat de les instal·lacions de les pistes 
d'esquí. 

21 

Degradació o alteració d'hàbitats amenaçats, de 
superfície o distribució reduïda, o poc resilients 
(fluvials, rupícoles, prats alpins, zones humides, 
marges entre conreus i ecotons, boscos madurs, 
...), així com de zones amb presència d'elements 
d'interès geològic. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa del condicionament de fonts per a l'ús 
públic en aquests equipaments i instal·lacions 

22 

Degradació o alteració de zones crítiques pel cicle 
vital de les espècies amenaçades i d'interès 
comunitari o biogeogràfic. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de la destrucció o alteració de zones de 
cria, descans, amagatall o alimentació, o de 
localitzacions de poblacions d'espècies escasses, 
per sobre-freqüentació o massificació deguda a l'ús 
dels equipaments però sobretot en els seus entorn, 
principalment en equipament d'observació de 
fauna o itineraris interpretatius, així com pistes 
d'esquí alpí. 

25 

Reducció de poblacions, o extinció en l'espai, 
d'espècies per mortalitat directa. 

Significativament 

A causa de la destrucció o alteració de zones de 
cria, descans, amagatall o alimentació, o de 
localitzacions de poblacions d'espècies escasses, 
per sobre-freqüentació o massificació deguda a l'ús 
dels equipaments però sobretot en els seus entorn, 
principalment en equipament d'observació de 
fauna o itineraris interpretatius, així com pistes 
d'esquí alpí. 

27 

Contaminació genètica de les poblacions de flora i 
fauna silvestre. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa de l'ús en jardineria de varietats no pròpies 

de la zona a l'entorn d'aquests equipaments i 
instal·lacions. 

28 
Alteració de les condicions de silenci o llum natural 
de l’espai, i de la tranquil·litat necessària per la 
fauna. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 



A causa en general de l'ús dels equipaments i 
instal·lacions, sobretot si és molt massificat o 
freqüent, o per conductes incíviques expresses 
(cridar, escoltar música amb el volum alt, ...). I 
també per la circulació motoritzada associada. I per 
últim també el vol amb drons o aeronaus per a 
casos excepcionals. 

29 

Impactes visuals en el paisatge. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de la poca integració paisatgística de les 
característiques constructives i emplaçament i mida 
dels equipaments i instal·lacions. També del 
tractament del seu entorn i enjardinament i dels 
vials d'accés. 

30 

Degradació física i visual per sobre-freqüentació, 
brutícia, deixalles, vandalisme i males praxis, o per 
abandonament d'infraestructures i instal·lacions. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa en general de l'afectació de l’ús dels 
equipaments i instal·lacions al voltant de les 
edificacions i construccions per trepig excessiu, 
degradació de sòls i vegetació, abandonament de 
materials i deixalles, moviments de terres... 

35 

Activitats en finques privades que poden generar 
beneficis econòmics als seus titulars i generar 
activitats econòmiques en el territori. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa del suport que suposen els equipaments i 
les instal·lacions d'ús públic per oferir 
comercialment serveis a tercers relacionats amb els 
diferents usos públics de l'espai, ja sigui pels propis 
propietaris dels terrenys on es practica l'activitat, o 
arribant el propietari a acords contractuals amb 
tercers que vulguin oferir aquest servei. També 
quan l'accés a aquests equipaments poden 
necessitar autorització de pas per part del 
propietari dels terrenys a tercers per arribar a una 
altra finca, essent comercialitzable aquest dret de 
pas. 

36 

Danys o dificultats a les explotacions agro-
ramaderes, i als propietaris o habitants de l'espai, a 
causa dels usos que es desenvolupen en aquest.  

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de males praxis (conscients o inconscients) 
en els usos de gaudi relacionats amb aquests 
equipaments i instal·lacions, o del seus vials 
d'accés, i que poden provocar conflicte quan es 
practiquen molt a prop dels usos residencials o dels 
llocs d'activitat de les explotacions econòmiques. 
També a causa del risc d'ignició i incendi associat a 
aquestes activitats. 

37 

Risc d'afectació dels incendis forestals a les 
edificacions, assentaments humans i nuclis 
d'activitat 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

La major existència i distribució en el territori 
d'equipament i instal·lacions d'ús públic, i el seu ús, 
fa que aquests territoris puguin tenir una afectació 
superior a béns i persones quan es produeix un 
incendi forestal.  

Altres instal·lacions (auxiliars) - Plafons, cartells i senyals (E06.03*) 



22 

Degradació o alteració de zones crítiques pel cicle 
vital de les espècies amenaçades i d'interès 
comunitari o biogeogràfic. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de la destrucció o alteració de zones de 
cria, descans, amagatall o alimentació, o de 
localitzacions de poblacions d'espècies escasses, 
causada per una col·locació inapropiada de la 
senyalització per orientar la circulació dels usuaris 
de l'espai. Val a dir que també aquesta 
senyalització pot ser la solució justament la solució 
per dirigir als usuaris cap a zones no sensibles. 

29 
Impactes visuals en el paisatge. *Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa dels grans cartells i plafons publicitaris 

30 

Degradació física i visual per sobre-freqüentació, 
brutícia, deixalles, vandalisme i males praxis, o per 
abandonament d'infraestructures i instal·lacions. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa de petits cartells publicitaris, plafons o 

senyals informatius en mal estat, excessius o 
repetitius, acumulats i innecessaris en punts 
concrets, en mal estat... 

35 

Activitats en finques privades que poden generar 
beneficis econòmics als seus titulars i generar 
activitats econòmiques en el territori. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa del suport que poden suposar els cartells 

informatius i la senyalització a activitats que 
generen beneficis com l'aprofitament dels recursos 
naturals o els equipaments d'ús públic. 

36 

Danys o dificultats a les explotacions agro-
ramaderes, i als propietaris o habitants de l'espai, a 
causa dels usos que es desenvolupen en aquest.  

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa de les males praxis en la senyalització i la 

col·locació de cartells, potenciant els efectes 
esmentats en relació a l'ús públic, però podent ser 
també els senyals informatius part de la solució. 

38 

Conflictes o dificultats generades pels diferents 
usos que es desenvolupen a l'espai als usos públics 
(inclosos els usos públics entre ells). 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa de les males praxis en la senyalització i 

col·locació de cartells, potenciant els efectes 
esmentats en relació a l'ús públic, però podent ser 
també els senyals informatius part de la solució. 

Altres instal·lacions (auxiliars) - Tanques (G05.09*) 

17 

Expansió d’espècies al·lòctones invasores. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'ús d'espècies o varietats que puguin 
tenir caràcter invasor per fer tanques vegetals, o 
pel recobriment vegetal d'altres tipologies de 
tanques. 

18 

Fragmentació dels ecosistemes i/o alteració de la 
connectivitat ecològica. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'afectació al pas de la fauna, sobretot 
de la gran fauna (efecte barrera) de tanques 
impermeables  la fauna molt llargues, o tancats de 
molta superfície. 



19 

Reducció de poblacions, o extinció en l'espai, 
d'espècies de gran fauna claus en les cadenes 
tròfiques (grans i mitjans herbívors, carnívors i 
carronyaires). 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de la instal·lació de tancats o tanques 
cinegètiques. 

22 

Degradació o alteració de zones crítiques pel cicle 
vital de les espècies amenaçades i d'interès 
comunitari o biogeogràfic. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de la destrucció o alteració de zones de 
cria, descans, amagatall o alimentació, o de 
localitzacions de poblacions d'espècies escasses, 
causada per una col·locació inapropiada de les 
tanques quan es fa per condicionar la circulació 
dels usuaris de l'espai. Val a dir que també les 
tanques poden ser justament la solució per dirigir 
cap a zones no sensibles, o no deixar passar als 
usuaris a zones sensibles. 

27 

Contaminació genètica de les poblacions de flora i 
fauna silvestre. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa de l'ús de varietats d'espècies no pròpies 

de la zona en tanques vegetals o el recobriment 
vegetal d'altres. 

29 
Impactes visuals en el paisatge. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa de tanques molt llargues, o tancats de 

molta superfície, poc integrades paisatgísticament. 

30 

Degradació física i visual per sobre-freqüentació, 
brutícia, deixalles, vandalisme i males praxis, o per 
abandonament d'infraestructures i instal·lacions. *Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament 
A causa del mal estat de conservació o 
abandonament de les tanques i tancats. 

31 

Pèrdua o degradació (per abandonament o per 
acció directe dels diferents usos) del patrimoni 
cultural rural immaterial associat a les activitats i 
aprofitaments tradicionals i el de construccions de 
pedra en sec. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de la substitució de tanques tradicionals 
amb materials i tècniques més modernes. 

32 

Recuperació o conservació del patrimoni cultural 
rural immaterial associat a les activitats i 
aprofitaments tradicionals i el de construccions de 
pedra en sec. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa del manteniment o reconstrucció de 
tanques tradicionals. 

35 

Activitats en finques privades que poden generar 
beneficis econòmics als seus titulars i generar 
activitats econòmiques en el territori. 

Molt significativament A causa del suport que poden suposar les tanques a 
activitats que generen beneficis com l'aprofitament 
dels recursos naturals o els equipaments d'ús 
públic. 

36 
Danys o dificultats a les explotacions agro-
ramaderes, i als propietaris o habitants de l'espai, a 
causa dels usos que es desenvolupen en aquest.  

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 



A causa del mal ús i la mala ubicació de les tanques, 
potenciant els efectes esmentats en relació a l'ús 
públic, però podent ser també les tanques part de 
la solució. També a causa de materials perillosos 
com el filat espinós per fer tanques. 

38 

Conflictes o dificultats generades pels diferents 
usos que es desenvolupen a l'espai als usos públics 
(inclosos els usos públics entre ells). Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa del a interrupció que poden provocar les 
tanques en senders i camins d'ús públic consolidat 
i/o senyalitzat. 

Obres en general (D/E/J02*) 

6 
Artificialització de l'espai. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa de la pròpia naturalesa de la construcció, 

infraestructura o instal·lació objecte de l'obra. 

9 

Processos erosius, o de degradació de sòls, 
extensos o generalitzats. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'excés de trepig, circulació i reducció de 
coberta vegetal per activitat intensa que implica 
l'obra. També a causa dels processos d'escorrentia 
en zones denudades i vials associats les obres en 
zones amb fort pendent. Per últim també a causa 
dels moviments de terres. 

11 

Contaminació de sòls, basses, mulleres i cursos 
fluvials. Poc o gens actualment, però podria fer-ho 

significativament A causa de l'abocament d'aigües brutes, i materials 
i runes, generats per l'obra. 

14 

Risc d'ignició de la vegetació i d'incendi forestal per 
causa antròpica accidental. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'ús de maquinària o eines amb motors 
d'explosió o que produeixen guspires i de la crema 
restes vegetals i materials. A causa també de 
l'encesa de foc directe o d'accions que el poden 
provocar indirectament (barbacoes, cigarretes, no 
recollida d'ampolles i vidres, ...). 

17 

Expansió d’espècies al·lòctones invasores. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de la introducció accidental d'espècies amb 
caràcter invasor en la maquinària o eines, o amb 
l'aportació de terres d'altres contrades, així com 
l'ús d'aquest tipus d'espècies en els tractament de 
protecció de sòls i talussos, o d'enjardinament. 

18 

Fragmentació dels ecosistemes i/o alteració de la 
connectivitat ecològica. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de la pròpia naturalesa de la construcció, 
infraestructura o instal·lació objecte de l'obra, quan 
provoca artificialització o degradació del terreny, o 
quan crea importants barreres pel pas de la fauna. 

21 

Degradació o alteració d'hàbitats amenaçats, de 
superfície o distribució reduïda, o poc resilients 
(fluvials, rupícoles, prats alpins, zones humides, 
marges entre conreus i ecotons, boscos madurs, 
...), així com de zones amb presència d'elements 
d'interès geològic. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de l'ús i abocaments d'aigües, materials i 
runes, en funció de la ubicació i àmbit d'afectació 
de l'obra o actuació. 



22 

Degradació o alteració de zones crítiques pel cicle 
vital de les espècies amenaçades i d'interès 
comunitari o biogeogràfic. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de la destrucció o alteració de zones de 
cria, descans, amagatall o alimentació, o de 
localitzacions de poblacions d'espècies escasses, en 
funció de la ubicació i àmbit d'afectació de l'obra o 
actuació. 

27 

Contaminació genètica de les poblacions de flora i 
fauna silvestre. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa de la introducció accidental de varietats 
d'espècies no pròpies de la zona en la maquinària i 
eines, així com l'ús d'aquest tipus d'espècies en els 
tractament de protecció de sòls i talussos, o en els 
enjardinaments. 

28 

Alteració de les condicions de silenci o llum natural 
de l’espai, i de la tranquil·litat necessària per la 
fauna. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament Per la contaminació acústica i lumínica pròpia de 

les obres (motors, maquinària, focus) i del trànsit 
de camions i vehicles. I també el vol amb drons o 
aeronaus per a casos excepcionals. 

29 

Impactes visuals en el paisatge. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa d'obres grans amb afectació de molta 
superfície i en zones de molta visibilitat, si són 
agressives i de molta intensitat generant molta 
degradació de les cobertes vegetals i el sòl, runes, 
fenòmens erosius, ... o canvis en l'orografia del 
terreny per moviments de terres 

30 

Degradació física i visual per sobre-freqüentació, 
brutícia, deixalles, vandalisme i males praxis, o per 
abandonament d'infraestructures i instal·lacions. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament A causa de l'abocament de materials, deixalles i 

runes, així com dels moviments de terres i 
l'afectació física directa per la ubicació de l'obra 
sense restauració posterior. 

35 

Activitats en finques privades que poden generar 
beneficis econòmics als seus titulars i generar 
activitats econòmiques en el territori. 

Molt significativament A causa del suport que poden suposar les obres a 
activitats que generen beneficis com l'aprofitament 
dels recursos naturals o els equipaments d'ús 
públic. 

36 

Danys o dificultats a les explotacions agro-
ramaderes, i als propietaris o habitants de l'espai, a 
causa dels usos que es desenvolupen en aquest.  

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

A causa dels sorolls provocats per l'obra, el trànsit 
de vehicles que poden malmetre l'estat de 
conservació de pistes i camins forestals, la 
producció de pols...  I també el vol amb drons o 
aeronaus per tasques de gestió en casos 
excepcionals. 

37 
Risc d'afectació dels incendis forestals a les 
edificacions, assentaments humans i nuclis 
d'activitat 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 



La major existència i distribució en el territori 
d'obres i actuacions, i de la presència humana 
associada, fa que aquests territoris puguin tenir una 
afectació superior a béns i persones quan es 
produeix un incendi forestal. 

Factors de canvi causats per fenòmens generalitzats (fins i tot planetaris) territorialment i socioeconòmicament 
(canvi global) - Canvi climàtic (M) 

7 Increment de la temperatura. *Significativament 

8 Sequera i disminució de la precipitació. *Significativament 

10 Alteració del cabal i la circulació natural dels rius i 
de les làmines d'aigua i el nivell freàtic. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

15 Risc de gran incendi forestal (>500ha) conseqüència 
de la gran continuïtat en superfície del bosc. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

17 Expansió d’espècies al·lòctones invasores. *Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

20 Alteració dels processos de pol·linització. *Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

21 

Degradació o alteració d'hàbitats amenaçats, de 
superfície o distribució reduïda, o poc resilients 
(fluvials, rupícoles, prats alpins, zones humides, 
marges entre conreus i ecotons, boscos madurs, 
...), així com de zones amb presència d'elements 
d'interès geològic. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

26 Transmissió de malalties a les poblacions de flora i 
fauna silvestre. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

Factors de canvi causats per fenòmens generalitzats (fins i tot planetaris) territorialment i socioeconòmicament 
(canvi global) - Expansió d'espècies al·lòctones invasores (I01) 

17 Expansió d’espècies al·lòctones invasores. Significativament 

19 

Reducció de poblacions, o extinció en l'espai, 
d'espècies de gran fauna claus en les cadenes 
tròfiques (grans i mitjans herbívors, carnívors i 
carronyaires). 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

20 Alteració dels processos de pol·linització. *Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

21 

Degradació o alteració d'hàbitats amenaçats, de 
superfície o distribució reduïda, o poc resilients 
(fluvials, rupícoles, prats alpins, zones humides, 
marges entre conreus i ecotons, boscos madurs, 
...), així com de zones amb presència d'elements 
d'interès geològic. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

25 Reducció de poblacions, o extinció en l'espai, 
d'espècies per mortalitat directa. 

*Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

26 Transmissió de malalties a les poblacions de flora i 
fauna silvestre. *Significativament 

29 Impactes visuals en el paisatge. Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

Factors de canvi causats per fenòmens generalitzats (fins i tot planetaris) territorialment i socioeconòmicament 
(canvi global) - Abandonament o disminució dels aprofitaments tradicionals 

1 

Recuperació o restauració d'un varis processos 
naturals dels ecosistemes o geosistemes de l'espai, 
o de la seva dinàmica natural completa, es a dir, de 
tots els processos naturals (successió i 
pertorbacions naturals de la vegetació, herbivoria, 
depredació, descomposició, regim natural del foc, 
dinàmica hidrològica, ...). 

*Molt Significativament 

15 Risc de gran incendi forestal (>500ha) conseqüència 
de la gran continuïtat en superfície del bosc. Molt Significativament 



23 Pèrdua de punts d'aigua associats a la ramaderia i 
l'agricultura i d'interès per la biodiversitat. Molt Significativament 

31 

Pèrdua o degradació (per abandonament o per 
acció directe dels diferents usos) del patrimoni 
cultural rural immaterial associat a les activitats i 
aprofitaments tradicionals i el de construccions de 
pedra en sec. 

*Molt Significativament 

33 
Degradació (per abandonament o per acció directe 
dels diferents usos) de l'arquitectura tradicional de 
les edificacions i construccions. 

Molt Significativament 

35 
Activitats en finques privades que poden generar 
beneficis econòmics als seus titulars i generar 
activitats econòmiques en el territori. 

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

36 
Danys o dificultats a les explotacions agro-
ramaderes, i als propietaris o habitants de l'espai, a 
causa dels usos que es desenvolupen en aquest.  

Poc o gens actualment, però podria fer-ho 
significativament 

Font: Procés participatiu 2018 i elaboració pròpia. 
 
 
1.2 Oportunitats i amenaces per l’assoliment dels objectius generals de 

l’espai 
 
Un cop identificats els usos i factors de canvi i els efectes que generen o poden 
generar en l’espai cal contrastar aquests efectes sobre els objectius generals per 
identificar si es tracta d’amenaces o oportunitats (o simplement són neutres) per la 
seva consecució. 
 
Lògicament, aquesta relació causal serà la clau per determinar els objectius específics 
de l’espai i per a quins usos i efectes caldrà establir mesures normatives, de directriu 
i recomanació o d’actuació per assolir-los, així com quines han de ser aquestes 
mesures. 
 
 
Taula 3. Afectació positiva (oportunitats, O) o negativa (amenaces, A) als objectius 
generals dels efectes generats o que poden generar en l’espai els usos i factors de 
canvi. 
 
    Codi objectius generals 

Codi 
Efecte Efecte OG.01 OG.02 OG.03 OG.04 OG.05 OG.06 OG.07 OG.08 OG.09 OG.10 

1 

Recuperació o restauració d'un 
varis processos naturals dels 
ecosistemes o geosistemes de 
l'espai, o de la seva dinàmica 
natural completa, es a dir, de 
tots els processos naturals 
(successió i pertorbacions 
naturals de la vegetació, 
herbivoria, depredació, 
descomposició, regim natural 
del foc, dinàmica hidrològica, ...). 

O   O               

2 Simulació d'incendis forestals 
naturals (cremes controlades). O   O               

3 Herbivoria domèstica associada 
a la ramaderia extensiva. O   O               

4 

Manteniment o generació 
d'hàbitats oberts (matollars, 
prats i conreus) i del mosaic 
agro-forestal. 

O   O               



    Codi objectius generals 
Codi 

Efecte Efecte OG.01 OG.02 OG.03 OG.04 OG.05 OG.06 OG.07 OG.08 OG.09 OG.10 

5 
Control antròpic associat a la 
caça de poblacions de fauna que 
no tenen depredador natural. 

O                   

6 Artificialització de l'espai. A                   
7 Increment de la temperatura. A   A               

8 Sequera i disminució de la 
precipitació. A   A               

9 
Processos erosius, o de 
degradació de sòls, extensos o 
generalitzats. 

A                   

10 
Alteració del cabal i la circulació 
natural dels rius i de les làmines 
d'aigua i el nivell freàtic. 

A                   

11 Contaminació de sòls, basses, 
mulleres i cursos fluvials. A                   

12 
Empobriment del cicle de 
nutrients dels ecosistemes 
(pèrdua de nutrients). 

A                   

13 Absència o disminució d'incendis 
naturals. A   A               

14 
Risc d'ignició de la vegetació i 
d'incendi forestal per causa 
antròpica accidental. 

A   A               

15 

Risc de gran incendi forestal 
(>500ha) conseqüència de la 
gran continuïtat en superfície 
del bosc. 

A   A   A   A       

16 

Degradació estructural dels 
boscos i sotabosc, i com a 
hàbitat i de la flora i la fauna 
forestal. 

A   A               

17 Expansió d’espècies al·lòctones 
invasores. A                   

18 
Fragmentació dels ecosistemes 
i/o alteració de la connectivitat 
ecològica. 

A                   

19 

Reducció de poblacions, o 
extinció en l'espai, d'espècies de 
gran fauna claus en les cadenes 
tròfiques (grans i mitjans 
herbívors, carnívors i 
carronyaires). 

A                   

20 Alteració dels processos de 
pol·linització. A                   

21 

Degradació o alteració d'hàbitats 
amenaçats, de superfície o 
distribució reduïda, o poc 
resilients (fluvials, rupícoles, 
prats alpins, zones humides, 
marges entre conreus i ecotons, 
boscos madurs, ...), així com de 
zones amb presència d'elements 
d'interès geològic. 

  A                 

22 

Degradació o alteració de zones 
crítiques pel cicle vital de les 
espècies amenaçades i d'interès 
comunitari o biogeogràfic. 

  A                 

23 

Pèrdua de punts d'aigua 
associats a la ramaderia i 
l'agricultura i d'interès per la 
biodiversitat. 

A                   



    Codi objectius generals 
Codi 

Efecte Efecte OG.01 OG.02 OG.03 OG.04 OG.05 OG.06 OG.07 OG.08 OG.09 OG.10 

24 

Recuperació o conservació de 
punts d'aigua  associats a la 
ramaderia i l'agricultura i 
d'interès per la biodiversitat. 

O                   

25 
Reducció de poblacions, o 
extinció en l'espai, d'espècies 
per mortalitat directa. 

A A                 

26 
Transmissió de malalties a les 
poblacions de flora i fauna 
silvestre. 

A                   

27 
Contaminació genètica de les 
poblacions de flora i fauna 
silvestre. 

A                   

28 

Alteració de les condicions de 
silenci o llum natural de l’espai, i 
de la tranquil·litat necessària per 
la fauna. 

A     A             

29 Impactes visuals en el paisatge.       A             

30 

Degradació física i visual per 
sobre-freqüentació, brutícia, 
deixalles, vandalisme i males 
praxis, o per abandonament 
d'infraestructures i instal·lacions. 

      A A           

31 

Pèrdua o degradació (per 
abandonament o per acció 
directe dels diferents usos) del 
patrimoni cultural rural 
immaterial associat a les 
activitats i aprofitaments 
tradicionals i el de construccions 
de pedra en sec. 

      A A           

32 

Recuperació o conservació del 
patrimoni cultural rural 
immaterial associat a les 
activitats i aprofitaments 
tradicionals i el de construccions 
de pedra en sec. 

      O O           

33 

Degradació (per abandonament 
o per acció directe dels diferents 
usos) de l'arquitectura 
tradicional de les edificacions i 
construccions. 

      A A           

34 
Recuperació o conservació de 
l'arquitectura tradicional de les 
edificacions i construccions. 

      O O           

35 

Activitats en finques privades 
que poden generar beneficis 
econòmics als seus titulars i 
generar activitats econòmiques 
en el territori. 

          O O       

36 

Danys o dificultats a les 
explotacions agro-ramaderes, i 
als propietaris o habitants de 
l'espai, a causa dels usos que es 
desenvolupen en aquest.  

            A       

37 

Risc d'afectació dels incendis 
forestals a les edificacions, 
assentaments humans i nuclis 
d'activitat 

            A       

38 

Conflictes o dificultats generades 
pels diferents usos que es 
desenvolupen a l'espai als usos 
públics (inclosos els usos públics 
entre ells). 

            A       



O: Oportunitat / A: Amenaça 
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