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130

Figura 23. Sòls d’especial protecció a l’àrea del Geoparc Orígens

133

Figura 24. Mapa de vulnerabilitat als riscos (erosió, incendi, inundabilitat, zones inundables, esllavissaments de cons
de dejecció)
134
Figura 25. Vulnerabilitat visual. Grau d’exposició visual, des de: Miradors dels Catàlegs de Paisatge, Vies Principals
(resultats normalitzats), Georutes (resultats normalitzats), Camins ramaders (resultats normalitzats),
Transcabanera (resultats normalitzats) i base MDE 5x5m ICGC.
135
Figura 26. Zones a protegir, zones a gestionar i zones a ordenar.
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1 INTRODUCCIÓ
1.1 ÀMBIT TERRITORIAL
El Geoparc Orígens forma part de la Xarxa Mundial de Geoparcs de la UNESCO des del 18 d’abril de
2018. Abasta un territori amb una gran riquesa i diversitat geològica, i te una superfície de 2.039,46 Km2.
El Geoparc no és una figura de protecció legal però ha de vetllar per l’aplicació de les lleis vigents que
garanteixen la conservació dels seus valors naturals. En aquest sentit cal tenir present que més del 40%
del Geoparc Orígens està protegit en el desplegament de diverses normatives de Protecció del Patrimoni
Natural (llei 42/2007, Llei 5/2007) I Cultural (Llei 15/1985). A més en aquest espai hi ha nombrosos
elements i zones que formen part del patrimoni arqueològic i paleontològic català (Llei 9/1993, de 30 de
setembre I Decret 78/2002, de 5 de març)).
L’àmbit territorial en estudi inclou la totalitat de la superfície dels 19 municipis de l’Associació, 14 dels
quals són de la comarca del Pallars Jussà, 3 de la Noguera, 1 de l’Alt Urgell I 1 del Pallars Sobirà.
Taula 1. Relació de municipis inclosos a l’àmbit territorial del Geoparc Orígens, número d’habitants per municipis, altitud mitjana,
Superfície Agrària Útil (SAU). Font:: IDESCAT

Municipi

Comarca

Núm.
Habitants

Superfície
(Km2)

Abella de la Conca
Àger
Baix Pallars
Camarasa
Castell de Mur
Coll de Nargó

78,3
160,6
129,4
157,1
62,4
151,4

Altitud
mitjana
(m)
956,0
642,0
591,0
532,0
573,0
540,0

SAU (ha)
Terres
llaurades
412,0
2.716,0
342,0
3.253,0
702,0
676,0

SAU (ha)
Pastures
permanents
1.048,0
1.393,0
4.209,0
1.230,0
1.176,0
1.633,0

Pallars Jussà
La Noguera
Pallars Sobirà
La Noguera
Pallars Jussà
Alt Urgell

183,0
580,0
331,0
810,0
173,0
540,0

Conca de Dalt
Gavet de la Conca
Isona i Conca de Dellà
Pobla de Segur, la
Torre de Cabdella, la
Llimiana

Pallars Jussà
Pallars Jussà
Pallars Jussà
Pallars Jussà
Pallars Jussà
Pallars Jussà

410,0
261,0
1.042,0
3.043,0
759,0
146,0

166,5
90,9
139,4
32,8
165,3
41,7

507,0
421,0
659,0
524,0
1.075,0
790,0

1.216,0
2.572,0
4.991,0
191,0
244,0
790,0

1.868,0
441,0
4.070,0
1.864,0
7.930,0
352,0

Salàs de Pallars
Sant Esteve de la Sarga
Sarroca de Bellera
Senterada
Talarn
Tremp

Pallars Jussà
Pallars Jussà
Pallars Jussà
Pallars Jussà
Pallars Jussà
Pallars Jussà

327,0
122,0
116,0
119,0
595,0
5.911,0

20,3
92,9
87,5
34,5
28,0
302,8

573,0
875,0
1.002,0
719,0
572,0
468,0

295,0
905,0
510,0
78,0
767,0
3.246,0

2.017,0
1.572,0
5.800,0
1.324,0
260,0
5.496,0

Vilanova de Meià

La Noguera
TOTAL

415,0
15.883,0

105,2
2.046,9

633,0
665,9

1.852,0
25.758,0

917,0
44.600,0

En data 15 de setembre de 2015 es va constituir l’Associació Geoparc Conca de Tremp – Montsec,
entitat que te forma jurídica pròpia, i aplega els 19 Ajuntaments de l’àmbit del Geoparc així com els
Consells Comarcals del Pallars Jussà i la Noguera. Aquesta Associació sense ànim de lucre te com a
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objectiu contribuir a la gestió del Geoparc Orígens, i facilitar la governança i desenvolupament sostenible
del territori.
Els fins de l’Associació es recullen a l’article 5è dels Estatuts del Geoparc, signat el 15 de setembre de
2015, estableix els fins com a entitat gestora del Geoparc, i són:
1. Promoure i impulsar polítiques de desenvolupament local sostenibles en el territori del Geoparc
Conca de Tremp – Montsec, coordinades amb tots els sectors implicats i recolzant-se
especialment en els seus valors geològics, naturals i culturals. El desenvolupament d’accions i
l’execució d’activitats ha de permetre que els seus efectes siguin en benefici de les persones que
habiten aquest territori.
2. La protecció i conservació del patrimoni del territori, fent especial èmfasis en el patrimoni
geològic que es pretén valoritzar com a recurs sobre el qual basar l’estratègia de
desenvolupament econòmic i social sostenible. No s’admetrà la venda o espoli de material
geològic (minerals, fòssils, etc.), llevat de fins científics sempre sota regulació i supervisió.
3. Potenciar i promocionar la geologia, paleontologia, mineria, arqueologia i astronomia com a
marca identitària del territori, en els àmbits de la recerca, educació i difusió.
4. Desenvolupament de programes didàctics i de divulgació, a partir dels Entorns d’Aprenetatge i
amb el suport dels Serveis Educatius de les comarques implicades.
5. Fomentar la popularització dels valors de la geologia, paleontologia i mineria per part dels
residents; creant material divulgatiu entenedor, entre altres.
6. La posada en valor, dinamització, recuperació i difusió del patrimoni natural i cultural del territori.
I la promoció i realització d’activitats vinculades a aquest patrimoni natural i cultural (material i
immaterial)
7. Promoure la sensibilització de la societat vers la importància del fenomen geoturístic i el
desenvolupament econòmic local que genera.
8. Gestionar els programes turístics i de desenvolupament local que l’hi encomanin els seus
associats.
9. Promocionar el turisme d’interior per a revitalitzar l’economia local relacionada amb les ciències
de la Terra.
10. Diversificar l’oferta per a un turisme de qualitat sostenible.
11. Estimular la realització de tota mena d’esdeveniments, activitats culturals, artístiques amb
l’objectiu d’afavorir el creixement de l’oferta d’aquest tipus d’iniciatives.
12. Promocionar i regular el nom i la imatge del Geoparc Conca de Tremp – Montsec.
13. Administrar els seu propis recursos, ja siguin pressupostats o patrimonials i la seva aplicació als
fins de l’Associació.
14. Incentivar els emprenedors i agrupar iniciatives econòmiques
15. Explorar noves oportunitats de negoci i de mercat relacionades amb activitats agrícoles i
industrials lligades als valors del territori.
16. Implantar serveis necessaris per al funcionament de l’Associació.
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17. Federar-se amb altres Associacions de qualsevol nivell i branca professional per a una millor
defensa dels interessos de l’Associació.
18. Exercir la presència com a Associació en acords del sector.
19. Establir convenir de col·laboració i cooperació amb altres territoris que permetin promoure i
potenciar els seus fins.
20. Qualsevol altra activitat que pugui estar relacionada amb la promoció i dinamització geoturística i
econòmica no prevista en els apartats anteriors.
L’article 6, enumera les activitats que ha de realitzar l’Associació per assolir dels fins enumerats a l’article
5, i són:
1. Promocionar accions i iniciatives en matèria de formació, serveis a associats i associades,
creació de productes, promoció i comercialització que tinguin per finalitat impulsar la geologia,
paleontologia, mineria, arqueologia, astronomia, turisme, indústria agroalimentària, artesania no
alimentària, gastronomia i el desenvolupament econòmic en l’àmbit territorial de l’associació, en
cooperació amb els agents públics i privats del territori.
2. Implementar els programes, participar en les reunions semestrals, redactar i presentar informes
d’activitats, formar part dels grups de treball i altres tasques derivades del fer de pertànyer a la
xarxa estatal, europea i global de Geoparcs.
3. La gestió de projectes i programes amb finançament europeu, nacional, autonòmic i local
relacionat amb els seus fins.
4. Assistir a fires i esdeveniments relacionats amb els seu fins.
5. Promoure i gestionar jornades, cursos, conferències o qualsevol esdeveniment que promocioni
els seus fins,
6. Qualsevol altra activitat relacionada amb la geologia, la paleontologia, la mineria, l’arqueologia,
l’astronomia, la promoció turística i el desenvolupament econòmic local, en cooperació amb els
agents públics i privats del territori.

1.2 OBJECTE DE L’ESTUDI
Proposar una sèrie de directrius quan a la protecció, la gestió i ordenació del paisatge, i també per la
preservació dels espais agraris a l'àmbit del Geoparc Orígens. Es tracta d’establir una sèrie de pautes o
criteris d’avaluació de nous projectes, i d’aquesta manera dirigir els canvis evitant efectes que puguin
qüestionar el compromís de vetllar pel desenvolupament sostenible.
El conjunt d’eines que es proposaran compren tant les recomanacions quan a l’avaluació de nous
projectes sobre el paisatge i els espais agraris com els criteris i condicions per a la seva integració.
Addicionalment, s’incorpora una enumeració d’accions a emprendre a partir d’aquest treball, com per
exemple: possibles formes de participació pública (necessària en la gestió del paisatge), i procediments
per incorporar normativament les recomanacions als Ens Locals.
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1.3 CONTINGUT DE L’ESTUDI
Aquest estudi s’estructura en tres parts: la primera inclou aspectes generals de l’àmbit territorial
relacionades amb l’objecte de l’estudi, mentre que les altres dues consisteixen en l’anàlisi del paisatge i
l’estudi de l’espai agrari. Els documents que formen part d’aquest treball, responen a l’estructura de
continguts de la següent manera:
-

Memòria. Document que recull els aspectes generals, un resum de paisatge, un resum de
l’estudi de l’espai agrari, així com la síntesi dels criteris, accions i mesures per a la gestió.

-

o

Annex 1. Anàlisi del paisatge

o

Annex 2. Estudi de l’Espai Agrari

Document de Mapes

Pel que fa a la memòria, inclou la revisió de la normativa aplicable així com dels instruments de
planejament territorial, sectorial, urbanístic vigent. També s’identifiquen els principals motors de canvi,
entesos com les activitats actuals i les pressions sobre el territori. Les anàlisis de paisatge i d’espai agrari
es desenvolupen als annexes 1 i 2 respectivament, on també s’han detallat els aspectes metodològics de
cada part. Cada document està configurat de manera que es puguin consultar de forma independent l’un
de l’altre.

2 ANTECEDENTS I REFERÈNCIES NORMATIVES
2.1 MARC NORMATIU
A l’hora d’elaborar aquest treball es tindran en compte els textos legislatius en matèria de paisatge, de
protecció dels espais agraris, i normativa sectorial, especialment en relació a la implantació d’energies
renovables. Les principals normes que es tindran en compte són:
En relació al reconeixement del Geoparc Orígens com a Àrea Protegida
-

Llei 42/2007, de 13 de desembre, de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, (BOE núm 299, de
14/12/2007; BOE-A-2007-21490) ELI : https://www.boe.es/eli/es/l/2007/12/13/42/con

En matèria de paisatge:

- Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge (DOGC Núm. 4407 –
16/06/2005) URI ELI: https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2005/06/08/8

- Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de

protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis d’impacte i integració paisatgística.
(DOGC Núm. 4723 – 21/09/2006) URI ELI: https://portaljuridic.gencat.cat/eli/esct/d/2006/09/19/343/con/20140604

En relació a l’espai agrari

- Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris (DOGC Núm. 7900 – 19/06/2019) URI
ELI: https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2019/06/17/3
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-

Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i
d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per
nitrats que procedeixen de fonts agràries.(DOGC Núm. 7911 – 05/07/207) URL ELI:
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=853461&validity=1&traceability=01

En relació a les energies renovables
-

Decret Llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables
distribuïdes i participades (DOGC Núm. 8531 – 27/10/2021)
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOGC-f-2021-90382

- Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a
les energies renovables. (DOGC Núm. 8012 – 28/11/2019). URI
ELI: https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dl/2019/11/26/16/con/20200501

-

Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric.( BOE núm. 310, de 27/12/2013.). ELI:
https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/26/24/con

La normativa en matèria de paisatge i d’espai agrari s’analitzen abastament als annexos 1 i 2
respectivament, mentre que la normativa en matèria relativa a energies renovables es sintetitza en aquest
apartat.
La publicació del Decret Llei 24/2021, de 26 d’octubre, ha coincidit amb el període de revisió dels
documents que conformen aquest estudi, és per aquest motiu que en el cos del document apareixen més
referències al Decret Llei 16/2019. Es presenta una síntesi comparativa entre l’anterior i el vigent.
L’objecte del Decret Llei 24/2021, definit a l’article 1 defineix te el contingut següent:
a) Modificar el Decret llei 16/2009, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència
climàtica i l'impuls a les energies renovables, amb la finalitat d'introduir mesures que millorin
l'acceptació social dels projectes d'energies renovables, compatibilitzar l'activitat agrària amb
la de producció d'energies renovables i vetllar per la conservació de la biodiversitat, l'ordenació
territorial i el desenvolupament sostenible del medi rural.
b) Modificar la Llei 16/2017, d'1 d'agost, del canvi climàtic, per preveure els objectius en matèria
de generació renovable, distribuïda i participada en l'horitzó de l'any 2030, concretar la manera
d'evitar l'ocupació innecessària del territori i incorporar a la planificació energètica la necessitat
que es faci conjuntament amb la planificació territorial sectorial de les energies renovables.
c) Adoptar mesures de simplificació administrativa en matèria d'autoconsum d'energia elèctrica.
d) Crear la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables.
L’objecte del Decret llei 16/2019 es defineix a l’article 1, on diu:
Aquesta norma té com a objecte:
a) Adoptar mesures urgents per fer front a la situació d'emergència climàtica mitjançant una transició ecològica
i energètica que permeti assolir en el termini més breu possible els objectius fixats a la Llei 16/2017, de l'1
d'agost, del canvi climàtic.
b) Modificar el Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, per facilitar i
simplificar la implantació de les instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar i eòlica.
c) Determinar els requisits per a l'autorització de les instal·lacions de producció d'energia eòlica i d'energia
solar fotovoltaica; definir els criteris energètics, ambientals, urbanístics i paisatgístics que han de regir la seva
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implantació, i simplificar el procediment administratiu aplicable per a la seva autorització.

Decret Llei 24/2021, modifica l’apartat c de l’article 1, i queda:
c) Determinar els requisits per a l'autorització de les instal·lacions de producció d'energia eòlica i
d'energia solar fotovoltaica; definir els criteris de participació social, energètics, ambientals,
urbanístics, paisatgístics i agronòmics que han de regir la seva implantació, i simplificar el
procediment administratiu aplicable a la seva autorització
Atenent a l’objecte i a l’abast del present estudi és interesant fer especial atenció al Capítol 3 del DL
16/2019 ja que regula les mesures que requereixen la modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. L’article 5 es divideix en deu apartats, i recull mesures
l'essència de les quals se situa en els nous articles que s'afegeixen a la Llei d'urbanisme, el 9 bis i el 48
bis. La resta de modificacions de la Llei d'urbanisme són subsidiàries d'aquests nous articles per facilitarne la interpretació sistemàtica.
5.1

S'afegeix un nou article, el 9 bis, al Text refós de la Llei d'urbanisme, amb el redactat següent:
Article 9 bis ”Normes d'aplicació directa sobre instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar i la
rehabilitació d'edificacions’.

5.2

S'afegeix un nou apartat, el 5 bis, a l'article 34 del Text refós de la Llei d'urbanisme, amb el redactat següent:
“5bis. A l'efecte de l'apartat 5, són serveis tècnics les infraestructures d'utilitat pública o d'interès social
corresponents a:
”a) Les xarxes i les instal·lacions connexes de subministrament d'aigua, d'energia elèctrica i de gas, de
sanejament d'aigües residuals, d'enllumenat públic i de telecomunicacions.
”b) Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica amb una potència superior a 100 KW connectades a les
xarxes de transport o de distribució d'electricitat.
”c) Les instal·lacions destinades a la gestió de residus.”

5.3

Es modifica la lletra d) de l'apartat 4 de l'article 47 del Text refós de la Llei d'urbanisme, que resta redactada de
la manera següent:
“d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics i les altres instal·lacions ambientals d'interès
públic.”

5.4

Es modifica l'apartat 1 de l'article 48 del Text refós de la Llei d'urbanisme, que resta redactat de la manera
següent:
1. Quan les actuacions específiques d'interès públic a les quals fa referència l'article 47.4 es refereixin a una
infraestructura relativa a un sistema urbanístic i no siguin previstes al planejament territorial o urbanístic, es
requereix l'aprovació d'un pla especial urbanístic autònom que les empari en els termes que estableix l'article
68, amb les excepcions que preveu l'article 48 bis. Pel que fa a la resta d'actuacions a les quals fa referència
l'article 47.4, el projecte que les empari s'ha de sotmetre a informació pública. Tant el projecte com, si s'escau,
el pla especial urbanístic que es formuli, han d'incloure la documentació següent:
”a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l'actuació amb el
planejament urbanístic i sectorial.
”b) Un estudi d'impacte paisatgístic.
”c) Un estudi arqueològic i un informe del Departament competent en matèria de cultura, si l'actuació
afecta restes arqueològiques d'interès declarat.
”d) Un informe del Departament competent en matèria d'agricultura si no és comprès en un pla
sectorial agrari.
”e) Un informe de l'administració hidràulica, si l'actuació afecta aqüífers classificats, zones vulnerables
o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació vigent, o masses d'aigua en mal estat o
en risc d'estar-ho.
”f) Un informe de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, si l'actuació afecta jaciments
paleontològics o punts geològics d'interès.
”g) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial.”.

5.5

S'afegeix un nou article, el 48 bis, al Text refós de la Llei d'urbanisme, amb el redactat següent: “Article 48 bis
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“Especificitats dels projectes d'actuació específica relatius a sistemes urbanístics de serveis tècnics.
“1. Tanmateix el que disposa l'article 48.1, s'autoritzen mitjançant l'aprovació d'un projecte d'actuació
específica aquelles actuacions que comporten la implantació d'infraestructures relatives a un sistema urbanístic
de serveis tècnics que preveuen les lletres a) i b) de l'apartat 5 bis de l'article 34, atenent les circumstàncies
següents:
”a) Quan no siguin previstes pel planejament territorial o urbanístic, es pot aprovar el projecte d'actuació
específica, sense que sigui exigible modificar el planejament urbanístic ni aprovar un pla especial urbanístic
autònom per a emparar l'actuació, sempre que les lleis no impedeixin l'actuació i aquesta no sigui prohibida
expressament pel planejament esmentat.
”b) Quan siguin previstes pel planejament territorial o urbanístic sense establir-ne l'ordenació detallada, espot
aprovar el projecte d'actuació específica amb subjecció a les determinacions del planejament esmentat, sense
que sigui exigible aprovar un pla especial urbanístic de desenvolupament.
”2. En relació amb les actuacions a què fa referència l'apartat 1, correspon al Departament competent en
matèria d'urbanisme la instrucció íntegra del procediment d'aprovació del projecte en una sola fase, quan
l'actuació afecti terrenys de més d'un terme municipal. En aquest supòsit és preceptiu sol·licitar a les
administracions municipals afectades que informin sobre l'actuació interessada. Quan l'actuació faci referència
a la implantació d'un parc eòlic o una planta solar fotovoltaica en els termes regulats al capítol 4del Decret llei
de 16 de novembre de 2019, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies
renovables, l'aprovació del projecte es tramitarà d'acord amb aquest Decret llei”.
5.6

Es modifica la lletra c) de l'apartat 2 de l'article 57 del Text refós de la Llei d'urbanisme, que resta redactada de
la manera següent:
“c) Definir l'estructura general que cal adoptar per a l'ordenació urbanística del territori i establir les pautes per
fer-ne el desenvolupament, sense que aquesta definició impedeixi formular:
“1r Projectes d'actuació específica i plans especials urbanístics autònoms per implantar altres elements
integrants de l'estructura general del territori en els termes que regulen els articles 48 bis i 68.
“2n Projectes emparats en les normes d'aplicació directa de l'article 9 bis per implantar instal·lacions de
producció d'energia elèctrica que, per la potència instal·lada, tinguin la consideració de sistema urbanístic
d'equipament comunitari de serveis tècnics.”

5.7

Es deroguen els apartats 3 i 4 de l'article 97 del Text refós de la Llei d'urbanisme

5.8

Es modifica l'apartat 1 de l'article 109 del Text refós de la Llei d'urbanisme, que resta redactat de la manera
següent:
“1. L'aprovació d'un pla urbanístic, d'un polígon d'actuació urbanística, d'un projecte d'urbanització, d'un
projecte d'actuació específica d'acord amb l'article 48 bis, o d'un projecte de delimitació de sòl per al patrimoni
públic, d'acord amb l'article 161, implica la declaració d'utilitat pública de la finalitat a la qual es destinen els
béns afectats, així com la necessitat d'ocupar els béns o adquirir els drets indispensables pera la finalitat de
l'expropiació. L'expropiació ha d'abastar totes les superfícies i les instal·lacions necessàries per garantir el ple
valor, el rendiment i la funcionalitat dels béns que en són objecte.”

5.9

Es modifica la lletra b) de l'apartat 1 de l'article 110 del Text refós de la Llei d'urbanisme, que resta redactada
de la manera següent:
“b) Per a l'execució dels sistemes urbanístics de caràcter públic, d'acord amb el que estableixen els articles
34.8 i 113, inclosos els sistemes urbanístics d'equipament comunitari de serveis tècnics emparats en un
projecte d'actuació específica de conformitat amb l'article 48 bis.”

5.10

S'afegeix una nova lletra, la o), a l'apartat 1 de l'article 187 del Text refós de la Llei d'urbanisme, amb la
redacció següent:
“o) Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica, excepte les relatives a la instal·lació de panells solars
fotovoltaics, en els termes que estableix l'article 9 bis.”

5.11

S'afegeix una nova lletra, la h), a l'article 187 bis del Text refós de la Llei d'urbanisme, amb el redactat següent:
“h) Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics en els termes que
estableix l'article 9 bis.”
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El Capítol 4 del DL 16/2019 correspon a la regulació de l'autorització de les instal·lacions de producció
d'energia elèctrica provinent d'energia eòlica i d'energia solar fotovoltaica Secció 1 - Secció 2. La Secció 1
recull del Disposicions comunes i conté els articles 6 a 11. L’article 11 ha quedat derogat per la disposició
derogatòria del DL 24/2021. L’article 6 defineix l’àmbit d’actuació:
6.1

Aquest capítol és d'aplicació a les instal·lacions següents, situades sobre el terreny en sòls classificats com a
no urbanitzables:
a) Parcs eòlics: instal·lacions de producció d'electricitat a partir de la força del vent, d'una potència superior a
100 kW i inferior o igual a 50 MW, amb autoconsum o sense, constituïdes per un aerogenerador o una
agrupació d'aquests interconnectats elèctricament i amb un únic punt de connexió a la xarxa de transport o
distribució d'energia elèctrica. Formen també part del parc eòlic les infraestructures d'evacuació elèctrica, la
subestació del parc i els accessos de nova construcció o la modificació dels ja existents.
b) Plantes solars fotovoltaiques: instal·lacions de producció d'electricitat a partir de l'energia solar mitjançant
l'efecte fotoelèctric, amb autoconsum o sense, d'una potència superior a 100 kW i inferior o igual a 50 MW,
constituïdes per un conjunt de mòduls destinats a la captació de l'energia solar interconnectats elèctricament i
amb un únic punt de connexió a la xarxa de transport o de distribució d'energia elèctrica. Formen part també de
la planta solar fotovoltaica els inversors, la subestació de la planta, les infraestructures d'evacuació elèctrica i
els accessos de nova construcció o la modificació dels ja existents.

6.2

Els parcs eòlics i les plantes solars fotovoltaiques que reuneixen els requisits descrits en l'apartat anterior però
se situen sobre el terreny en un tipus de sòl diferent del no urbanitzable, es regeixen per les previsions
d'aquest capítol només pel que fa a l'autorització energètica i l'avaluació d'impacte ambiental, que es tramiten
de manera conjunta. Per a l'obtenció de l'autorització urbanística es regeixen per la legislació urbanística que
els sigui aplicable.

El DL 24/2021 ha afegit els següents apartats
6.1.c

6.3

6.4

c) Determinar els requisits per a l'autorització de les instal·lacions de producció d'energia eòlica i d'energia
solar fotovoltaica; definir els criteris de participació social, energètics, ambientals, urbanístics, paisatgístics i
agronòmics que han de regir la seva implantació, i simplificar el procediment administratiu aplicable a la seva
autorització.
Els parcs eòlics i les plantes solars fotovoltaiques que reuneixen els requisits descrits en l'apartat 1 anterior,
però se situen sobre el terreny en sòl urbà i no requereixin declaració d'utilitat pública, ni avaluació d'impacte
ambiental, per a l'obtenció de l'autorització energètica es regeixen per la legislació energètica que els sigui
aplicable i resten exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquest capítol.
S'entén com a instal·lació de producció d'electricitat les infraestructures elèctriques existents aigües avall de
l'equip de mesurament

Els criteris generals per a la implantació de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques estan detallats a
l’article 7 (DL 16/2019):
7.1

Els parcs eòlics i les plantes solars fotovoltaiques s'han de situar en emplaçaments compatibles amb el
planejament territorial i urbanístic que reuneixin les condicions idònies des del punt de vista tècnic, econòmic,
energètic, ambiental, urbanístic i paisatgístic, i a les zones que reuneixin els requisits següents:
a) No afectació significativa sobre l'entorn d'influència, sobre el patrimoni natural, la biodiversitat i sobre el
patrimoni cultural.
b) Adequació a les directrius i els objectius d'ordenació territorial i de paisatge.
c) Minimització de l'impacte territorial generat per nous accessos a les instal·lacions o per la modificació dels
existents.
d) Minimització de l'impacte territorial generat per línies elèctriques de connexió a la xarxa elèctrica, buscant la
proximitat a la xarxa elèctrica més idònia i evitant que discorrin per espais de valor natural elevat.
(*) e) Millorar l'acceptació social al territori, , possibilitant la participació local en els projectes
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7.2

El caràcter agrícola o forestal del terreny no constitueix, per si mateix, un obstacle per a la seva implantació,
sempre que es respectin els criteris de l'apartat anterior.

7.3

Les línies elèctriques d'evacuació han de disposar de suports no perillosos per a l'avifauna i de cables de terra
dotats de salvaocells.

El DL 24/2021 ha afegit els següents apartats
7.1.e

e) Millorar l'acceptació social al territori, , possibilitant la participació local en els projectes

L’article 8 estableix els criteris específics per a la implantació de parcs eòlics, i l’article 9 els criteris
específics per a la implantació de plantes solars fotovoltaiques (PFV). A causa de l’elevat nombre de
sol·licituds per a la implantació de PFV es recullen literalment aquests criteris
9.1

En l'elecció de l'emplaçament de les plantes solars fotovoltaiques cal tenir en compte els criteris següents:
a) El respecte a la matriu biofísica del territori, tenint en compte el criteri de proporcionalitat amb l'entorn i el
model parcel·lari preexistent.
b) L'adaptació al terreny on s'ubiquin, el manteniment de les traces dels camins existents i la no modificació de
forma significativa del seu recorregut, la configuració dels marges i altres elements existents com l'arbrat
d'interès, torrents, regs, i similars, encara que això suposi que l'àmbit de la planta hagi de ser discontinu.
c) La minimització dels moviments de terres de manera que les plaques se situïn prioritàriament sense
cimentació contínua i sobre el terreny natural.
d) El manteniment d'una separació mínima de les tanques a camins i a espais especialment freqüentats.
e) La no afectació significativa a sòls de valor agrològic alt o d'interès agrari elevat.
f) La no afectació a àmbits inclosos en projectes d'implantació de nous regs o de transformació dels existents
promoguts per l'Administració.

9.2

Es consideren zones no compatibles amb la implantació de plantes solars fotovoltaiques els espais naturals
inclosos en la Xarxa Natura 2000, excepte si les plantes estan destinades a l'autoconsum, o ocupen menys de
3 ha, o se situen en un municipi que no disposi d'una altra tipologia de sòl. Això no obstant, mitjançant estudis i
anàlisis específics, que s'han de reflectir en un pla territorial sectorial, es pot modificar i precisar aquest criteri.

El DL 24/2021 ha modificat i afegit els següents apartats a l’article 9
9.2

Modificat pel Decret Llei 24/2021
Es consideren zones no compatibles amb la implantació de plantes solars fotovoltaiques els espais naturals
inclosos en la xarxa Natura 2000, excepte si les plantes estan destinades a l'autoconsum o a la generació
elèctrica connectada a xarxa de distribució de tensió igual o inferior a 25 KV , i ocupen com a màxim 1
hectàrea. Això no obstant, mitjançant estudis i anàlisis específics, que han de contenir una anàlisi agrària,
paisatgístic i climàtica, i que s'han de reflectir en un pla territorial sectorial, es pot modificar i precisar aquest
criteri.

9.3

Afegit pel Decret Llei 24/2021
Als efectes d'aquest Decret llei, tenen la consideració de sòls de valor agrològic alt i d'interès agrari
elevat els sòls de les classes I, II, III i IV establertes en el sistema d'avaluació de sòls de classes de
capacitats agrològiques que consta a la informació cartogràfica oficial de Catalunya. En aquestes classes de
sòl, la implantació de plantes solars fotovoltaiques ha de tenir en compte els criteris següents:
a) En sòls de Classe de Capacitat Agrològica III i IV, es limita l'ocupació de la totalitat dels projectes
aprovats a un màxim del 10% de la superfície agrícola de secà del terme comarcal, i a un màxim del 5%
de la superfície agrícola de regadiu del terme comarcal.
b) En sòls de Classe de Capacitat Agrològica I i II, no s'admet, llevat dels supòsits següents:
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1r Quan es tracti de plantes destinades a l'autoconsum que confrontin amb el punt de subministrament.
2n Quan es tracti de plantes incloses en projectes d'investigació i recerca participats per centres de recerca o
universitats amb finalitats experimentals, sempre que la seva ocupació no sigui superior a 10 ha.
3r Quan es tracti d'instal·lacions solars ubicades sobre conreus que compleixin els requisits següents:
En el cas de conreus llenyosos, que les plantes fotovoltaiques disposin d'una estructura que situï les
plaques per sobre de les plantes, de manera que no impedeixin les pràctiques normals del conreu ni
la seva mecanització i sempre que tinguin en compte la influència de l'ombra que projecten les
plaques.
En el cas de conreus herbacis i hortícoles, quan la distància entre les plaques sigui la necessària
per a la mecanització o gestió del conreu, i sempre que tinguin en compte la influència de l'ombra
que hi projecten les plaques.”
9 bis

Afegit pel Decret Llei 24/2021
Mesures de millora de l'acceptació social dels projectes d'energies renovables. 9 bis

El Decret Llei 16/2019 a l’article 10 fa referència a la Ponència d’Energies Renovables, òrgan col·legiat
que té com a funcions analitzar la viabilitat dels avantprojectes de parcs eòlics i plantes solars
fotovoltaiques. Aquest article es veu modificat pel Decret Llei 24/2021, i estableix que aquesta Ponència
te la funció de dur a terme les actuacions relatives a l'avaluació d'impacte ambiental dels projectes de
parcs eòlics i de plantes solars fotovoltaiques
El Decret Llei 24/2021, modifica: l’article 14 de Sol·licitud d'autorització administrativa per a la implantació
d'un parc eòlic o d'una planta solar fotovoltaica; l’article 15 de Suficiència i idoneïtat pública i consultes.
També modifica els annexes 1 i 3
La disposició transitòria segona del Decret Llei 24/2021 relativa als procediments en tràmit, estipula:
1. Les persones que hagin presentat una sol·licitud de consulta prèvia a l'empara de l'article 11 del Decret llei 16/2019,
de 26 de novembre, i no hagin obtingut un pronunciament de la Ponència poden presentar la seva sol·licitud d'acord
amb l'article 14.
2. Els procediments d'autorització administrativa per a la implantació d'un parc eòlic o d'una planta solar fotovoltaica
iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei el tràmit d'informació pública dels quals encara no s'hagi iniciat
a la data d'entrada en vigor d'aquest Decret llei es regeixen per les previsions d'aquest Decret llei.

El Decret Llei 24/2021 modifica també Llei 16/2017, d'1 d'agost, del canvi climàtic:
-

Afegeix un apartat c) bis a l'article 19 de la Llei 16/2017
“c) bis Aprovar l'objectiu que com a mínim el 30% de l'energia elèctrica renovable de nou
desenvolupament a implantar en l'horitzó de l'any 2030 sigui distribuïda i participada en la
propietat o el finançament per la ciutadania, les petites i mitjanes empreses, les administracions
locals, les operadores i comunitats energètiques ciutadanes i les comunitats d'energies
renovables.”

-

Modifica l'apartat 1 b) de l'article 19, que resta redactat de la manera següent:
b) Promoure les energies renovables, que s'han de desenvolupar, sempre que sigui possible,
aprofitant espais ja alterats per l'activitat humana a fi de minimitzar l'ocupació innecessària del
territori i prioritzar l'ocupació de les cobertes de les edificacions i altres construccions auxiliars,
incloses les pèrgoles dels aparcaments de vehicles, i l'ocupació del sòl diferent del no
urbanitzable, i, dins el sòl no urbanitzable, els espais agraris en desús.
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-

Modifica l'apartat 6 de l'article 19, que queda redactat de la manera següent:
“6. La planificació territorial sectorial de les energies renovables per a la generació solar i eòlica
ha de preveure mesures que minimitzin els impactes derivats de l'elevada demanda de sòl que
requereix la implantació d'aquestes energies i les seves línies d'evacuació. La planificació
energètica i la de mitigació del canvi climàtic s'elaboraran de manera integrada. S'ha de prendre
en consideració especial el principi de justícia social en relació amb aquelles persones,
col·lectius, sectors econòmics i territoris que puguin resultar més afectats per la transició
energètica.”

El Decret Llei 24/2021, en la seva Diposició addicional primera, fa referència al Pla territorial sectorial, i
diu: El Govern ha d'acordar la formulació del Pla territorial sectorial per a la generació elèctrica eòlica
i fotovoltaica, les seves línies d'evacuació i els seus elements d'emmagatzematge en el termini de
sis mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei. Aquest pla ha de determinar la producció
d'energia de cada comarca en funció de la seva demanda i tenint en compte criteris de solidaritat
intercomarcal per assolir els objectius a nivell global.
Pel que fa a la Llei 24/2103, de 26 de desembre, el Títol IX relatiu a les autoritzacions, expropiacions i
servituds, estableix a l’article 23 les autoritzacions d’instal·lació de transport, producció i línies directes;
l’article 54 fa referència a la utilitat pública, els articles 55 i 56 fan referència respectivament a la sol·licitud
d’utilitat pública i als efectes de la declaració d’utilitat pública.

2.2 PLA DIRECTOR GEOPARC ORÍGENS 2021-2025
Les directrius dels Geoparcs Mundials de la UNESCO exigeixen que cada Geoparc disposi d’un Pla de
gestió actualitzat i que en l’elaboració del qual hi participin els agents clau del territori, els socis del
Geoparc i representants del teixit social. Segons les directrius de la Xarxa Mundial de Geoparcs, aquests
Ens tenen el propòsit principal d’explorar, desenvolupar i mostrar la relació entre el patrimoni geològic i
tots els altres aspectes del patrimoni natural i cultural del territori, en benefici de la població local. Aquest
propòsit s’alinea amb els de la UNESCO, organització de les Nacions Unides que promou l’educació, la
ciència i la cultura.
L’objectiu general Pla Director Geoparc Orígens 2021-2025, en línia amb les directrius de la Xarxa
Mundial de la UNESCO, és facilitar la gestió integral del Geoparc en les següents línies: recerca
científica, protecció del patrimoni, educació, divulgació, economia sostenible i treball en xarxa (dins i fora
del Geoparc). Aquest Pla dóna continuïtat a l’anterior (2015-2021).
Els objectius marc dels Geoparcs Mundials de la UNESCO són:
OM1. Incentivació i suport de la recerca en les Ciències de la Terra i la sostenibilitat.
OM2. Conservació del patrimoni natural i cultural, que inclou els valors del paisatge del Geoparc.
OM3. Incentivació i suport a l’educació i la divulgació de les Ciències de la Terra i en la
sostenibilitat.
OM4. Millora de les activitats turístiques, i de les infraestructures associades, mitjançant
l’aportació dels valors afegits del Geoparc.
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OM5. Millora de la producció local (artesania alimentària i no alimentària) mitjançant l’aportació
dels valors afegits del Geoparc.
OM6. Millora de les activitats culturals vinculades al patrimoni local mitjançant l’aportació dels
valors afegits del Geoparc.
OM7. Millora de la comunicació, del màrqueting i de la visibilitat del Geoparc i de la Xarxa
Mundial de Geoparcs Mundials de la UNESCO.
OM8. Desenvolupament del treball en xarxa (networking) a nivell local, regional i internacional.
OM9. Resolució positiva de les recomanacions de la primera avaluació i superació de les dues
properes revalidacions del Geoparc (possiblement, el 2021 i el 2025). Aquest és un objectiu
transversal a tots els programes que es descriuen a continuació.
OM10. Contribució a l’assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que
formen part de l’Agenda 2030, establerta l’any 2015 per l'Assemblea General de les Nacions
Unides i adoptada per la UNESCO
S’incorporaran automàticament, com a objectius prioritaris d’aquest període de 4 anys, les recomanacions
de la UNESCO derivades de la missió de revalidació sobre el terreny, prevista al setembre de 2021.
Per assolir els objectius el Pla Director defineix 6 programes:
- Programa 1. Recerca i col·laboració científica
- Programa 2. Conservació del patrimoni
- Programa 3. Educació y divulgació
- Programa 4. Desenvolupament local sostenible
- Programa 5. Visibilitat del Geoparc
- Programa 6. Gestió administrativa i treball en xarxa
Cada programa està dividit en projectes, cadascun dels quals inclou una sèrie d’accions estratègiques. A
cada programa hi ha tres apartats: (i) Objectius específics: es concreten les finalitats del programa en els
propers quatre anys; (ii) Projectes i accions: es recullen els projectes i les accions estratègiques del
programa i (iii) Indicadors: s’estableixen indicadors per mesurar els resultats i l’efectivitat de les accions
del programa.
Taula 2. Relació dels programes definits al Pla Director Geoparc Orígens 2021-2025, detallant els programes i accions incloses.

PROJECTE

ACCIONS

PROGRAMA 1. RECERCA I COL·LABORACIÓ CIENTÍFICA
1.1. INVENTARIS DEL
1.1.1. Inventari del patrimoni natural
PATRIMONI
1.1.2. Inventari de riscos naturals

1.2. RECERCA AL
GEOPARC

1.3. ESDEVENIMENTS I
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1.1.3. Inventari del patrimoni cultural
1.1.4. Estratègia per a la gestió dels inventaris
1.1.5. Fons bibliogràfic del Geoparc
1.2.1. Coneixement de la recerca que es fa al Geoparc
1.2.2. Recerca a nivell d’escoles i instituts
1.2.3. Recerca a nivell universitari o superior
1.2.4. Beques per a la recerca
1.2.5. Espais de treball i logística per estades dels investigadors
1.3.1. Esdeveniments científics
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PROJECTE

ACCIONS

COMUNICACIONS DE
CIÈNCIA

1.3.2. Publicació d’articles científics

PROGRAMA 2. CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI
2.1. PREVENCIÓ
2.1.1. Monitorització dels LIGs i actualització de les fitxes de diagnosi
2.1.2. Col·laboració amb els Cossos Oficials de Seguretat
2.1.3. Jornades sobre conservació del patrimoni del Geoparc
2.1.4. Prevenció de riscos naturals

2.2. PROTECCIÓ I
RESTAURACIÓ

2.1.5. Lluita contra el canvi climàtic
2.1.6. Catàleg virtual d’afloraments
2.2.1. Protecció y restauració dels LIGs
2.2.2. Custòdia d’elements patrimonials del Geoparc
2.2.3. Gestió de riscos naturals

PROGRAMA 3. EDUCACIÓ Y DIVULGACIÓ
3.1. EDUCACIÓ PER
3.1.1. Formació als docents de primària, secundària i batxillerat
ESTUDIANTS, DOCENTS I
3.1.2. Oferta i monitorització de productes educatius
CENTRES
3.1.3. Millora i desenvolupament de nous productes educatius
3.1.4. Assessorament per preparar material didàctic

3.2. EDUCACIÓ PER
ALTRES GRUPS

3.3. ESDEVENIMENTS
EDUCATIUS I
DIVULGATIUS

3.1.5. Olimpíades Geològiques
3.1.6. Pràctiques en empresa
3.2.1. Cursos i activitats formatives
3.2.2. Camps de treball del Geoparc
3.2.3. Grups que requereixen atenció especial
3.2.4. Pla d’educació ambiental i voluntariat del Geoparc
3.3.1. Geologia
3.3.2. Setmana de la Ciència
3.3.3. Concursos
3.3.4. Exposicions
3.3.5. Altres activitats de divulgació del patrimoni
3.3.6. Disseny de noves activitats de divulgació del patrimoni

PROGRAMA 4. DESENVOLUPAMENT LOCAL SOSTENIBLE
4.1. ENTITATS
4.1.1. Monitorització dels convenis signats
COL·LABORADORES
4.1.2. Millora de convenis amb grans projectes estratègics
4.1.3. Nous convenis amb entitats privades i institucions públiques
4.2. DESENVOLUPAMENT
4.2.1. Cooperació per desenvolupar productes turístics i culturals
DE PRODUCTES
4.2.2. Desenvolupament de nous paquets turístics Geoparc
GEOPARC
4.2.3. Rutes i georutes del Geoparc
4.2.4. Esdeveniments esportius al Geoparc
4.2.5. Gaudeix el Geoparc
4.2.6. Productes agroalimentaris i de restauració
4.2.7. Productes artesanals no agroalimentaris
4.3. MILLORA DE LA
QUALITAT DEL
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4.3.1. Elaborar un Pla de sostenibilitat turística
4.3.2. Certificacions de qualitat turística del Geoparc
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PROJECTE

ACCIONS

GEOTURISME

4.3.3. Jornades de formació
4.3.4. Monitorització del turisme

PROGRAMA 5. VISIBILITAT DEL GEOPARC
5.1. COMUNICACIÓ
5.1.1. Comunicació al personal del Geoparc, socis i entitats col·laboradores
INTERNA
5.1.2. Comunicació a la població local
5.2. VISIBILITZACIÓ DEL
5.2.1. Visibilització del personal del Geoparc, socis i entitats col·laboradores
GEOPARC EN ESPAIS
5.2.2. Estratègia d’elaboració de senyalització i panells
FÍSICS
5.2.3. Visibilització del Geoparc als centres i museus
5.2.4. Visibilització del Geoparc al camp
5.3. COMUNICACIÓ EN
5.3.1. Webs i xarxes socials
CANALS DIGITALS
5.3.2. Noves eines digitals del Geoparc
5.4. MATERIALS DE
5.4.1. Mapes en format digital i/o paper
DIFUSIÓ I MARXANDATGE 5.4.2. Fulletons i publicacions genèriques i temàtiques

5.5. CAMPANYES DE
PROMOCIÓ I
MÀRQUETING

5.4.3. Guies en format digital i/o paper
5.4.4. Materials audiovisuals i fotogràfics
5.4.5. Marxandatge del Geoparc
5.5.1. Pla de màrqueting
5.5.2. Mitjans de comunicació
5.5.3. FAM Trips
5.5.4. PRESS Trips i influencers
5.5.5. Campanyes publicitàries
5.5.6. Màrqueting per grups específics

PROGRAMA 6. GESTIÓ ADMINISTRATIVA I TREBALL EN XARXA
6.1. TASQUES
6.1.1. Pagament de les quotes del Geoparc
ADMINISTRATIVES I
6.1.2. Gestió de finançament pel funcionament del Geoparc i nous projectes
RECERCA DE
6.1.3. Elaboració dels documents de funcionament
FINANÇAMENT
6.1.4 Nova oficina del Geoparc
6.1.5 Revalidació
6.2. ACTIVITATS DEL
6.2.1 Setmana dels Geoparcs Europeus (EGN Week)
CALENDARI DELS
6.2.2 Celebració de dies internacionals proposats per UNESCO / GGN
GEOPARCS
6.3. MITJANS DE
6.3.1. Contribucions en publicacions de la EGN i la GGN
COMUNICACIÓ DELS
6.3.2. Material promocional per accions conjuntes amb altres Geoparcs
GEOPARCS
6.4. CONGRESSOS, FIRES 6.4.1. Congressos i cursos internacionals de Geoparcs
I REUNIONS DELS
6.4.2. Reunions dels Geoparcs d’Espanya: Comité i Foro
GEOPARCS
6.4.3. Grups de treball de la GGN (Working Groups)
6.4.4. Fires turístiques amb presència dels Geoparcs
6.5. COOPERACIÓ
6.5.1 Networking d’àmbit local
(NETWORKING) AMB
6.5.2 Networking d’àmbit nacional
GEOPARCS I ALTRES
6.5.3 Networking d’àmbit internacional
TERRITORIS

El Geoparc Orígens compta amb un pressupost anual propi que és el resultat de les aportacions que rep
l’Associació en concepte de quotes de socis. Val a dir que els municipis i Consells Comarcals
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desenvolupen projectes i accions en benefici del Geoparc que no es computen com a pressupost propi
del Geoparc. A més, el Geoparc rep el suport de la Generalitat de Catalunya articulat pel Departament de
Territori i Sostenibilitat amb implicació de varis Departaments. El patronat de Promoció Econòmica de les
Terres de Lleida de la Diputació de Lleida s’ha implicat amb el Geoparc des dels seus inicis. Per finalitzar,
el Geoparc també es beneficia puntualment d’ajuts d’altres administracions i institucions catalanes i de
col·laboracions amb altres organismes.

2.3 INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT
L’àmbit territorial sud del Geoparc es troba en l’àrea regulada pel Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres
de Lleida), mentre que els municipis de l’alt Urgell, Pallars Jussà i Pallars Sobirà estan inclosos a l’àrea
del Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran. El PTP de Ponent fou aprovat pel Govern de Catalunya el
24 de juliol de 2007 (DOGC núm. 4982 de 5/10/2007). El PTP de l’Alt Pirineu i Aran s’aprovà el 25 de
juliol de 2006 (DOGC núm. 4714 de 7/09/2006).
Pel que fa al planejament sectorial cal esmentar el Pla de l’energia a Catalunya Pla d'estalvi i eficiència
energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya 2018-2022 .
http://icaen.gencat.cat/ca/plans_programes/eficiencia_generalitat/
-

Plans Urbanístics dels Municipis

-

Plans dels Espais Naturals Protegits

El Geoparc Orígens te també compta també amb un Pla Director aprovat en el període (2015-2020).

2.3.1
2.3.1.1

PLA TERRITORIAL PARCIAL DE L’ALT PIRINEU I ARAN
Aspectes generals i objectius

Estan regulats per aquest PTP els municipis inclosos en el Geoparc pertanyents a les comarques del
Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alt Urgell.
L’Alt Pirineu i Aran, amb un pes aclaparador del sòl no urbanitzable i amb una economia en transició que
està comportant un canvi socioeconòmic intens. El PTP estableix com a prioritat definir un model de
desenvolupament que sigui equilibrat i sostenible. Si sempre l’ordenació territorial s’ha de posar al servei
d’una estratègia socioeconòmica per tal d’assegurar-ne l’eficiència i la sostenibilitat, en el cas dels
Pirineus això és especialment important. En aquest context un dels principals reptes és l’insuficient pes
demogràfic en relació a la resta de Catalunya, la qual cosa dificulta el dinamisme social, al que també
afecta el desequilibri en l’estructura de població i de poblament que pateix la regió com a conseqüència
de l’èxode demogràfic de més d’una centúria. D’altra banda també hi ha gran desequilibri intern entre les
zones alpines, amb un turisme creixent, i les prepirinenques en recessió.
Una de les principals fortaleses de l’Alt Pirineu i Aran és el fet d’abastar una de les àrees “naturals” més
grans i ben conservades d’Europa i té un rol a jugar que pot gestionar com un actiu territorial de negoci.
La marca “Pirineus” comporta un valor afegit als productes. Cal superar els dèficits en infraestructures i
equipaments, i aprofitar el fet que s’ha mantingut al marge de desenvolupaments urbans i industrial
generals, també ha arribat més tard el turisme, tot plegat permet basar el desenvolupament en un model
socioeconòmic en que la qualitat de vida és el principal factor d’atracció.
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Així doncs, el PTP de l’Alt Pirineu i Aran estableix objectius quant a l’estructura social i econòmica, i
-

Objectius quant a l’estructura social i econòmica:
o Fixar població en el territori: augmentar la població resident
o Enfortir l’estructura social
o Promoure el benestar de la població i l’accés als serveis
o Gestionar el canvi socioeconòmic
o Diversificar l’economia i integrar més els sectors
o Fer més competitiva l’economia
o Considerar el sector primari com un sector estratègic en la gestió del territori
o Facilitar el creixement d’un sector secundari integrat
o Potenciar el turisme desvinculant-lo progressivament de la construcció
o Aprofitar l’efecte Andorra per fer viables serveis i infraestructures altrament impossibles
o Donar un major paper territorial al Prepirineu
o Dotar el territori de més capacitat d’autogovern i de gestió conjunta

-

Objectius quant als espais oberts
o Preservar el mosaic agroforestal
o Conservar la connectivitat territorial i la biodiversitat existent
o Exigir una especial atenció urbanística en el fons de vall
o Regular infraestructuralment l’accessibilitat al medi natural

-

Objectius quant al sistema d’assentaments urbans
o Concentrar els creixements per crear ciutat i portar els serveis al territori
o Potenciar i relligar cada sistema d’assentaments per garantir el reequilibri intern i l’atenció a les
necessitats dels petits nuclis de població.
o Alentir la classificació de nou sòl urbanitzable residencial destinat a segona residència
o Reconduir la desproporció actual entre sòl residencial i sòl per activitat econòmica
o Fomentar teixits urbans més rics i socialment més saludables
o Permetre un nombre determinat de polaritats turístiques supramunicipals: polígons de la
indústria turística
o Conservar l’estructura territorial evitant l’efecte passadís per agregació dels teixits urbans
o Preservar el valor patrimonial dels petits nuclis pirinencs

-

Objectius quant al sistema d’infraestructures
o Sobreinvertir a l’Alt Pirineu i Aran per millorar la interconnexió amb la resta de Catalunya.
o Augmentar la cohesió interna de l’àmbit.
o Minimitzar l’impacte de les vies transeuropees al seu pas per l’àmbit.
o Fer més fluid el trànsit en les vies no desdoblades amb trànsit de camions o intensament
turístiques i sotmeses a puntes estacionals.
o Garantir l’accés de qualitat a les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
o Integrar adequadament en el territori les infraestructures contemplades en el Pla de l’Energia
de Catalunya 2006-2015 dins l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran.

L’enfocament d’aquest estudi posa el focus sobre el que els PTP identifiquen com a Sistema d’Espais
Oberts. En aquest àmbit el sòl no urbanitzable és absolutament dominant: representa el 99,3% del territori
quan al conjunt de Catalunya és el 94,7%. L’espai forestal, que ocupa el 83% de l’àmbit, té importants
funcions ecològiques, socials i de protecció hidrològica, i en menor grau productives.
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A l’Alt Pirineu i Aran el sòl agrícola és escàs, l’ 11% del territori quan al conjunt de Catalunya supera el
34%. Són unes 65.000 ha de les quals el 28,4% són de regadiu si bé hi ha possibilitats d'arribar a regar el
34,7% del sòl agrícola a mitjà termini.
El Pla territorial proposa una determinació espacial i normativa del sistema d’espais oberts diferenciant els
sòls de protecció especial, els sòls de protecció preventiva i els sòls de protecció territorial.:
La protecció especial es determina en d’aquells espais oberts que actualment ja estan protegits
sectorialment per la legislació ambiental i aquells que el Pla considera que cal preservar pel seu valor
com a peces i connectors d’interès natural i agronatural o com a sòls d’alt valor agrícola productiu i també
per la seva funció específica en l’equilibri mediambiental, com és el cas de les àrees de recàrrega dels
aqüífers.
La protecció territorial aplica a aquells espais oberts que sense assolir el grau de valors naturals,
agraris i mediambientals que tenen els sòls de protecció especial convé preservar de la transformació
perquè: constitueixen àrees extenses inadequades per al seu desenvolupament urbanístic per raó del seu
risc; tenen un elevat valor paisatgístic, identitari, d’estructuració territorial o d’interès social; tenen un
elevat potencial per activitats econòmiques estratègiques compatibles amb el sòl no urbanitzable; o es
tracta d’àrees que per raons de localització, connectivitat, topografia i condicions han de ser reservades
per a possibles infraestructures o equipaments d’interès estratègic en el futur.
El PTP ha establert com a zones de protecció territorial, en l’àmbit del Geoparc, la part meridional de la
Conca Dellà, al Pallars Jussà; unitat morfològica d’elevat valor patrimonial i paisatgístic, diu: ‘la part
meridional de la Conca Dellà, al Pallars Jussà, constitueix una cubeta emmarcada pels relleus que
s’eleven en direcció sud, cap el Montsec, clarament perceptible des de la carretera que va d’Isona a
Tremp. El fet que, històricament, el poblament i l’activitat s’hagi situat majoritàriament al nord de la
carretera ha comportat que aquesta altra part s’hagi mantingut força més neta d’artificialitzacions. Atenent
aquesta realitat i tenint en compte que els terrenys planers situats en la part septentrional de la Conca
Dellà no constitueixen cap factor limitant al creixement urbà i de l’activitat econòmica, el Pla proposa
reforçar aquesta tendència històrica i preservar de creixements significatius la meitat meridional de la
Conca Dellà. D’aquesta manera, una de les dues visuals paisatgístiques queda oberta i com a patrimoni
dels nuclis de la regió. Atesa la gran dimensió de l’àrea protegida, es podran autoritzar explotacions
agràries intensives si es justifica que no poden ubicar-se en l’altre meitat de la Conca i si la seva
integració paisatgística és suficient. No es permetrà, però, la implantació d’activitat industrial i
s’evitarà el pas de línies elèctriques d’alta tensió’
El Pla territorial ha qualificat com de protecció territorial diverses àrees del valor potencial per activitats
econòmiques estratègiques compatibles amb el sòl no urbanitzable, concretament possibles dominis
esquiables. Entre aquestes àrees, i concretament a l’àmbit del Geoparc, se situen a la vall de Manyanet
del domini esquiable de Vall Fosca – Vall de Boí, i les pistes d’esquí de Llessuí actualment tancades.
El PTP indica les actuacions que es poden autoritzar en els espais de protecció territorial, així com les
condicions. A continuació es transcriu literalment el text del PTP que fa referència a aquesta qüestió:
Dins dels espais de protecció territorial esmentats per raó del seu valor paisatgístic,
identitari, d’estructuració territorial o d’interès social, les actuacions que no siguin d’índole
agrària tindran un caràcter absolutament excepcional i s’hauran de sotmetre al
procediment previst en l’article 1.14 de les normes del Pla per a actuacions d’interès territorial
amb una avaluació molt acurada de l’impacte paisatgístic. Entre aquestes actuacions
excepcionals, només s’admetran actuacions lligades a la indústria turística i a la
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valorització dels espais oberts per mitjà del turisme, en cap cas, actuacions industrials o
d’equipaments.
Dins dels espais de protecció territorial esmentats per raó del valor potencial per
activitats econòmiques estratègiques compatibles amb el sòl no urbanitzable, s’admetran
aquelles actuacions permeses en el règim de sòl no urbanitzable amb l’avaluació
ambiental i paisatgística adequada. Excepcionalment, es podran admetre equipaments
propis del lleure, l’esport o l’activitat turística que s’hauran de sotmetre al procediment
previst en l’article 1.14 de les normes del Pla per a actuacions d’interès territorial.
2.3.1.2

Aspectes normatius aplicables

El Títol II de les normes d’ordenació territorial del PTP de l’Alt Pirineu i Aran, regula el Sistema d’Espais
Oberts, els articles 2.5 i 2.6 es refereixen al sòl de protecció especial, el 2.7 i 2.8 el sòl de protecció
territorial i el 2.9 i 2.10 el de protecció preventiva. Tot seguit es reprodueixen aquest articles:
Sòl de protecció especial
Article 2.5. Definició: ‘S’inclouen en aquesta classe aquells sòls en què concorren valors que
justifiquen un grau de protecció altament restrictiu de les possibilitats de transformacions que els
poguessin afectar. Comprèn aquells espais que formen part d’àmbits de protecció establerts en
la normativa sectorial i aquells que el Pla considera que cal preservar pel seu valor com a peces i
connectors d’interès natural i agronatural o com a sòls d’alt valor agrícola productiu i també per la
seva funció específica en l’equilibri mediambiental, com és el cas de les àrees de recàrrega dels
aqüífers.’
Article 2.6. Regulació
1. El sòl de protecció especial haurà de mantenir la condició d’espai no urbanitzat i amb
aquesta finalitat serà classificat com a sòl no urbanitzable pels plans d’ordenació urbanística
municipal llevat que ......
2. Amb relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara dels
apartats 4 i 6 de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, s’entendrà que el sòl de
protecció especial està sotmès a un règim especial de protecció al qual fa referència
l’apartat 5 de l’esmentat article, i que seran incompatibles totes aquelles actuacions
d’edificació o de transformació de sòl que puguin afectar de forma clara els valors que
motiven la protecció especial. Els plànols distingeixen, dins del sòl de protecció especial,
aquell que es protegeix principalment pel seu interès natural i ecològic –en el qual l’ús
agrícola i ramader sovint hi juga un paper rellevant a preservar– i aquell que ho és
principalment pel seu elevat valor agrícola productiu.
3. En el sòl de protecció especial, només es podran autoritzar les següents edificacions de
nova planta:
a. Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de
protecció o la millora de la gestió del sòl en el marc dels objectius de preservació
que estableix el Pla.
b. L’ampliació d’edificacions que hi ha destinades a usos que poden ser admesos en
sòl no urbanitzable. Aquestes ampliacions hauran de justificar-se en funció de
necessitats de l’ús a què està destinat l’edificació existent i no n’excediran del 20%
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del sostre i del volum. En cas que s’haguessin de realitzar ampliacions de major
grandària, restaran subjectes a les condicions que estableix aquest article per a la
resta d’edificacions que podrien ser admissibles en sòl no urbanitzable.
c. Les edificacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que estableix l’article
47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, quan es compleixin les condicions i
exigències ..... per tal de garantir que no afectaran els valors que motiven la
protecció especial d’aquest sòl.
4. En el sòl classificat com de protecció especial pel seu alt valor agrícola, i en general en tot el
sòl de protecció especial que estigui destinat a activitats agràries, s’entendran com a
edificacions motivades per la millora de la seva gestió les necessàries per a l’agricultura a
cel obert i la ramaderia extensiva,....
5. Les edificacions motivades per formes intensives d’explotacions agrícoles o ramaderes, com
també totes aquelles altres edificacions i activitats autoritzables en determinades
circumstàncies en el sòl no urbanitzable a l’empara de l’article 47 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, requeriran, per a ser autoritzades, la incorporació a l’estudi d’impacte i
integració paisatgística, que és preceptiu d’acord amb el que disposa l’article 6.4 per tractarse d’edificacions aïllades, d’un capítol que analitzi els efectes de la inserció de l’edificació en
l’entorn territorial i demostri la seva compatibilitat amb la preservació dels valors que motiven
la protecció especial d’aquest sòl, sense perjudici del que s’assenyala a l’apartat 8. En tot
cas, no s’autoritzaran aquestes edificacions i activitats en sòl de protecció especial si hi ha
alternatives raonables d’ubicació en sòls de protecció preventiva o territorial.
6. Els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en sòl de
protecció especial, com també la millora dels que hi ha en aquesta classe de sòl, adoptaran
solucions que minimitzin els desmunts i terraplens, i evitaran interferir els corredors
hidrogràfics i biològics. L’estudi d’impacte ambiental quan sigui requerit per la naturalesa de
l’obra tindrà en compte la circumstància de la seva ubicació en sòl de protecció especial.
Quan no es requereixi l’estudi d’impacte ambiental serà preceptiva la realització , dins
l’estudi d’impacte i integració paisatgística que disposa l’article 6.4, d’una valoració de la
inserció de la infraestructura en l’entorn territorial que expressi el compliment de les
condicions esmentades sense perjudici del que s’assenyala a l’apartat 8.
7. L’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures en l’entorn territorial
haurà de demostrar que les construccions i els usos que es proposen no afecten de forma
substancial els valors de l’àrea de sòl de protecció especial on s’ubicarien. L’estudi haurà de
considerar les següents variables, amb especial atenció a les relacionades amb els valors a
protegir: vegetació de l’entorn, fauna de l’entorn, funcions de connectivitat biològica,
fragmentació territorial, estabilitat del sòl, valor edafològic productiu, funcions hidrològiques,
gestió dels residus i de les aigües residuals, accessibilitat i necessitat de serveis, increment
de la freqüentació, valors patrimonials (recs, feixes, murs...), millora esperada de la gestió de
l’espai protegit.
8. Mitjançant instruments de planejament urbanístic –plans directors urbanístics, plans
d’ordenació urbanística o plans especials- o directrius de paisatge que s’incorporin al pla
territorial, es podran, en el marc de les regulacions d’ordre general que s’expressen en
aquestes normes, desenvolupar de forma detallada les condicions per a l’autorització de les
edificacions i activitats a què es refereix l’apartat 5, com també les condicions específiques
per a la implantació de les infraestructures necessàries. Quan hi hagi aquestes regulacions,
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no serà necessari analitzar i valorar la inserció en l’entorn territorial a què es fa referència,
amb caràcter general, en aquest article, sense perjudici de:
a. Les avaluacions d’impacte ambiental que exigeix la legislació vigent per a
determinades actuacions en funció de la seva naturalesa i dimensió.
b. Les avaluacions d’impacte ambiental que exigeix la normativa ambiental de
Catalunya per als espais compresos en el pla d’espais d’interès natural.
c. Les condicions específiques establertes per als sòls que formen part de la Xarxa
Natura 2000.
9. En els marges i límits de parcel·la dels sòls de protecció especial destinats a la producció
agrària, es mantindrà o, en el seu cas, es reposarà la vegetació natural espontània o la
tradicional de la zona (rengles d’arbres o arbusts, bardisses,...) en tant que factors de
biodiversitat i del paisatge. Els departaments competents definiran projectes de restauració i
programes de foment amb aquest objectiu.
10. L’aprofitament agrari existent forma part indissoluble dels sòls de valor natural i de connexió.
En un context com el pirinenc, en que el paisatge i els ecosistemes s’estan embosquint i
uniformitzant, els espais agraris han de ser preservats i afavorits de forma preferent. Per
aquesta raó, d’acord amb els apartats 4 i 5 d’aquest article, les instal·lacions necessàries per
a l’activitat agrària, imprescindibles per una correcta gestió del territori, seran considerades
d’especial interès. Igualment, l’espai d’ús agrícola i ramader en el moment d’aprovació del
Pla o aquell que en el futur pugui establir un pla sectorial d’espais d’interès agrari serà
susceptible de recuperació per a l’ús agropecuari esmentat en el cas que, temporalment,
s’hagi produït un període d’inactivitat i embosquinament.
Sòl de protecció territorial
Article 2.7. Definició ‘S’inclouen en aquest tipus de sòl aquells terrenys que sense assolir el grau
de valors naturals, agraris i mediambientals que tenen els sòls de protecció especial convé
preservar, en principi, de la transformació per algun dels següents motius:
a. Existència de riscos geològics, d’inundabilitat o d’altres afectacions que fan inadequat el
seu aprofitament urbanístic i que per la seva extensió o significació territorial convingui
assenyalar.
b. Valor paisatgístic, identitari, d’estructuració territorial o d’interès social a regular pels
catàlegs i directrius del paisatge o per plans directors urbanístics.
c. Valor per activitats econòmiques estratègiques compatibles amb el sòl no urbanitzable.
d. Valor de reserva per raons de localització, connectivitat, topografia i condicions de l’àrea
per a possibles infraestructures o equipaments d’interès estratègic en el futur.
La memòria del Pla especifica les motivacions de la tipificació com a sòl de protecció territorial
de les diverses àrees i, en el seu cas, les condicions per a les transformacions de les àrees que
es preserven pel seu valor de reserva estratègica. En aquest cas, i tal com s’esmentava a
l’apartat
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Article 2.8 Regulació
1. Sense perjudici de la possibilitat d’actuacions excepcionals d’especial interès que regula
l’article 1.14, el sòl de protecció territorial haurà de mantenir la condició d’espai no urbanitzat
i amb aquesta finalitat serà classificat com a no urbanitzable pels plans d’ordenació
urbanística municipal. El sòl de protecció territorial restarà subjecte a les limitacions que
estableix l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme i a les condicions que es deriven
dels motius que en cada cas justifiquen la seva consideració com a sòl de protecció
territorial que s’especifiquen a la memòria del Pla.
2. En relació amb les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara de
l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, es considera preferible la seva localització
en sòl de protecció preventiva, i per aquest motiu la seva autorització en sòl de protecció
territorial s’haurà de justificar per la inexistència d’alternatives raonables de localització en
sòl de protecció preventiva.
3. Les actuacions excepcionals d’especial interès a què es refereix l’article 1.14 que s’hagin de
desenvolupar en sòl de protecció territorial aportaran les solucions als problemes de riscos
en el seu cas i permetran, per la seva dimensió i caràcter, la preservació del paisatge de
l’àrea quan aquest hagi estat el motiu de la tipificació del sòl com de protecció territorial.
4. Quan el motiu de la qualificació sigui el seu valor per activitats econòmiques estratègiques
compatibles amb el sòl no urbanitzable, entre les quals les estacions d’esquí, s’hi permetran
els equipaments i instal·lacions necessàries, d’acord amb la normativa pròpia del sòl no
urbanitzable i les condicions i restriccions sectorials que els siguin d’aplicació, per fer efectiu
el seu aprofitament. No s’autoritzarà, tanmateix, la construcció d’habitatges.
Sòl de protecció preventiva
Article 2.9. Definició ‘S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el
planejament urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o de protecció
territorial. El Pla considera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que
mitjançant el planejament d’ordenació urbanística municipal, i en el marc de les estratègies que
el Pla estableix per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i
edificades, si escau. També el Pla preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies
establertes per a cada nucli, es puguin admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o
instal·lacions de valor estratègic general i d’especial interès per al territori, a través del
procediment que el Pla determina en l’article 1.14 per a garantir una avaluació suficient dels pros
i contres de la iniciativa.
Article 2.10. Regulació
1. El sòl de protecció preventiva està subjecte a les limitacions que la legislació urbanística
estableix per al règim de sòl no urbanitzable i que s’assenyalen bàsicament a l’article 47 del
Text refós de la Llei d’urbanisme.
2.

Els plans d’ordenació urbanística municipal podran, si s’escau, classificar com a
urbanitzable aquelles peces de sòl de protecció preventiva ...

3. El sòl de protecció preventiva que mantingui la seva classificació de sòl no urbanitzable
continuarà subjecte a les limitacions pròpies d’aquest règim de sòl amb les especificacions
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que estableixi en cada cas el Pla d’ordenació urbanística municipal i altres instruments de
planejament urbanístic, en el seu cas. Sense perjudici de les restriccions específiques per a
determinades àrees establertes en el Pla d’ordenació urbanística municipal o altres
instruments urbanístics, cal considerar en general el sòl de protecció preventiva com una
opció preferent enfront del sòl de protecció territorial per a implantacions admeses en sòl no
urbanitzable.
4. Els plans municipals hauran de posar especial atenció en l’ordenació de l’àmbit del sòl de
protecció preventiva, sense perjudici de la capacitat del pla d’ordenació urbanística
municipal de precisar, d’acord amb el pla territorial, l’ordenació de tot el sòl no urbanitzable
del terme municipal.

L’article 2.13 del PTP estableix l’ordenació del sòl no urbanitzable en el planejament urbanístic, al segon
apartat d’aquest article fa referència a l’objectiu de preservació dels valors i funcions de les zones
delimitades en els plans i de les mesures de protecció a determinar en cadascuna. Concretament
estableix els valors agrícoles i ramaders (i); els valors ambientals, ecològics o científics (ii) i els valors
paisatgístics i patrimonials (iii). També determina, a l’apartat d, que el planejament urbanístic ha de
considerar l’ordenació del sòl no urbanitzable que, sense tenir un valor intrínsec notable, pot jugar un
paper rellevant en l’estructuració de l’espai.
En aquest treball es prenen en consideració els valors agrícoles i ramaders, a l’apartat d’anàlisi de l’espai
agrari. D’altra banda, en el capítol relatiu al paisatge, es recolliran les consideracions oportunes en relació
als valors paisatgístics i patrimonials, així com, el sòl no urbanitzable sense un valor intrínsec identificat.
El PTP de l’Alt Pirineu i Aran, a l’Article 2.17, recull una sèrie de recomanacions complementàries per a
una millor planificació i gestió dels espais oberts. Es tracta d’un llistat d’instruments de planificació i de
gestió complementaris, entre les quals destaquem les següents per considerar-les d’interès en aquest
estudi:
-

-

-

Un pla d’espais d’interès agrari que identifiqui, entre d’altres qüestions, els elements estratègics per al
sistema de ramaderia extensiva tradicional i els espais on el valor natural i productiu van
indissociablement lligats.
Un mapa de sòls agrícoles (valor edafològic i aptitud productiva) per a l’Alt Pirineu i Aran.
Un programa d’espais agraris tallafoc.
Un pla de suport al manteniment de les infraestructures tradicionals de rec d’importància per a la
conservació del paisatge pirinenc.
Un pla general de política forestal que inclogui o es complementi amb una definició de les possibilitats
d’aprofitament energètic de les explotacions forestals (biomassa forestal).
Un estudi sobre les possibilitats de racionalització i minimització de l’impacte paisatgístic de les
infraestructures de transformació d’energia elèctrica –subestacions i centres de transformació
elèctrics– i de transport.
Una normativa específica i un pla de camins que clarifiqui la titularitat i la gestió dels diferents tipus de
camí.
Un pla de vies pecuàries que garanteixi la seva recuperació i conservació patrimonial i reguli la seva
multifuncionalitat.
Un pla de valorització de les làmines d’aigua.
Un pla integral de turisme de muntanya que valoritzi econòmicament el recurs turístic que és el
patrimoni i el paisatge i permeti la seva gestió i protecció.
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El títol VI de la normativa del PTP estableix la regulació del paisatge, en base a 6 articles (6.1 a 6.6), que
s’analitzen i es detallen al capítol de paisatge.

2.3.2
2.3.2.1

PLA TERRITORIAL PARCIAL DE PONENT
Aspectes generals i objectius

El PTP de Ponent integra les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el
Segrià i l’Urgell, que ocupen la Depressió Central Catalana, es tracta de la plana més extensa del país. El
Geoparc inclou part de la Noguera, concretament els municipis d’Àger, Camarasa i Vilanova de Meià.
La relació entre el sòl urbà, urbanitzable i les infraestructures i la superfície total dels municipis és molt
inferior a la de la mitjana de Catalunya, és a dir, el percentatge d’artificialització és baix. Es tracta d’un
territori de caràcter marcadament rural. Si bé, per tal de garantir la conservació dels espais oberts i
l’activitat agrària, s’ha de prendre en consideració tan la fragilitat del hàbitats com el procés de
desenvolupament agrari que ha sofert al llarg del temps.
Si bé la ruralitat és una característica comuna a gairebé totes les comarques de les Terres de Lleida,
algunes àrees es troben en processos de transformació econòmica vinculats a activitats industrials,
terciàries i logístiques, o de transformació i creixement urbà que. Alguns exemples remarcables són
l’extensa àrea urbana de Lleida, Balaguer, l’emergent activitat al llarg del tot el corredor de
l’autovia A-2, la possible potenciació d’alguns municipis situats a prop de l’autopista AP-2 i
alguns municipis del nord amb dinàmiques pròpies com Artesa de Segre, Ponts, Agramunt o
Guissona. L’àrea del Geoparc Orígens no es troba en cap d’aquestes zones actualment en transformació.
Els objectius específics del PTP pel que fa a l’ordenació del sistema d’espais oberts de l’àmbit de les
Terres de Lleida són els següents:
-

Afavorir la diversitat biològica i el manteniment dels processos naturals, preservant de la urbanització,
l’artificialització i la degradació els sòls de més valor natural i de connexió i els processos que hi
tenen lloc, tant pels seus valors intrínsecs com pels patrimonials culturals, identitaris i paisatgístics i
per la seva consideració com a actiu econòmic que ha de contribuir a un major desenvolupament del
món rural.

-

Evitar la urbanització dels sòls potencialment sotmesos a riscos naturals coneguts.

-

Establir reserves estratègiques de sòl que evitin la seva urbanització per a usos que poden encabirse perfectament en una altra ubicació i que mantinguin la seva disponibilitat per a possibles
actuacions futures d’interès general.

-

Determinar els sòls dels quals el planejament urbanístic pot detreure els estrictament necessaris per
al creixement dels nuclis d’acord amb les seves respectives estratègies de desenvolupament
assignades pel Pla.

-

Garantir la coherència del model territorial i la continuïtat de l’activitat agrària i del paisatge rural.

-

Mantenir i incrementar la qualitat de vida dels habitants del territori.

-

Contribuir al desenvolupament sostenible.

Els espais considerats com a sòl de protecció especial pel seu valor natural està el Espai d’Interès Natural
Serra del Montsec, amb 17.660,33 ha a les Terres de Lleida, d’un total de 30.857,78 ha. És un massís
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prepirinenc, mostra important dels sistemes naturals d'aquest territori. La vegetació és de tipus
mediterrani, amb carrascars, i obacs de caràcter submediterrani amb rouredes. Les zones humides
dels rius i embassaments i els rocams són els biòtops més explotats per una fauna molt
diversa. Són reconeguts tan la singularitat geològica, com la remarcable diversitat biològica i l’especial
valor paisatgístic de la zona.
Els espais Xarxa Natura 2000 presents en aquest àmbit i qualificats com a sòl de protecció especial pel
seu valor natural són: Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana (ZEC i ZEPA ES5130015), Aiguabarreig
Segre- Noguera Pallaresa (ZEC i ZEPA ES5130014).
A l’àmbit del PTP de Ponent l’ús agrícola del sòl és predominant, i a diferència d’altres àmbits territorials,
aquest Pla no delimita sòls de protecció especial d’alt valor agrícola.
Quan a els sòl de protecció especial pel seu valor de connexió, en els municipis del Geoparc Orígens, cal
remarcar els següents: els contraforts meridionals del Montsec i la carretera del Doll-Noguera Pallaresa –
St. Mament.
El Pla estableix la previsió d’incorporar al sòl no urbanitzable de protecció territorial les unitats
que, pel seu valor paisatgístic o identitari, estableixin el Catàleg i les directrius de paisatge de les
Terres de Lleida.
2.3.2.2

Aspectes normatius aplicables

Les normes d’ordenació territorial del PTP de les Terres de Lleida, també anomenat de Ponent, inclou al
Títol II la regulació del Sistema d’Espais Oberts. I, com el PTP de l’Alt Pirineu i Aran (apartat 2.3.1.2), els
articles 2.5 i 2.6 es refereixen al sòl de protecció especial, el 2.7 i 2.8 el sòl de protecció territorial i el 2.9 i
2.10 el de protecció preventiva. El text d’aquest articulat és similar al recollit pel PTP de l’Alt Pirineu i
Aran, per aquest motiu no es reprodueix.
En el PTP de Ponent l’article 2.12 és el que estableix l’ordenació del sòl no urbanitzable en el planejament
urbanístic, a l’apartat 2 es detallen els valors agrícoles i ramaders (i); els valors ambientals, ecològics o
científics (ii) i els valors paisatgístics i patrimonials (iii). I a l’apartat l’apartat d, també es reconeix el paper
rellevant del sòl no urbanitzable que, sense valor intrínsec notable, en l’estructuració de l’espai.

2.3.3

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Els instruments de planejament urbanístic vigents s’enumeren a la Taula 3, on s’inclou també la tipologia,
la data d’aprovació i la referència de la publicació (número de DOGC i/o data).
Taula 3. Instruments de planejament urbanístic vigents, tipus i data d’aprovació
Municipi

Comarca

Tipologia

Abella de la Conca

Pallars Jussà

Àger
Baix Pallars
Camarasa

La Noguera

Castell de Mur

Pallars Jussà
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Data
aprov.

Publicació
DOGC

Pla d'ordenació urbanística municipal

09/05/2013

6403 25*03/2013

La Noguera

Normes subsidiàries del planejament

12/06/2008

5199 21/08/2008

Pallars Sobirà

Pla director urbanístic del Pallars Sobirà
Normes de planejament urbanístic. Municipis
Alt Pirineu
Normes subsidiàries de planejament. Text
refós
Pla d'ordenació urbanística municipal

01/08/2008
18/02/2015

5196 18/08/2008
21/04/2015

03/12/1998

03/03/1998

09/05/2013

29/07/2013
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Municipi

Comarca

Tipologia

Data
aprov.

Publicació
DOGC

Coll de Nargó

Alt Urgell

Conca de Dalt

Pallars Jussà

Pla d'ordenació urbanística municipal

09/12/2010

5826 25/02/2011

Normes subsidiàries del planejament
MNSS
Normes de planejament urbanístic. Municipis
Alt Pirineu
Pla d'ordenació urbanística municipal

15/05/2002
06/04/2006
18/02/2015

4935 27/07/2007
4668 04/07/2006
21/04/2015

Gavet de la Conca

Pallars Jussà

Isona i Conca de
Dellà
Pobla de Segur, la

Pallars Jussà

26/07/2012

6271 11/12/2012

03/09/2020

03/09/2020

Pallars Jussà

Pla director urbanístic de revisió dels sòls no
sostenibles dels municipis de l'Alt Pirineu
NNSS i modificacions
Normes subsidiàries del planejament

Torre de Capdella, la

15/11/1994
21/02/2001

18/01/1995
04/05/2001

Llimiana

Pallars Jussà

Normes subsidiàries del planejament

29/09/2002

15/01/2003

Salàs de Pallars

Pallars Jussà

Normes subsidiàries del planejament

05/06/1985

4935 27/07/2007

Sant Esteve de la
Sarga
Sarroca de Bellera

Pallars Jussà

18/02/2015

21/04/2015

Pallars Jussà

Normes de planejament urbanístic. Municipis
Alt Pirineu
Normes subsidiàries del planejament

21/02/2001

04/05/2001

Senterada

Pallars Jussà

Normes de planejament urbanístic

19/04/2010

5630 17/05/2010

Talarn

Pallars Jussà

19/01/2006

4598 17/03/2006

Tremp

Pallars Jussà

Text refós de les Normes subsidiàries de
planejament
Pla d'ordenació urbanística municipal

01/08/2012

6249 08/11/2012

Vilanova de Meià

La Noguera

Normes de planejament urbanístic. Municipis
de Ponent

17/03/2015

10/06/2015

Pallars Jussà

En l’elaboració del present informe s’ha revisat la qualificació del sòl no urbanitzable en conjunt per a tots
el municipis a partir del Mapa Urbanístic de Catalunya, Aquest mapa ha estat elaborat pel Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ja que es considera una eina estratègica de
l’Administració per dur a terme les polítiques de planificació i ordenació del territori i un
instrument d’utilitat per a la ciutadania que dona transparència a la informació urbanística vigent.
Incorpora tots els expedients de planejament general vigents a 1 de juliol de 2020 en el territori de
Catalunya. Es tracta d’un mapa sintètic del planejament general que ha homogeneïtzat les qualificacions
de cada municipi per tal que sigui possible fer una interpretació conjunta.
El Mapa Urbanístic de Catalunya, estableix diverses qualificacions de sòl no urbanitzable, que a l’àrea del
Geoparc ocupa la superfície recollida en la Taula 4 agrupada per tipologia.
Taula 4. Ocupació en superfície del sòl per qualificacions, s’han agrupat algunes qualificacions per tipologia. Font Mapa
Urbanístic de Catalunya.

Codi

Qualificació del sol

A1 i A2
SH, SH0
M1 o M2
M1 o M2
R1, R2, R3, R4, R5 o R6
SD
SE
SA
SF
SX0, SX1 i SX 2

Activitat econòmica (industrial o serveis)
Hidrogràfic I Hidràulic
Altres (reforma urbana o conservació)
Mixt (Transformació o Conservació)
Residencial
Habitatge dotacional públic
Equipaments, espais lliures públic i zones verdes
Sistema aeroportuari
Sistema ferroviari
Sistema viari eixos estructurants i sòl urbà
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Superfície
(ha)
19,86
4.579,03
9,58
25,20
300,52
0,85
358,80
40,69
27,85
620,07
Pàgina 32 de 150

EINES PER LA GESTIÓ I ORDENACIÓ DEL PAISATGE I DE L’ESPAI AGRARI A L'ÀMBIT DEL GEOPARC ORÍGENS
Memòria

Codi

Qualificació del sol

SX3
SS
ST
D1, D2, D3, D5
N1 i N3

Sistema viari en sòl no urbanitzable
Sistemes de protecció
Serveis tècnics i Serveis tècnics ambientals
Urbanitzable
No urbanitzable

Superfície
(ha)
431,04
25,31
53,25
179,49
197.999,47

El sòl no urbanitzables ocupa un 96,74% del total de la superfície dels municipis del Geoparc Orígens,
el sistema hidrogràfic i hidràulic és el segon en extensió i suposa un 2,24%, el sistema viari s’entén sobre
un 0,5% del territori. El sòl residencial és el 0,15%, i els equipaments i espais lliures el 0,18%.

2.3.4

PLA ESPECIAL DEL LLAC DE SANT ANTONI

En data 2 de juny de 2004 la Comissió d’Urbanisme de Lleida va aprovar definitivament el Pla Especial
d’Ordenació del pantà de Sant Antoni i el seu entorn, la redacció del qual, fou encarregada pel Consell
Comarcal del Pallars Jussà en data 5 de desembre de 1991 segons el Decret 101/91.
L’abast territorial inclou l’embassament de Sant Antoni, les zones de protecció perifèriques i el entorn més
immediat. L’àmbit està compartit en cinc municipis La Pobla de Segur, La Conca de Dalt, Salàs de
Pallars, Talarn i Isona i Conca Dellà. La carretera comarcal C-147 és el límit pel marge dret del pantà. El
límit Nord coincideix amb el de la zona vocacional de la Pobla de Segur, mentre que el límit sud és la
presa de Talarn. Per la marge esquerra, oriental, el límit ressegueix la carretera local de la Pobla de
Segur a Pessonada i Aramunt i, a partir d’aquí, pel camí a Pui de l’Anell fins al desviament a Montesquiu i
Orcau. A partir d’aquest desviament el límit continua per la pista dde Galliner i des d’aquí en línia recta
fins a la presa.
Els objectius del Pla Especial, tal i com expressa la seva redacció van estar:
•

l'establiment de mesures de preservació dels sistemes i valors naturals, de correcció dels
desajustos territorials, i l’estímul d'accions de valorització dels potencials naturals, culturals,
patrimonials i lúdic-esportius.

•

Formalitzar el pantà i el seu entorn com a àrea referencial dins el territori on s’ubica, mantenir
l’estabilitat dels sistemes naturals tot preservant-ne la diversitat biològica, preservar i potenciar el
patrimoni cultural i paisatgístic d’aquest lloc, i alhora oferir noves oportunitats per al lleure,
l’esport i les activitats de caràcter turístic en general, eren doncs els objectius fonamentals del
Pla Especial que es va redactar.

Els conceptes fonamentals en que es basà el desenvolupament del Pla Especial foren els següents:
•

El pantà de Sant Antoni: pantà artificial amb usos que evolucionen -de l’aprofitament hidroelèctric
als recursos turístics-. La consolidació d’ofertes.

•

La transformació del paisatge originari. Gestió i protecció mediambientals.

•

La cohesió territorial en les possibilitats de la comarca. El pantà com a lloc d’infraestructures i
equipaments comuns d’ordre territorial.
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•

El desenvolupament dels atractius municipals en l’àmbit del pantà. Coordinació de les
compatibilitats i especificitats d’usos. Gestió integral dels recursos patrimonials.

•

Proposta llistada d’iniciatives, usos, activitats, que es poden desenvolupar en funció de les
capacitats territorials de l’àmbit del pantà. La base del debat plurimunicipal.

L’Article 67 de les Normes Urbanístiques estableix les condicions d’ordenació del Sistema de serveis
tècnics i, concretament en l’apartat 4 d’aquest article, prohibeix a la totalitat de l'àmbit la prohibició

d’implantació de noves línies d'alta tensió de transport d'energia elèctrica i telefonia, admetent-se només aquelles
d'abastament directe a edificis i instal·lacions que pertanyen a l'àmbit del Pla.

A l’article 96 del mateix Pla en el capítol 4 del títol 5, sobre protecció del paisatge, es recullen les
condicions per a noves línies: ‘Les noves línies soterrades de transport de matèria i/o energia (línies
elèctriques d’alta tensió, oleoductes, gasoductes, etc...) es canalitzaran i s’ordenaran conjuntament amb
les existents preveient corredors al llarg de les infraestructures de comunicació o per aquells terrenys que
menys perjudiquin la qualitat ambiental i paisatgística del territori i sempre el més allunyades possible dels
espais d’interès natural. El traçat de les noves línies, i l’adequació o trasllat de les existents requerirà la
formulació del Pla Especial corresponent en el que es determini la seva necessitat, les alternatives de
traçat amb la determinació del de menor impacte i les mesures correctores dels impactes ambientals
negatius que es puguin produir’.
L’àmbit del pla inclou terrenys que pertanyen a cinc municipis: Talarn, Salàs de Pallars, La Pobla de
Segur, Conca de Dalt i Isona i Conca Dellà. Inclou la làmina d’aigua i els terrenys que envolten
l’embassament de Sant Antoni. La superfície inclosa és de 1.298 hectàrees, 862 ha de làmina d’aigua i
436 ha de terreny que l’envolta.

2.3.5

PLA DE L’ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC DE CATALUNYA 2012-2020

El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 va ser aprovar per acord de Govern el 9
d’octubre de 2012. En la data de redacció d’aquest document s’ha exhaurit el termini d’aquesta
planificació i no se’n ha aprovat cap altre.

2.3.6

PLAN NACIONAL INTEGRAL D’ENERGIA I CLIMA (PNIEC) 2021-2030

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha
acordat remetre a la Comissió Europea el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC).
L’àmbit territorial del PNIEC és d’aplicació a tot el territori espanyol.
El PNIEC te per objectiu una reducció d’un 23% de emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) respecte
a 1990. Aquest objectiu de reducció implica eliminar una de cada tres tones de gasos d’efecte hivernacle
que s’emet actualment. És un repte europeu a l’horitzó 2030 fixat a l’Acord de Paris. Per tal de donar
compliment al Reglament (UE) 2018/1999 del Parlament Europeu i del Consell d’11 de desembre de 2018
sobre la governança de la Unió de l’Energia i de l’Acció pel Clima, el Govern va enviar el pla a Brussel·les
al gener del present any. Paral·lelament s’ha elaborar l’Estudi Ambiental Estratègic del PNIEC i ha estat
sotmets a consulta pública.
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Al gener del 2021 s’ha publicat la declaració ambiental estratègica del PNIEC, mitjançant Resolució de 30
de desembre de 2020, de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental (BOE núm. 9 del 11 de
gener de 2021). En aquest apartat es sintetitza la Declaració d’Impacte Ambiental del PNIEC.
2.3.6.1

Objectius del PNIEC

Tenint en compte també l’estratègia de la Unió Europea per assolir una economia pròspera, moderna,
competitiva i climàticament neutra al 2050, el PNIEC proposa una sèrie de mesures amb els següents
objectius per al 2030:
•
•
•
•

23% de reducció de les emissions de gaso d’efecte hivernacle (GEI) respecte a l’any 1990.
42% de renovables sobre l’ús final de l’energia
39,5% de millora de l’eficiència energètica
74 % d’energia renovable en la generació elèctrica

El Pla aborda les cinc dimensions que estableix la Unió Europea, de manera que al 2050 s’aconsegueixi
la neutralitat energètica al 2050, amb la reducció d’un 90% o més d’emissions de gasos GEI o un sistema
elèctric 100% renovables. Aquestes cinc dimensions són a la vegada els objectius operatius del PNIEC: la
descarbonització de l’energia i l’avenç de les renovables; l’eficiència energètica; la seguretat energètica;
el mercat interior de l’energia i la recerca, innovació i competitivitat.
S’ha previst un augment significatiu de generació d’energia de fonts renovables. L’objectiu és instal·lar 59 GW de
capacitat addicional de renovables, de forma que para el any 2030 la potència total instal·lada en el sector elèctric
sigui d’uns 161 GW, dels que

•
•
•
•
•
•
•
•
2.3.6.2

50 GW procediran de la energia eòlica (terrestre y marina),
39 GW seran de solar fotovoltaica;
27 GW de los cicles combinats de gas;
16 GW de la hidràulica;
9,5 GW de bombeig hidràulic;
7 GW solar termoelèctrica i
3 GW de la energia nuclear,
quantitats menors d’altres tecnologies.

Mesures proposades

Les mesures previstes per a assolir els objectius establerts al PNIEC són les següents:
Objectiu 1: DESCARBONITZACIÓ
1.1 Desenvolupament de noves instal·lacions de generació elèctrica amb renovables.
1.2 Gestió de la demanda, emmagatzemament i flexibilitat.
1.3 Adaptació de xarxes elèctriques per a la integració de renovables.
1.4 Desenvolupament de l’autoconsum amb renovables i la generació distribuïda.
1.5 Incorporació de renovables al sector industrial.
1.6 Marc per al desenvolupament de les energies renovables tèrmiques.
1.7 Biocombustibles avançats al transport
1.8 Promoció de gases renovables.
1.9 Pla de renovació tecnològica en projectes ja existents de generació elèctrica amb energies renovables.
1.10 Promoció de la contractació bilateral de energia elèctrica renovable.
1.11 Programes específics per al aprofitament de la biomassa.
1.12 Projectes singulars i estratègia per a la energia sostenible a les illes.
1.13 Comunitats energètiques locals.
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Objectiu 1: DESCARBONITZACIÓ
1.14 Promoció de el paper proactiu de la ciutadania en la descarbonització.
1.15 Estratègia de Transició Justa.
1.16 Contractació pública d'energia renovable.
1.17 Formació de professionals en el sector de les energies renovables.
1.18 Revisió i simplificació de procediments administratius.
1.19 Generació de coneixement, divulgació i sensibilització.
1.20 Règim europeu de comerç de drets d'emissió.
1.21 Reducció d'emissions de GEH en els sectors agrícola i ramader.
1.22 Reducció d'emissions de GEH en la gestió de residus.
1.23 Reducció d'emissions de GEH relacionades amb gasos fluorats.
1.24 Embornals forestals.
1.25 Embornals agrícoles.
1.26 Fiscalitat.
Objectiu 2: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
2.1 Zones de baixes emissions i mesures de canvi modal.
2.2 Ús més eficient dels mitjans de transport.
2.3 Renovació de el parc automobilístic.
2.4 Impuls de el vehicle elèctric.
2.5 Millores en la tecnologia i sistemes de gestió de processos industrials.
2.6 Eficiència energètica en edificis existents de el sector residencial.
2.7 Renovació de l'equipament residencial.
2.8 Eficiència energètica en l'edificació de el sector terciari.
2.9 Eficiència energètica en equips generadors de fred i grans instal·lacions de climatització de el sector terciari i
infraestructures públiques.
2.10 Eficiència energètica en explotacions agràries, Comunitats de regants i maquinària agrícola.
2.11 Promoció dels serveis energètics.
2.12 Sector públic: responsabilitat proactiva i contractació pública eficient energèticament.
2.13 Auditories energètiques i sistemes de gestió.
2.14 Formació de professionals en el sector de l'eficiència energètica.
2.15 Comunicació i informació en matèria d'eficiència energètica.
2.16 Altres mesures per promoure l'eficiència energètica: la transició a la cogeneració d'alta eficiència.
2.17 Mesura financera: Fons Nacional d'Eficiència Energètica.
Objectiu 3: SEGURETAT ENERGÈTICA
3.1 Manteniment d'existències mínimes de seguretat de productes petrolífers i gas.
3.2 Reducció de la dependència del petroli i el carbó a les illes.
3.3 Punts de recàrrega de combustibles alternatius.
3.4 Impuls a la cooperació regional.
3.5 Aprofundiment en els plans de contingència.
3.6 Planificació per a l'operació en condicions de seguretat d'un sistema energètic descarbonitzat.
Objectiu 4: MERCAT INTERIOR DE L’ENERGIA
4.1 Augment de la interconnexió elèctrica amb França.
4.2 Augment de la interconnexió elèctrica amb Portugal.
4.3 Infraestructures de transport d'electricitat diferents dels «Projects of Common Interest» (PCIs).
4.4 Integració del mercat elèctric.
4.5 Protecció dels consumidors d'electricitat i increment de la competència.
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Objectiu 4: MERCAT INTERIOR DE L’ENERGIA
4.6 Accés a dades.
4.7 Integració del mercat del gas.
4.8 Protecció dels consumidors de gas.
4.9 Millora de la competitivitat de el sector gas minorista.
4.10 Pla de Desenvolupament de gestió de la demanda de gas.
4.11 Lluita contra la pobresa energètica.
Objectiu 5: RECERCA, INNOVACIÓ I COMPETITIVITAT
5.1 Acció Estratègica en Energia i Clima.
5.2 Implementació de l'SET-Pla.
5.3 Xarxa d'Excel·lència en Energia i Clima.
5.4 Increment, coordinació, millora í ús eficient d’infraestructures i equipaments científics tecnològics en energia i
clima.
5.5 Compra pública d’innovació verda.
5.6 Enfortiment del Capital Risc Públic per a la Transferència de Tecnologia en Energia i Clima.
5.7 Nous instruments de suport a la recerca i la innovació en Energia i Clima.
5.8 Innovació Social pel Clima.
5.9 Reducció de tràmits burocràtics i càrregues administratives.
5.10 Rellançar la Fundació Ciutat de l'Energia, CIUDEN.
5.11 Sistema d'Informació sobre Ciència, Tecnologia i Innovació per al seguiment del finançament.
5.12 R + I + c per a l'adaptació de el sistema energètic espanyol al canvi climàtic.
5.13 Programes singulars a llarg termini en temes científics i tecnològics que siguin estratègics en l'àrea d'energia i
clima.
5.14 Augmentar la participació espanyola en els programes de finançament de la recerca i la innovació europeus.
5.15 Donar suport a la participació de grups de recerca espanyols en fòrums internacionals d'energia i clima.
5.16 Promocionar la iniciativa Missió Innovació.
5.17 Mecanismes de finançament d'innovació europeus.
5.18 Cooperació internacional.

L’Estudi Ambiental Estratègic reconeix que el principal impacte ambiental positiu és la reducció en
l’emissió de GEI, i com a conseqüència els efectes positius sobre la millora de la qualitat de vida, reducció
de la dependència energètica dels combustibles fòssils, i la dinamització socioeconòmica i creació
d’ocupació associat al canvi de model energètic. També assumeix una millora de subministrament
d’energia i condicions d’accés als consumidors més vulnerables, disminuint el cost i incrementant
l’eficiència, i com a conseqüència, reduint la pobresa energètica.
Un altre dels efectes que contempla el PNIEC és sobre la població i la socioeconòmica, ja que el canvi en
el nou model energètic basat en la descarbonització implica el desmantellament d’instal·lacions de
generació d’energia amb fonts no renovables (carbó i energia nuclear). Per pal·liar o minimitzar aquests
efectes negatius en les comarques afectades el Pla determina desenvolupar les mesures oportunes a
traves de l’Estratègia de Transició Justa que forma part del PNIEC.
El mateix estudi identifica una sèrie d’impactes potencials negatius que poden ocasionar sobre el territori,
que s’han de reduir mitjançant:
- La integració en espais urbans i industrials.
- Optimització d’instal·lacions existents utilitzant avenços tecnològics.
- Integració ambiental i territorial amb la implementació de mesures específiques per a la
conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat.
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- Augment de la participació pública.
Les mesures ambientals i recomanacions previstes a l’EsAE per pal·liar els efectes negatius són, de
forma sintètica, les següents:
- Mesures de caràcter transversal se referencien a: la incorporació de línies d’investigació en
matèria mediambiental, el foment d’iniciatives de compensació de la petjada de carboni i
d’economia circular, la coordinació del PNIEC amb plans i programes nacionals, i la perspectiva de
gènere.
- Mesures estratègiques orientades a incorporar els criteris ambientals a l’hora d’escollir la ubicació
de les instal·lacions i els efectes més representatius que comporten, així com els criteris
ambientals estratègics específics per tecnologies.
o

Promou la creació de grups de treball per a l’elaboració de guies informatives de bones
pràctiques. Inclou la possibilitat de promoure criteris de referència per a la normativa
autonòmica i les ordenances municipals. En el marc d’aquest grups de treball, tenint el
compte el despoblament rural, el pla proposa explorar les possibilitats d’actuar com a
motor del desenvolupament rural sostenible i just; mitjançant polítiques específiques i
programes d’actuació.

o

Per facilitar la integració de les energies renovables al sistema elèctric nacional, el
PNIEC determina elaborar i desenvolupar els següents instruments amb criteris
ambientals:

o



Pla de la Xarxa de Transport d’Energia Elèctrica 2021-2026, en elaboració



Planificacions estratègiques de bombeig hidràulic i d’emmagatzemament de
bateries.

Estableix un marc polític estratègic per equilibrar socialment la progressiva reducció de
consum d’energies de fonts no renovables, implementat per l’Estratègia de Transició
Justa, per garantir una transició justa als treballadors afectats per la transició
energètica (tancament de centrals tèrmiques i nuclears).

- Mesures estratègiques per a les transformacions sectorials, per a reforçar el potencial efecte
ambiental positiu i garantir les mesures preventives en els plans sectorial concorrents. De forma
sintètica són:
o

o
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Sector de transports


Adaptació al PNIEC dels instruments de planificació d’infraestructures de
transport i planificació urbana i gestió de la mobilitat (punts de recàrrega,
gàlibs, canvi modal, etc.)



Mesures per promoure una adequada gestió de l’increment de residus
associada a la renovació del parc automobilístic.



Control ambiental de les bateries per a vehicles elèctrics i foment d’un segon
ús de les bateries dels cotxes.



Fomentar l’ús de bio combustibles avençats (bio etanols, biodièsel i biogàs),
amb menors emissions de GEIs directes i indirectes.

Sector residencial, serveis i edificació: millora dels habitatges i petits establiments.
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o

Sector industrial, es recomanen tecnologies que no depenguin en excés de minerals o
coneixements externs a la Unió Europea.

Instruments de desenvolupament del PNIEC: Full de Ruta de l’Hidrogen Renovable i Full de Ruta
del Biogas, que han d’incorporar les mesures ambientals necessàries per corregir els impactes
ambientals negatius.
La Declaració Ambiental del Pla inclou una sèrie de taules on es detallen els impactes ambientals
previsibles, sobre els diferents factors del medi, en la fase de construcció i en la de funcionament, així
com les mesures i recomanacions per evitar-los o reduir-los. Tot seguit, s’extreuen aquelles mesures que
són d’aplicació per limitar o condicionar la ubicació de les instal·lacions d’energies renovables, i
s’afegeixen observacions sobre la idoneïtat o aplicació a l’àmbit del present estudi.

Taula 5. Potencials Impactes negatius sobre la geologia i el sòl causats per la implantació de plantes solars fotovoltaiques, i
mesures ambientals i recomanacions per evitar-los o reduir-los. Font: Declaració Ambiental Estratègica del PNIEC.

Impacte negatiu
Ocupació i alteració del sòl

Geologia i el sòl
Mesures ambientals i recomanacions
Aplicació de criteris ambientals per a la ubicació de les instal·lacions i
específics per tecnologies. (1)
S’han de prioritzar les ubicacions d’energies renovables en entorns
antropitzats (zones periurbanes, industrials, etc.) tenint en compte els futurs
creixements urbans i el model urbanístic a mig i llarg termini dels nuclis de
població. (2)

Augment del risc d’erosió i pèrdues
de sòl

S’assegurarà l’estabilitat dels terrenys ocupats evitant l’erosió i degradació.
(3)
Prevenció de processos erosius i recuperació d’espais afectats per les obres
de millora de la qualitat ecològica del sòl. (3)
Observacions i restriccions a l’àmbit del Geoparc:
(1) Veure apartat 2.3.6.4. El mapa de zonificació elaborat pel MITERD està a una escala poc detallada i no te
en compte la funció productiva del sòl (característiques edafològiques) ni el valor agrícola associat al
regadiu o a produccions de qualitat.
(2) Els models urbanístic i els creixements dels nuclis de població estan també determinats en els Plans
Territorials Parcials. D’altra banda, la priorització d’ubicació en zones antropitzades s’ha d’articular a nivell
regional, supera l’àmbit supramunicipal, a més cal tenir el compte que la major part de l’àmbit territorial
del Geoparc és sòl no urbanitzable (96,74% del total de la superfície, veure 2.3.3).
(3) Els processos de degradació mes importants observats a la zona estudiada son els següents: erosió
hídrica, formació de terrenys extremament aixaragallats (badlands), moviments en massa, compactació i
entollament. La superfície ocupada per badlands a la zona és molt rellevant, i es presenta sobre tot a les
vessants en glacis orientades al sud, tot i que també es desenvolupen allà on la coberta quaternària ha
desaparegut. Per tant, aquest àmbit és especialment vulnerable, i cal emprar mesures actives de
conservació de sòls, la implantació de parcs fotovoltaics pot afavorir aquest procés. Aquesta qüestió es
tracta abastament a l’apartat d’anàlisi dels efectes sobre l’espai agrari.
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Taula 6. Potencials Impactes negatius sobre la biodiversitat causats per la implantació de plantes solars fotovoltaiques, i mesures
ambientals i recomanacions per evitar-los o reduir-los. Font: Declaració Ambiental Estratègica del PNIEC.

Biodiversitat (fauna, flora i hàbitats terrestres)
Impacte negatiu
Mesures ambientals i recomanacions
Pèrdua, degradació i fragmentació S’evitarà afectar a valors ambientals fràgils com hàbitats d’interès comunitari,
d’hàbitats naturals o semi-naturals
espais amb presència d’espècies catalogades o ecosistemes singular, àrees
d’importància per a la conservació de les aus. (1)
Efectes negatius dels camps
S’enumeren una sèrie de mesures dirigides especialment als parcs eòlics i
electromagnètics de les línies
també de seguiment abans i desprès de la implantació. (2)
elèctriques sobre la fauna.
Observacions i restriccions a l’àmbit del Geoparc:
(1) El mapa de zonificació elaborat pel MITERD està a una escala poc detallada i no te en compte la funció
de corredor de determinats espais, delimitats i regulats als Plans Territorials Parcial. El sòl de protecció
especial pel seu valor connector és fonamental des del punt de vista de la biodiversitat, i que per tant cal
tenir també en compte com un dels principals criteris per a la ubicació de les instal·lacions.
(2) En el territori Geoparc Orígens hi ha un extens entrament de línies elèctriques d’evacuació d’energia de
les Centrals Hidroelèctriques, nombroses en aquest espai. Qualsevol línia addicional per connectar les
plantes fotovoltaiques amb les subestacions elèctriques tindria un efecte multiplicador, qüestió que
s’hauria d’integrar per tal de considerar una ubicació viable per a la instal·lació de noves plantes de
generació d’energia.

Taula 7. Potencials Impactes negatius sobre els espais protegits causats per la implantació de plantes solars fotovoltaiques, i
mesures ambientals i recomanacions per evitar-los o reduir-los. Font: Declaració Ambiental Estratègica del PNIEC.

Impacte negatiu

Espais Naturals Protegits i Xarxa Natura 2000
Mesures ambientals i recomanacions

Possible incidència negativa
d’actuacions sobre superfícies
protegides (espais naturals
protegits i Xarxa Natura 2000), així
com àrees protegides per
instruments internacionals, les
àrees subjectes als plans de
conservació i recuperació
d’espècies protegides, les àrees
clau de presència d’espècies
declarades en situació crítica, així
com les zones de protecció de
l’avifauna contra la col·lisió i
electrocució en línies elèctriques
d’alta tensió.

Les àrees contemplades al PNIEC es situaran preferentment fora dels
Espais Protegits i de la Xarxa Natura 2000 i altres àrees de interès per a la
conservació: espais protegits per instruments internacionals, àrees
d’importància i crítiques subjectes als plans de conservació i recuperació
d’espècies protegides, àrees clau de presència d’espècies declarades en
situació crítica, punts d’interès geològic (1), hàbitat d’interès comunitari
(especialment prioritari), llocs amb presència d’espècies catalogades o
ecosistemes singulars, àrees d’importància per a la conservació de les aus,
zones de valor paisatgístic reconegudes als ples d’ordenació territorial (2),
etc.

Observacions i restriccions a l’àmbit del Geoparc:
(1) L’article 50 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, estableix que
els Geoparcs declarats per la UNESCO tenen, entre altres, la consideració d’àrees protegides per
instruments internacionals. L’apartat 4 d’aquest mateix article diu: ‘El Ministerio de Medio Ambiente, con
la participación de las Comunidades autónomas, elaborará, en el marco del Plan Estratégico Estatal del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, unas directrices de conservación de las áreas protegidas por
instrumentos internacionales. Estas directrices constituirán el marco orientativo para la planificación y
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Espais Naturals Protegits i Xarxa Natura 2000
Impacte negatiu
Mesures ambientals i recomanacions
gestión de dichos espacios y serán aprobadas mediante acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente’.
La Declaració Ambiental Estratègica és clara en relació a la NO afectació als punts d’interès geològic,
però deixa un espai a la lliure interpretació pel que fa a tot l’àmbit reconegut com a Geoparc declarat per
la UNESCO. D’una banda reconeix aquesta figura, però no el grau de protecció, qüestió que quedaria
resolta amb si estiguessin aprovats els instruments de planificació de l’espai, pendents del les directrius
de conservació que han d’elaborar el Ministeri i la Generalitat.
(2) El Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran ha delimitat sòls de protecció especial pel seu valor natural i
de connexió, i pel seu valor agrícola i productiu. El mateix instrument ha delimitat sòls de protecció
territorial que a l’àmbit del Geoparc es situa a la part meridional de la Conca Dellà, al Pallars Jussà; es
tracta d’una unitat morfològica d’elevat valor patrimonial i paisatgístic,

Taula 8. Potencials Impactes negatius sobre el paisatge causats per la implantació de plantes solars fotovoltaiques, i mesures
ambientals i recomanacions per evitar-los o reduir-los. Font: Declaració Ambiental Estratègica del PNIEC.

Paisatge
Mesures ambientals i recomanacions

Impacte negatiu
Alteració del paisatge per impacte
visual, pèrdua de naturalitat per
intromissió d’elements artificials,
tant en sistemes terrestres com
fluvials, costaners i marins.

Les infraestructures es situaran preferentment fora de les àrees territorials
protegides pel seu valor cultural, així com els Territoris Agraris Històrics i els
sòls d’alt valor agrològic (1).
Es prioritzaran les energies renovables en ubicacions properes als punts de
connexió elèctrica i aptes per a l’evacuació de l’energia generada, prioritzant
també la proximitat a infraestructures existents, considerant l’existència
d’elements ambientals sensibles a les línies elèctriques d’evacuació,
agrupant diferents infraestructures de generació. (2)

Observacions i restriccions a l’àmbit del Geoparc:
(1) El Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran i el de Ponent delimiten i regulen aquestes àrees. A més,
els Catàlegs de Paisatge de cadascun d’aquests àmbits funcionals territorials han identificat els valors de
paisatge de cada una de les unitats de paisatge.
(2) En el territori Geoparc Orígens hi ha un extens entrament de línies elèctriques d’evacuació d’energia de
les Centrals Hidroelèctriques, nombroses en aquest espai. Qualsevol línia addicional per connectar les
plantes fotovoltaiques amb les subestacions elèctriques tindria un efecte multiplicador, qüestió que
s’hauria d’integrar per tal de considerar una ubicació viable per a la instal·lació de noves plantes de
generació d’energia.
(3) No es tenen en compte els següents efectes negatius sobre el paisatge:
a.
b.
c.
d.
e.
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Fragmentació del paisatge
Banalització del paisatge
Intrusió visual
Acumulatius causats per la ubicació propera entre plantes solar fotovoltaiques (PFV).
Sinèrgic causats per la presència dels següents elements PFV, les subestacions i les línies
elèctriques.
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Taula 9. Potencials Impactes negatius sobre el patrimoni cultural causats per la implantació de plantes solars fotovoltaiques, i
mesures ambientals i recomanacions per evitar-los o reduir-los. Font: Declaració Ambiental Estratègica del PNIEC.

Impacte negatiu

Patrimoni cultural
Mesures ambientals i recomanacions

Risc d’afectació al patrimoni
històric-cultural vinculat a la
ubicació de les instal·lacions i/o a
l’execució de les obres

Se procurarà evitar l’afectació als bens integrants del patrimoni cultural
inventariat, als bens que es detectin en les prospeccions al territori sobre el
que es planifiquin les instal·lacions, als àmbits de protecció i a les zones
d’amortiment. (1)

Observacions i restriccions a l’àmbit del Geoparc:
(1) Cal tenir present que en aquest territori, especialment a Isona i Conca Dellà, els bens d’interès
paleontològic.

Taula 10. Potencials Impactes negatius sobre els usos dels sòl, desenvolupament econòmic i social causats per la implantació de
plantes solars fotovoltaiques, i mesures ambientals i recomanacions per evitar-los o reduir-los. Font: Declaració Ambiental
Estratègica del PNIEC.

Impacte negatiu

usos dels sòl, desenvolupament econòmic i social
Mesures ambientals i recomanacions

Modificació dels usos del sòl
(ocupació de sòls rústics, canvi en
els models d’aprofitament agrari,
etc.)

S’evitarà, en la mesura que sigui possible, afectar a les zones de gran
potencial agrícola, ramader o cinegètic, el canvi d’ús de les quals pugui
suposar un impacte socioeconòmic negatiu sobre les comarques afectades,
excepte que el manteniment d’aquestes activitats fos compatible amb la
instal·lació renovable. (1)
Amb l’objecte de reduir l’impacte derivat de l’ocupació del sòl per les
instal·lacions de generació i transport d’energia elèctrica, s’afavorirà al
màxim la seva instal·lació en àrees ja ocupades per usos urbans i industrials.
(2)

Observacions i restriccions a l’àmbit del Geoparc:
(1) El model productiu agrari s’analitza abastament a l’apartat 4. Està basat explotacions ramaderes
(intensives i extensives) i la base agrícola que les sustenta, aquesta activitat principal es complementa
amb el turisme rural que valora el paisatge i les activitats de lleure a la natura. La implantació
concentrada i molt aparent de les PFV pot afectar tan a la producció agrària principal com al turisme rural.
(2) priorització d’ubicació en zones antropitzades s’ha d’articular a nivell regional, supera l’àmbit
supramunicipal, a més cal tenir el compte que la major part de l’àmbit territorial del Geoparc és sòl no
urbanitzable (96,74% del total de la superfície, veure 2.3.3).

2.3.6.3

Determinacions del la Declaració Ambiental Estratègica (DAE)

En aquest apartat s’extrauen les parts més rellevants de les determinacions de la DAE, no es tracta d’una
recopilació exhaustiva sinó una síntesi de les més rellevats a l’hora seleccionar la ubicació de les
instal·lacions renovables.
Sobre la protecció i conservació de la geologia i els sòls:
El desenvolupament de les mesures de l'PNIEC ha de garantir la conservació i millora de les funcions de
terra com a suport físic, dipòsit de patrimoni geològic i arqueològic, reserva de biodiversitat, i embornal de
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carboni. A més, ha de vetllar per la millora de les propietats de terra, un cop finalitzada la vida útil de les
instal·lacions implantades.
El desplegament d'instal·lacions d'energies renovables al territori es realitzarà preferentment sobre sòls
degradats i poc aptes per al cultiu, preservant-de la seva ocupació dels sòls amb bona capacitat
agrològica, així com els llocs d'interès geològic.
Es recomana l'ús de tecnologies que afavoreixin la minimització dels moviments de terra (anivellament de
el terreny o excavacions per a fonaments), així com aquelles que facilitin el manteniment de la coberta
vegetal i la compatibilitat de l'ús energètic amb altres usos de terra.
Sobre la protecció de la biodiversitat y dels espais protegits i la Xarxa Natura 2000
En el desplegament d'instal·lacions d'energia renovable en el territori es tindran en compte els següents
criteris d'ubicació en relació amb la conservació de la biodiversitat:
•

Es recomana evitar l'ocupació i el deteriorament de les àrees d'importància per a la biodiversitat,
incloent-hi, entre altres, els hàbitats d'interès comunitari, dels hàbitats de les espècies d'interès
comunitari, els espais naturals protegits, d'acord amb la Llei 42 / 2007, de 13 de desembre, del
Patrimoni Natural i la Biodiversitat, la Xarxa Natura 2000, les àrees protegides per instruments
internacionals, les àrees importants per a la conservació de les aus (IBA), les àrees
d'importància i crítiques subjectes als plans de conservació i recuperació d'espècies protegides,
les àrees clau de presència d'espècies declarades en situació crítica, les zones de pas i
dispersió d'espècies amenaçades (connectivitat ecològica), així com les zones de protecció de
l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió. Així mateix, s'haurà
d'evitar l'ocupació i deteriorament de totes aquelles àrees naturals protegides per les comunitats
autònomes.

•

Les infraestructures d'energies renovables eòliques i fotovoltaiques s'instal·laran preferentment
en terrenys degradats de difícil recuperació, així com en terrenys agrícoles d'escàs valor
agrològic i sense rellevància per a la fauna, especialment per a l'avifauna. A més, es prioritzarà
la ubicació en zones accessibles, evitant l'obertura de nous accessos, i properes als nodes
d'evacuació de l'energia elèctrica, minimitzant-se la longitud de les línies d'evacuació.

•

S'evitarà el traçat de línies elèctriques per zones d'alt valor ornitològic i forestal, i en les
proximitats de masses d'aigua que són utilitzades per avifauna (marjals, aiguamolls, llacunes,
embassaments, etc.).

Sobre la fauna i els seus hàbitats

•

Pèrdua per mort i desplaçament. ‘Amb caràcter previ a l’elecció d’un emplaçament per a la instal·lació de
renovables s’haurà de realitzar un estudi d’un any complet de la fauna del lloc.

•

Fragmentació de l’hàbitat: ‘S'ha de garantir la connectivitat ecològica, limitant la fragmentació dels hàbitats
i les barreres en els desplaçaments i moviments de les espècies’. I, ‘Quant a la fauna, cal incloure l'anàlisi i
la proposta de mesures en relació amb la pèrdua o desplaçament de territoris vitals.’

Sobre la conservació i protecció del paisatge

•

des.-21
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singularitats biològiques, geogràfiques, històriques, o uns usos de terra que han conformat un
valuós paisatge cultural.
•

Per tal de facilitar la integració estratègica del paisatge en la presa de decisions per a la ubicació
i disseny d'instal·lacions d'energies renovables es recomana dur a terme, en col·laboració amb
les administracions regionals competents, estudis d'identificació i caracterització dels paisatges
singulars de rellevància regional a cada comunitat autònoma i desplegar criteris orientats a la
seva planificació i gestió.

Sobre els usos del sòl
•

A les zones amb una important vocació de turisme rural vinculat als valors naturals i culturals del
territori, la transformació de l'ús de terra pel desplegament d'instal·lacions d'energies renovables
ha de garantir el manteniment dels recursos clau que han afavorit l'ús turístic-recreatiu d'aquest
territori.

Sobre els efectes acumulatius i sinèrgics:
•

Per a la consideració dels potencials impactes ambientals de l'acumulació de projectes com a
criteri estratègic en la selecció de l'emplaçament, el MITERD, juntament amb les comunitats
autònomes, ha d'establir un mecanisme per generar informació objectiva, actualitzada i
autoritzada sobre les instal·lacions existents i / o en tramitació en el territori espanyol, la difusió
faciliti als promotors la presa de decisions.

•

Igualment, es recomana incloure dins dels grups de treball de l'PNIEC l'elaboració d'una Guia
metodològica per a l'elaboració d'estudis de valoració dels efectes sinèrgics i acumulatius
dels projectes d'instal·lacions d'energies renovables.

•

En aquelles zones en què hi hagi desenvolupaments d'implantació de projectes d'energies
renovables propers, es fomentarà la col·laboració entre promotors per garantir l'anàlisi global de
l'entorn, així com l'estudi de la biodiversitat de l'àrea basat en un enfocament holístic. D'aquesta
manera, s'integrarà en una única anàlisi l'estudi dels impactes acumulatius i sinèrgics de les
instal·lacions, aconseguint una major eficàcia i eficiència en el tractament i enfocament dels
aspectes ambientals més rellevants, com és el cas de l'avifauna i del paisatge.

2.3.6.4

Zonificació: Sensibilitat ambiental PNIEC

En el marc del PNIEC el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de la
Subdirecció General d'Avaluació Ambiental de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental, ha
elaborat una eina que permet identificar les àrees del territori nacional que presenten majors
condicionants ambientals per a la implantació d'aquests projectes, mitjançant un model territorial que
agrupi els principals factors ambientals, el resultat sigui una zonificació de la sensibilitat ambiental del
territori. La metodologia i procés de zonificació es detallen al document ‘Zonificación ambiental para la
implantación de energías renovables: Eólica y Fotovoltaica. Sensibilidad Ambiental y Clasificación del
Territorio’, d’1 de desembre de 2020.
Es tracta d’un instrument útil en una primera aproximació per conèixer els condicionants ambientals
associats a les ubicacions dels projectes, tot i que, s’ha de complementar amb els instruments de
des.-21
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planificació i ordenació de les Comunitats Autònomes, i no eximeix del procediment d’avaluació
ambiental.
L'objectiu plantejat en aquest model és obtenir un índex (ISA) que representi el nivell de sensibilitat
ambiental per a la implantació de projectes de les energies eòlica i fotovoltaica. És important precisar que
aquestes classes de sensibilitat ambiental són útils particularment des d'un enfocament d'anàlisi de
capacitat d'acollida a escala estatal o regional. A escala de projecte concret, la ubicació en una o altra
classe és orientativa, ja que el grau de precisió correspon a la resolució de píxels de 25x25 m.
Els factors que s’han tingut en compte per elaborar el model són els que es troben recollits a l’article 35
de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental: ‘... la població, la salut humana, la flora, la
fauna, la biodiversitat, la geodiversitat, el sòl, el subsòl, l'aire, l'aigua, el medi marí, el clima, el canvi
climàtic, el paisatge, els béns materials, el patrimoni cultural, i la interacció entre tots els factors ... ". En
base a aquest factors s’han establert indicadors específics representatius. Així doncs, per determinar la
sensibilitat ambiental s’han definit indicadors d’exclusió o de ponderació, atenent als següents criteris:
-

Les zones de màxima sensibilitat ambiental són aquelles en les que, a priori, no seria
ambientalment recomanable implantar parcs eòlics o plantes fotovoltaiques, a causa de la
presència d'elements ambientals de màxima rellevància (indicadors d'exclusió).

-

A la resta de zones s'estima la seva importància relativa en funció dels seus valors ambientals
(indicadors de ponderació).

Els indicadors emprats al model s’enumeren a la Taula 11, on també s’indica el seu caràcter, és a dir, si
són d’exclusió, o bé, són de ponderació.
Taula 11. Indicadors de sensibilitat ambiental per a la implantació d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica).

INDICADORS
1. Nuclis urbans
2. Masses d’aigua i zones inundables
3. Plans de recuperació i
de conservació
d’espècies

I.E.
x
x

Àmbit del pla
Àrees crítiques

8. Xarxa Natura 2000

LIC /
ZEC

Amb regulació específica
Que incloguin quiròpters
com a objectiu de
conservació
Resta LIC/ZEC

9. Espais Naturals Protegits
10. Zones Humides d’importància internacional (Ramsar)
11. Zones Especialment Protegides d’importància per al
des.-21

I.P

E. fotovoltaica
I.E.
I.P.
x
x

x
x

4. Zones de protecció de l'avifauna contra la col·lisió i
l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió
5. Connectivitat ecològica
6. Àrees Importants per a la conservació d’Aus i la Biodiversitat
d’Espanya
7. Hàbitats d’Interès
HIC prioritaris
Comunitari (HIC)
HIC no prioritaris
ZEPA

E. eòlica

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
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INDICADORS

E. eòlica

I.E.
I.P
Mediterrani (Part terrestre)
Zones nucli i zones de protecció
x
12. Reserves de la
Biosfera
Zones de transició
x
13. Zones d’interès geològic
x
14. Visibilitat
x
15. Camí de Santiago
x
16. Vies pecuàries
x
17. Forests d’Utilitat Pública
x
18. Bens del Patrimoni Mundial de la UNESCO
x
I.E.= Indicador d’exclusió
I.P.= Indicador de ponderació
Els LIC/ZEC han estat analitzats individualment atenent a la seva regulació específica

E. fotovoltaica
I.E.
I.P.
x

x
x
x

x
x
x

x

La connectivitat ecològica s’ha determinat en base a la identificació de 12 corredors ecològics per a
garantir la connectivitat dels espais naturals i la mobilitat de la fauna i flora ibèrica, projecte presentat
l’any 2018 per WWF Espanya amb el títol “Autopistas Salvajes. Propuesta para una Red Estratégica
de Corredores Ecológicos”. Aquesta proposta es fonamenta en els resultats de l'“Estudio para la
identificación de redes de conectividad entre espacios forestales de la Red Natura 2000 en España”
(ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural. UPM. 2016).
La visibilitat ha estat l’indicador escollit per representar el factor paisatge. El treball ha fet una anàlisi a
partir del model digital d’elevacions de la superfície tipogràfica, utilitzant com a punts d’observació el
centroide corresponent al nucli de les poblacions i les carreteres (nacionals i autonòmiques), obtenint
informació sobre el nombre d’observadors que poden veure cada punt del territori. Es consideren
significativament visibles les zones en les que les estructures principals dels parcs eòlics o fotovoltaics es
poden observar des de 5 o més punts del territori. Els paràmetres adoptats per a determinar la visibilitat
es detallen a la Taula 12.
Taula 12. Valors dels paràmetres per a l’anàlisi de visibilitat

TIPUS DE PARCS
Alçada dels elements verticals del parc
Abast visual
Alçada de l’observador

Eòlics
aerogeneradors 100 m
10 Km
1,70 m

Fotovoltaics
panels fotovoltaics 4 m
10 Km
1,70 m

Els indicadors ambientals enumerats s’utilitzen per a estimar l’Índex de Sensibilitat Ambiental (ISA) per a
cada píxel de territori segons la següent expressió:
(ISA) = (1 − (Σ IP𝑖𝑖 *𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖)) Π 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ó𝑗𝑗

En aquest algoritme, les zones amb sensibilitat ambiental màxima queden excloses, ja que s’introdueix en
el producte amb el valor de zero. L’altra part de l’expressió és la diferència entre 1 i el producte de
cadascun dels indicadors de ponderació (IPi) que concorren en el píxel pel seu pes de ponderació (pesi).
La interpretació dels valors obtinguts és el següent: els valors baixos representen sensibilitats
elevades i viceversa.
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Les zones que presentin un menor grau de sensibilitat ambiental segons el model territorial no impliquen
directament que qualsevol projecte d'energia eòlica o fotovoltaica hagi d’obtenir una resolució ambiental
favorable.
Taula 13. Pes de ponderació de cadascun dels indicadors per a l’estimació de l’Índex de Sensibilitat Ambiental per a energies
renovables fotovoltaiques segons la Zonificació Ambiental en el marc del PNIEC, 1/12/2020.

Ponderació
0,246
0,182
0,160
0,069
0,060
0,053
0,051
0,045
0,036
0,035
0,033
0,031

Indicador
ZEC/LIC
HIC prioritari (Hàbitats d’Interès Comunitari prioritari)
Plans de conservació i recuperació d'espècies
Autopistes salvatges
IBAs (Àrees Importants per a la conservació de les Aus i la Biodiversitat a Espanya
Zones de protecció avifauna (RD 1432/2008)
LIG (Llocs d’Interès Geològic)
Visibilitat
HIC (Hàbitats d’Interès Comunitari no prioritari)
ZEPIM (Zones Especialment Protegides d’Importància per al Mediterrani)
MUP (Forests d’Utilitat Pública)
Reserves de la biosfera

Taula 14. Pes de ponderació de cadascun dels indicadors per a l’estimació de l’Índex de Sensibilitat Ambiental per a energies
renovables eòliques segons la Zonificació Ambiental en el marc del PNIEC, 1/12/2020.

Ponderació
0,246
0,166
0,121
0,114
0,068
0,067
0,062
0,052
0,030
0,028
0,024
0,021
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Indicador
ZEC/LIC
Plans de conservació i recuperació d'espècies
Zones de protecció avifauna (RD 1432/2008)
HIC prioritari (Hàbitats d’Interès Comunitari prioritari)
LIG (Llocs d’Interès Geològic)
IBAs (Àrees Importants per a la conservació de les Aus i la Biodiversitat a Espanya
Visibilitat
ZEPIM (Zones Especialment Protegides d’Importància per al Mediterrani)
HIC (Hàbitats d’Interès Comunitari no prioritari)
MUP (Forests d’Utilitat Pública)
Reserves de la biosfera
Autopistes salvatges
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Figura 1. Zonificació ambiental per la implantació d’energies renovables. Sensibilitat Ambiental y classificació del territori: energia
fotovoltaica. La figura reprodueix Catalunya. Font: ‘Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables: Eólica y
Fotovoltaica. Sensibilidad Ambiental y Clasificación del Territorio’, d’1 de desembre de 2020. Ministeri per a la Transició Ecològica
i el Repte Demogràfic

El document que exposa el procés de zonificació manifesta que els espais protegits són zones de
sensibilitat ambiental màxima, on s’han de preservar els valors naturals i / o singulars que els
caracteritzen, salvaguardant la interacció entre ells.
La Figura 2 mostra la zonificació a l’àmbit del Geoparc.
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Figura 2. Mapa de zonificació per a energia fotovoltaica. Font: https://sig.mapama.gob.es/geoportal/

D’altra banda, l’article 50 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat,
estableix que els Geoparcs declarats per la UNESCO tenen la consideració d’àrees protegides per
instruments internacionals.
Malgrat el reconeixement d’espai natural protegit del Geoparc Orígens, i de la consideració de zona de
màxima sensibilitat ambiental en el text del document de zonificació, l’àmbit d’aquest espai no ve
representat als mapes com a zona d’exclusió per a la implantació d’energies renovables. No s’ha aplicat
l’indicador d’exclusió.
El conjunt de LIG (Llocs d’Interès Geològic) compresos en el Geoparc Orígens es podrien considerar com
a elements singulars en cas que no hagués estat declarat el territori per la UNESCO, en aquest cas seria
coherent considerar-los com un indicador de ponderació.
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2.4 PLANS DE DESENVOLUPAMENT COMARCAL O LOCAL
2.4.1

PLA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL DEL PALLARS JUSSÀ

L’any 2017 el Consell Comarcal va aprovar el Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Pallars
Jussà, en base a un treball ampli i transversal, definint propostes pel període 2017‐2021. En
aquest document no es va incloure cap acció en l’àmbit ambiental, perdent una oportunitat que
aquest sector fos també un motor de desenvolupament econòmic i social de la comarca. Aquest treball fa
una diagnosi de la situació socioeconòmica, una anàlisi DAFO, identifica els reptes i estableix objectius,
quatre línies estratègiques i una sèrie d’accions en cada estratègia. S’ha extret d’aquest document una
síntesi dels aspectes que estan relacionats amb l’objecte del present estudi.
En relació a les debilitats, el pla identifica, entre altres, les següents:
-

Tendència al decreixement poblacional en les darreres dècades, malgrat períodes puntuals de
creixement deguts a moments amb saldo migratori positiu, que contraresten un creixement
natural negatiu.

-

A la pèrdua de població s’hi vincula un despoblament dels nuclis més rurals (un 10% de la
població viu en 115 nuclis de menys de 50 habitants) i una concentració als nuclis principals
(Tremp, La Pobla de Segur i Isona i Conca Dellà). No obstant això, aquests no són aliens a la
pèrdua de població.

-

La poca població, l’existència de molts nuclis aïllats en municipis molt extensos i de complicada
orografia, així com l’envelliment de la comarca, comporten uns costos de manteniment dels
serveis elevats, que sobretot impacten en els municipis més petits en volum de població.

-

La piràmide de població, mostra una clara tendència a la disminució dels grups centrals de la
societat (de 16 a 65 anys) i un augment de les capes més altes, per tant a un envelliment
poblacional, que repercuteix en un creixement natural negatiu. L’índex d'envelliment reflecteix
que el Pallars Jussà hi ha 197 habitants més grans de 65 anys per cada 100 habitants de menys
de 15 anys. L'índex de recanvi, mostra que hi ha 144 habitants de 60 a 64 anys per cada 100
habitants de 15 a 19 anys. Per últim, l’índex de dependència de la gent gran mostra que de cada
100 persones d'entre 15 i 64 anys, n’hi ha 40 que tenen més de 64.

-

Hi ha una dependència econòmica de la comarca vers el sector primari. Un 15% dels ocupats del
Pallars Jussà (RGSS i RETA) ho estan en activitats vinculades directament a aquest (no
transformació), la meitat en el cultiu de conreus no perennes. A més en 6 dels municipis de la
comarca se supera el 30% dels treballadors ocupats i en 4 més, el 10%.

-

El sector agroalimentari és un sector basat en la micro i petita empresa, principalment
adoptant la forma d’empresa familiar que, en general, no crea ocupació més enllà del nucli. A
més a més, la seva presència en mercats exteriors és molt baixa, un 70% de les empreses
agroalimentàries venien més d’un 50% de la seva producció dins la seva comarca.

-

No hi ha un actiu turístic a la comarca que tingui prou capacitat d’atracció de visitants, per sí sol.
A més a més l’aposta turística ha anat variant en la promoció d’actius i cap s’ha aconseguit
consolidar. Cal recordar que en el moment en que es va redactar el Pla 2017-2021 encara no
s’havia obtingut el reconeixement Geoparc Mundial de la UNESCO ni el de Destinació
Sostenible.

-

Manca de projecte global de territori compartit, malgrat existeix un pla d’acció turístic
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Quant a les fortaleses identificades, i que tenen vinculació amb el present estudi, destaquen les
següents:
-

L’Administració pública ha actuat com a “valor refugi”, en tant que ha anat creant ocupació de
forma continuada, esdevenint el segon sector per volum d’ocupats. Les activitats de serveis
socials també han actuat de generadors d’ocupació importants. El tercer gran generador de la
comarca ha estat el sector ramader, que a més a més s’ha anat concentrant.

-

Moltes de les noves iniciatives sorgides giren al voltant del sectors considerats estratègics pels
agents entrevistats (bàsicament agroalimentari i turisme).

-

El turisme i el sector agroalimentari es troben presents a gairebé tota la comarca, generant
activitat econòmica i mantenint població arreu

-

El 50% de les explotacions agràries al Pallars Jussà, tenien una superfície de més de 20 ha.
Aquesta xifra és molt superior a la del conjunt de Catalunya (22,66%). Unes explotacions
agràries grans i més competitives ajuden a enfortir el paper del sector primari en l’economia del
Pallars.

-

La comarca compta amb una raça d’ovella autòctona (del Pirineu) la xisqueta, que reforça el
producte local juntament amb una àmplia varietat de productes típics de la zona. Els embotits, la
pastisseria, la carn i els formatges i làctics eren els principals productes elaborats per les
empreses del sector agroalimentari.

-

La dinàmica econòmica del sector agroalimentari ha estat positiva en la major part dels
subsectors d’activitat. En el sector primari, la producció agrícola combinada amb la ramadera
tendeix a l’alça en nombre de treballadors. Pel que fa a la transformació, el sector que més creix
en nombre de treballadors (en termes absoluts i relatius) és el del sacrifici del bestiar, seguit de
lluny per la fabricació de begudes.

-

L’ús de productes locals per part de la restauració és molt elevat. D’acord amb l’estudi de
Gustum, la pràctica totalitat dels restaurants del Pallars Jussà enquestats (92%) utilitzava
productes locals.

-

Una part important dels restauradors locals participen en projectes de promoció del producte
local i de relacions amb els productors, com ara Al Teu Gust (22 restaurants hi participen
actualment).

-

La DO Costers del Segre agrupa fins set subzones de producció al llarg de les comarques de la
demarcació de Lleida, entre elles la subzona del Pallars Jussà. Això dóna un tret distintiu als vins
del Pallars Jussà.

-

Alguns productes agroalimentaris, com per exemple el vi, tenen capacitat per atraure visitants

-

La comarca disposa de diversos actius turístics, que en conjunt han rebut unes 100.000 visites
l’any 2014. El principal actiu de la comarca en nombre de visitants és la serra del Montsec,
especialment el congost de Montrebei, que s’estima que és visitat per entre 50.000 i 60.000
persones l’any.

-

Actualment hi ha diverses empreses que es dediquen al desenvolupament d’activitats turístiques
al Pallars, principalment esports d’aventura o vinculats a la natura.

-

Els equipaments turístics de la comarca han millorat en els darrers anys.
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El Pla reconeix 45 amenaces, tot seguit se’n transcriu les considerades rellevants a efectes del present
treball:
-

La forta dependència de la comarca vers el sector primari, la fa vulnerable a qualsevol tipus
d’impacte que es produeixi en aquest sector i en els cultius principals, tant a dins com a fora del
territori (males collites, baixades brusques de preus, disputes comercials, etc.). Totplegat, genera
incertesa i poca estratègia a llarg termini.

-

A mig termini, per a donar continuïtat al creixement de la transformació, seran necessàries
inversions en algunes infraestructures clau, com ara escorxadors i així com adreçar els aspectes
e promoció i venta fora del territori.

-

La producció de carn ecològica ha d’anar acompanyada d’una producció de cereal ecològic per
alimentar el bestiar. Actualment no hi ha aquest tipus de producció per a aquest ús.

-

Sense una estratègia de comarca definida i consensuada entre tots els agents del territori, el
sector turístic no podrà desenvolupar-se a ple rendiment.

-

El Geoparc presenta importants reptes sobretot comunicatius: donar-lo a conèixer entre el públic
general (començant per la comarca) i implicar als agents privats en l’aprofitament del seu
potencial.

Les oportunitats de desenvolupament econòmic i social que el Pla recull són també nombroses,
finalment se’n destaquen algunes:
-

Preservació d'un territori (patrimoni natural, cultural, etc.) sense massificació en consonància
amb els valors i sectors existents al territori (agroalimentari, turístic, natural, etc.), i amb interès
per als visitants.

-

La comarca compta amb importants recursos naturals i una agricultura vinculada al producte
local, que li confereix oportunitats de desenvolupament. A més a més, compta amb la darrera
gran plana agrícola abans del Pirineu i amb el component d’oferir un producte “d’alçada” vinculat
a una climatologia determinada que li confereixen uns elements distintius respecte altres zones.

-

El producte agroalimentari local és un element diferenciador clar i pot ser un avantatge
competitiu per bona part de comerç local.

-

El creixement de la transformació afavorirà la creació d’infraestructures complementaries, com
per exemple molins

-

El turisme és una activitat amb un clar potencial per acostar visitants al territori i contribuir a
l’augment del mercat potencial de bona part de les empreses d’oli.

-

La riquesa geològica del Pallars Jussà és única i permet el desenvolupament de nous projectes,
com el Geoparc, així com una contribució a la diversificació i desestacionalització del turisme.

-

La potenciació del producte agroalimentari de la comarca obre possibilitats també per al turisme
agroalimentari, que actualment està més consolidat en la vessant de l’enoturisme.

-

Algunes associacions són actives impulsant projectes i defensant els interessos dels seus
membres. Així mateix, existeixen programes exitosos impulsats des del sector públic, on hi
participen activament agents privats (Al Teu Gust).

L’objectiu que persegueix aquest pla d’acció en els propers cinc anys (2017-2021) és frenar el
decreixement poblacional, atraient població i aconseguint que decaigui el volum de persones que marxen
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de la comarca per cercar noves oportunitats laborals i, de forma indirecta, atenuar l’envelliment
poblacional. Les accions per assolir l’objectiu s’agrupen en 4 línies estratègiques:


Línia Estratègica 1: L’acompanyament a les persones com a font de desenvolupament econòmic
i social



Línia Estratègica 2: Especialització i adequació de la formació i impuls de programes d’ocupació
adaptats a les necessitats dels diferents col·lectius



Línia Estratègica 3: Desenvolupament de l’activitat econòmica com a motor de la transformació
de la comarca



Línia Estratègica 4: Passar d’una estratègia de coordinació a una de treball conjunt entre els
diferents agents que actuen a la comarca

En la tercera línia es inclou (a) activitats encaminades al conjunt del teixit productiu, (b) sector
agroalimentati, (c) sector turístic, (d) explotació de noves oportunitats per al desenvolupament de la
comarca i suport a les noves iniciatives, i (e) el comerç com a sector en transformació. Per al sector
agroalimentari contempla 13 accions, entre les que destaquem les següents: seguir potenciant el rol d’Alt
Teu Gust; mantenir Terra de Corder com a posicionament gastronòmic de la comarca; continuar el suport
a la professionalització dels sectors oleícola i vitivinícola.
Les línies d’acció pel desenvolupament del sector turístic fan referència a Pla d’Acció de 2011, vigent en
el moment de redacció del Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Pallars Jussà.
Actualment està en procés d’elaboració el Pla de Reactivació socioeconòmica del Pallars Jussà 2021 2026, durant el primer semestre del 2021 s’han realitzat diverses sessions de treball.

2.4.2

PLA DE DESENVOLUPAMENT AMBIENTAL DEL PALLARS JUSSÀ

El Pla de Desenvolupament Ambiental del Pallars Jussà, publicat al maig de 2019, presenta una
avaluació del grau d’execució de les accions proposades a l’Agenda 21 que fou elaborada l’any 2011, i
que preveia les següents línies estratègiques recollides a la Taula 15
Taula 15. Relació de línies estratègiques del Pla de Desenvolupament Ambiental del Pallars Jussà, 2011

Línia estratègica
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Núm.
accions
Conservar, millorar i fer una gestió activa del Patrimoni natural i cultural de la
12
comarca
Millorar l’eficiència en la gestió i l’ús de l’aigua
9
Apostar per l’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables
4
Assolir una mobilitat més sostenible
5
Fomentar una economia diversa respectuosa amb el medi ambient i amb la vinculació
17
amb la comarca
Sensibilitzar i educar la població en temàtica ambiental i coneixement del territori, i
4
enfortir les entitats ambientals de la comarca
Millorar la gestió integral dels residus
14
Millorar el control i la gestió ambiental municipal
4
Promoure la participació ciutadana i la cohesió Social
3
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El Total d’accions planificades a l’Agenda 21 és de 72, de les quals: executades parcialment i donades
per finalitzades només són 2 (2%), acabades 10 (14%), en curs 24 (34%) i no iniciades 36 (50%).
El fet que en una dècada no s’hagi iniciat el 50% de les accions previstes a l’Agenda 21 posa de manifest
que es tractava d’un nombre excessiu i/o que moltes d’elles no eren prioritàries pel desenvolupament
ambiental de la comarca.
El pla planteja revisar les accions previstes d’acord al context i a noves oportunitats, inclou accions ja
contemplades amb anterioritat que cal seguir impulsant, tot un seguit d’accions que pretenen
donar resposta als reptes i oportunitats a la comarca. Un total de 27 accions en 6 línies
estratègiques.
Taula 16. Relació de línies estratègiques del Pla de Desenvolupament Ambiental del Pallars Jussà, 2019

Línia estratègica

Núm.
accions

1 Conservar, millorar i fer una gestió activa del Patrimoni natural i cultural de la
comarca
2 Millorar l’eficiència en la gestió i l’ús de l’aigua
3 Assolir una mobilitat més sostenible
4 Incentivar i donar suport a iniciatives econòmiques i empresarials diverses respectuoses
amb el medi ambient i arrelades a la comarca
5 Sensibilitzar i educar la població en temàtica ambiental i coneixement del territori
6 Millorar la gestió integral dels residus

8
3
2
3
4
7

La setena acció de la primera línia estratègica, consisteix en donar suport a accions del Geoparc Mundial
de la UNESCO Conca de Tremp – Montsec, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament econòmic i
turístic. I la vuitena, preveu crear productes turístics diferenciats i amb valor afegit aprofitant els múltiples
potencials naturals, culturals i gastronòmics de la comarca.
La quarta línia estratègica inclou les següents línies d’acció en relació al sector primari:
-

-

4.1 Suport del sector primari per impulsar la seva modernització i millorar la seva competitivitat.
4.2 Impulsar la creació d’un centre logístic agroalimentari del Pallars Jussà, amb l’objectiu de facilitat
l’exportació dels productes de la comarca per contribuir a un increment de la venda i de la popularitat
d’aquests als mercats nacional i exterior.
4.3 Suport a la Comunitat de Regants i Expectants de la Conca de Tremp

La resta d’accions, tot i el seu interès, no es recullen perquè no tenen una relació directa amb l’objecte del
present estudi.

2.4.3

PROGRAMA D’ACTUACIONS COMARCALS DEL PALLARS JUSSÀ 2019-2023

El marc jurídic Programa d’Actuació Comarcal és el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya (TRLOCC). L'article 29 de
l'esmentat text legal, estableix amb caràcter imperatiu que els consells comarcals han d'elaborar un
programa d'actuació comarcal amb un vigència de 4 anys.
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Aquest pla conte: (a) els serveis, objectiu i les actuacions; (b) la forma de portar-los a terme; (c) els
mecanismes de coordinació amb altres comarques i administracions públiques i (d) la previsió de recursos
per al seu finançament. El Pla estableix 16 sectors, que s’enumeren a continuació, subratllant els
aplicables a l’estudi:
Sector 1 Serveis als ajuntaments
Sector 2 Oficina local d’Habitatge
Sector 3 Ordenació del territori, urbanisme i obres
Sector 4 Infraestructures i serveis de comunicació
Sector 5 Medi ambient
Sector 6 Agricultura, ramaderia i medi natural
Sector 7 Consum
Sector 8 Turisme
Sector 9 Dinamització econòmica
Sector 10 Protecció civil
Sector 11 Atenció a les persones
Sector 12 Comunicació
Sector 13 Joventut
Sector 14 Cultura
Sector 15 Esports
Sector 16 Ensenyament
Les accions previstes en el sector 5 de medi ambient, pel que fa als espais naturals protegits, inclouen, :
I.
II.
III.
IV.

Participació en el Patronat del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Participació en la Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caça de Boumort.
Participació en el procés de declaració de nous espais naturals protegits (Parc Natural del
Montsec, etc.).
Participació en la gestió d’espais naturals (Boumort, Mont-rebei, etc.) - Declaració d’arbres i
arbredes d’interès comarcal.

En el sector 6, dos de les accions previstes són: (i) la col·laboració amb la Comunitat de Regants i
expectants de la Conca de Tremp, amb suport tècnic i administratiu, suport en la implantació de nous
conreus en col·laboració amb l’IRTA; (ii) suport tècnic a les societats de caçadors i pescadors en
projectes d’interès comarcal.
Pel que fa al turisme, es plantegen diversos objectius, entre els quals se’n seleccionen dos i es
transcriuen les actuacions incloses:
-

Objectiu: Potenciar les activitats econòmiques vinculades al turisme i vertebrar una oferta turística
sostenible, de qualitat i generadora de renda que permeti desestacionalitzar la temporalitat i
diversificar l’oferta per productes i segments. Accions associades:
o Foment de projectes territorials estratègics que posin en valor els recursos turístics i en
facilitin la comercialització.
o Assessoraments i formació als agents turístics: empreses, entitats,... - Planificació
turística general i específica.
o Suport i col·laboració amb l’Associació Geoparc Conca de Tremp Montsec.
o Suport a iniciatives i esdeveniments turístics. - Difusió de convocatòries d’incentius i
ajuts al sector
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-

Objectiu: Posicionar el Pallars Jussà com una destinació turística de referència
o Promoció de l’oferta turística de la comarca: Web turística i xarxes socials; Mapes i
tríptics; Notícies i continguts per a premsa; Esdeveniments turístics;
o Presència en salons i fires de turisme; Acollida de periodistes i agents de viatges o touroperadors en viatges de premsa i familiarització: presstrips i famtrips.
o Butlletí electrònic mensual
o Dossier per a professionals.

2.4.4

PLA D’ACCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DEL PALLARS JUSSÀ

Aquest Pla actualitza el que es va elaborar al 2011, tal com preveia el Pla de Desenvolupament
Econòmic i Social del Pallars Jussà 2017-2021, en la línia estratègica “Desenvolupament de l’activitat
econòmica com a motor de la transformació de la comarca LE3 c. Sector Turístic”.
L’objectiu d’aquest Pla és definir i activar l’estratègia turística de la comarca del Pallars Jussà per als
propers 5 anys (2018-2023), presentant el model turístic que es vol assolir per tal de potenciar les
diferents activitats econòmiques vinculades al turisme i vertebrar una oferta turística sostenible. Els
principis inspiradors que es desprenen d’aquest objectiu són:
-

Sostenibilitat: en un concepte ampli, fonamentada en la sostenibilitat mediambiental, econòmica i
sòcio-cultural de la destinació.

-

Desestacionalitzar la temporalitat: un dels principals reptes turístics de la comarca i gran part del
territori és ser capaç de combatre l'estacionalitat en la demanda.

-

Oferta qualitativa per productes i segments: un element cabdal en la proposta estratègica que haurà
de contenir el pla, és ser capaços de fer el salt dels nombrosos recursos turístics que té la comarca i
el territori, en productes turístics de qualitat comercialitzables al mercat. En aquesta creació de
productes tindrà un paper important i cabdal la segmentació amb capacitat d'adaptar-se a nous perfils
turístics i en la promoció direccionada del sector.

El pla inclou una diagnosi que presenta de manera sintètica en 3 blocs: el potencial creixement, la
necessitat de diferenciació i la gestió de destinació.
El Pallars Jussà te un creixement potencial de la demanda turística, segons anàlisi contrastades. Els
darrers anys s’ha constatat un creixement moderat, entorn al 3-5 % anual. Per tant, es dibuixa doncs en
un horitzó de continuïtat amb el model actual un creixement pels propers 10 anys que projectaria
increments del 50% de l'actual demanda turística de la comarca. Aquest creixement es basa en:
1. La continuïtat amb l'aposta dels segments de turisme de natura i actiu, amb la sostenibilitat com
a eix vertebrador de la proposta de comarca.
2. La visualització del Pallars Jussà com a territori no turistificat
3. La irrupció de noves realitats com el Geoparc, així com la presència de productes turístics
específics d'alt valor afegit (com els 5 llacs).
4. L'estabilitat en fluxos turístics i excursionistes que generen els dos grans atractius com són el
Congost de Mont-rebei i la Vall Fosca (punt previ a l'entrada al Parc Nacional d'Aigüestortes i
estany de Sant Maurici).
5. El mosaic divers i ric de productes turístics complementaris, com són: Boumort, els
embassaments, Salàs, cases de turisme rural amb encant, la gastronomia i el tren dels llacs.
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6. Sense dades recollides específiques del Pallars Jussà, és pot intuir clarament un problema de
fluxos turístics que fa que gran part dels visitants són excursionistes, sense generar
pernoctacions en el territori. Aquest fet ens situa davant un mercat en el que es pot créixer si
s’aconsegueix generar un increment de les pernoctacions amb el mateix nombre de persones
que visiten el territori.
Així doncs, es dibuixa un escenari clar de creixement constant, que malgrat no representar forts
increments anuals, si que projecta a un increment de la demanda futur especialment significatiu en la
seva globalitat
El turisme interior necessita generar elements de diferenciació respecte a altres destinacions de perfils
similars, com ara:
1. Espais naturals d’alt valor paisatgístic, on s’incorpora elements lligats a làmines d’aigua, espais
muntanyosos o vinculació a paisatges culturals. Pel que fa al Pallars Jussà, es compta clarament
amb actius que estan en aquesta línia.
2. Espais patrimonials lligats a l’arquitectura medieval, on el Pallars Jussà no disposa d’una oferta
de recursos especialment notable, malgrat que si que disposa de diferents espais de valor i
rellevància turística.
3. Oferta turística vinculada a la natura – cultura combinada amb turisme actiu. En alguns casos es
presenta cert grau d’especialització territorial en cicloturisme o senderisme. En el cas del Pallars
també es troba aquesta aposta estratègica, malgrat que amb major pes en el que seria el
senderisme i poca incidència o nucli d’especialització en cicloturisme.
4. Aposta per la gastronomia vinculada especialment a la producció de km0 i cultura popular com a
elements de singularització de destinació; on novament estem alineats amb aquests valors.
5. El desenvolupament sostenible com a base de treball i eix transversal de totes les propostes de
les destinacions, centrant després els esforços en elements lligats a la mobilitat i creació de
producte. Aquesta seria una de les apostes que es desprèn del pla d’accions que s’està revisant
i que s’ha portat en pràctica els darrers temps.
La millora en la gestió de la destinació es basa en els següents elements:
1. Aparició de la figura tècnica des del Consell Comarcal que esdevé clau en la unificació i
coordinació d’esforços entre els diferents agents turístics.
2. El sector turístic té tendències generals de creixement, que fan que el Pallars Jussà es beneficiï
d'aquest ritme de creixement sectorial.
3. Els nous perfils de consum turístic, encaixen perfectament amb els valors recollits en l'anterior
pla (2011), i també en algunes de les fortaleses competitives que té la comarca.
4. Increment qualitatiu de l'oferta del sector privat de la comarca, amb capacitat de generar
productes turístic de major complexitat organitzativa.
Els aspectes a millorar en la gestió de destinació són:
1. Estratègies de comunicació.
2. Visualització de la destinació en els mercats internacionals i de major proximitat.
3. Generació d'una major capacitat d'allotjament i paper motor d'aquest per a la indústria turística.
4. Majors índexs de coneixement intern de destinació
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El Pla proposa una doble línia d’actuació, d’una banda donar continuïtat a l’anterior pla i, d’altra, buscar
l’especialització territorial del sector turístic. El reforç de l’estratègia actual es fonamentaria en:
1. Aposta per el turisme actiu. Un dels elements que queden clars, és apostar per productes lligats
a turisme actiu, on el senderisme pren especial rellevància. També ho fan activitats turístiques
complementàries que actualment ofereix la destinació, potenciant el paper d'aquests. Els
productes de turisme actiu, s'han de fonamentar principalment entorn als espais naturals i en
elements lligats al patrimoni immaterial que ens ofereix el Pallars Jussà.
2. Aposta per el turisme de natura. Aquesta és una de les fortaleses competitives que ens ofereix la
destinació, on els espais naturals han de continuar amb la seva presència dominant en l'oferta
turística. Aquests elements de natura es poden focalitzar en diferents espais de diferent nivell de
jerarquització.
En els elements de primer nivell de jerarquització hi podem trobar:



El Congost de Mont-rebei.
La Vall Fosca com a punt d'accés al Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant
Maurici.

En els que serien de segon nivell, hi podríem trobar: Boumort i els embassaments.
Els altres espais naturals que té la comarca, estarien en un nivell d'espais complementaris que
ajuden a potenciar altres productes turístics i que poden contribuir a allargar les estades a la
destinació, però que no són suficientment rellevants com a generadors de demanda turística.
3. Aposta per la sostenibilitat com a valor transversal. Un element present en l'anterior proposta, és
la incorporació de valors lligats a la sostenibilitat. En la revisió del pla, considerem clau mantenir
aquells elements ja recollits i que cal continuar posicionant, on el model turístic prengui en
consideració aquells impactes que pot tenir l'activitat turística. Per tant, els següents elements hi
han de continuar presents:
 Aposta per la mobilitat sostenible.
 Aposta per productes lligats a la producció local.
 Aposta per posar en valor la cultura i tradicions.
 Aposta per treballar en volums turístics assumibles quantitativament per la comarca.
En aquesta direcció també es considera un encert i una línia a seguir treballant el que seria els
projectes de col·laboració europeus entre altres territoris, on la mobilitat sostenible i la gestió
turística en son els seus principals exponents.
La necessitat d’oferir un elevat grau d’especialització, és adient concretar-ho amb els següents sectors:
1. Geoturisme. Aquest és un dels segments en que la destinació pot esdevenir referència i mostrar
importants elements d'especialització territorial. Com ja es recull en diferents informes en que
s'ha tingut accés, el principal problema no resideix en l'oferta sinó en la demanda. Pel perfil de
públic generalista és molt difícil ser capaços de generar un volum turístic especialment elevat, i
per tant l'equip de treball considera que resulta més oportú treballar-ho com a microsegment
important però no com el nucli d'especialització territorial.
2. Turisme d'aventura. Aquest segon element també compta amb aspectes positius, i
especialment si es pot lligar a turisme entorn a làmines d'aigua. Com es contempla en l'estudi del
turisme entorn als embassaments del Pallars Jussà, es podria convertir el Pallars en un HUB
entorn els esports d'aventura. Es considera que realment generaria un impacte molt important a
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la comarca, però que és un procés d'elevada complexitat i en alguns aspectes determinants
depèn de factors exògens difícilment controlables des del Consell Comarcal.
3. Accessibilitat turística. El tercer segment en que es podria generar un procés d'especialització,
és entorn a l'accessibilitat turística de la destinació. En aquest cas s'ha de tenir present que al
parlar d'accessibilitat podem identificar els diferents sub segments: Visuals, Acústic, Mobilitat
(cadira de rodes), Mobilitat reduïda (famílies, gent gran,...), Psíquiques.
Els objectius operatius fixat són 7: 1- Potenciació de la imatge de la destinació; 2- Captació de nous
segments turístics; 3- Increment del nombre de turistes; 4- Millora de la gestió dels fluxos turístics; 5Millora de les xarxes relacionals; 6- Millora de l’oferta turística; 7- Increment del coneixement del sector.
Les línies estratègiques i accions proposades per aquest Pla es resumeixen en la , indicant també el seu
grau de prioritat segons el Pla.
Taula 17. Relació de línies estratègiques i accions previstes en el Pla d’Accions per al Desenvolupament Turístic del Pallars
Jussà (2018-2023)

Línia estratègica i accions

Prioritat

Línia estratègica 1: Promoció i comercialització
Destinació integral

Mitjana

Figura de gestor de xarxes i comercialització

Molt alta

Campanya promocional a Barcelona i Catalunya

Alta

Dossier MICE-Incentius

Alta

Creació de banc d’imatges i vídeos

Molt alta

Nou perfil on-line

Molt alta

Orígens Pass

Alta

Línia estratègica 2: Gestió de destinació
Estudi de demanda

Molt alta

INVEST IN Tourism

Molt alta

Mercat Camper

Mitjana

Aplicació de l'Estudi de Potencial desenvolupament turístic dels embassaments

Alta

Pla de comunicació interna

Molt alta

Ticket Pack Pallars

Alta

Millora d’espais físics

Mitjana

Creació de recorreguts turístics

Mitjana

Actuacions a Vall Fosca

Alta- mitjana

Actuacions Congost de Mont-rebei

Alta

Desenvolupament del turisme de fauna

Alta

Potenciar la mobilitat sostenible

Alta

Línia estratègica 3: Hiper especialització
Acord de col·laboració amb entitats

Alta

Validació dels estats dels espais turístics

Mitjana

Creació de Pla de desenvolupament del turisme accessible

Mitjana
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2.5 ALTRES ESTUDIS
La Diputació de Lleida ha posat en marxa 8 projectes de transformació econòmica de les Terres de
Lleida, Pirineu i Aran, i preveu desenvolupar-los amb el suport dels fons europeus de recuperació. El sisè
d’aquests projectes, denominat ‘Energia i Mon Local’, te per objectiu ‘empoderar el món local per tal que
tingui un rol protagonista en la definició i desenvolupament d’un model de transició energètica justa i
descentralitzada, generadora de valor pel territori i la seva població.’ Aquest projecte fixa 5 objectius
específics i 20 actuacions. Els objectius són: (1) Fer efectiu el treball en xarxa; (2) Generació de
coneixement compartit; (3) Pacte territorial per l’energia; (4) Afavorir la captació de recursos; (5) Foment
de la competitivitat territorial.
Una de les actuacions per assolir l’objectiu 2 (Generació de coneixement compartit) ha estat realitzar un
estudi que discrimina àrees del territori segons el seu potencial de generació elèctrica (fotovoltaica i
eòlica), així com els balanços elèctrics i la identificació del llindar necessari per assolir autosuficiència
energètica a nivell de demarcació.
L’estudi porta per títol ‘Anàlisi del potencial renovable de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Escenaris de
balanç elèctric i autosuficiència’, ha estat elaborat per l’empresa Km0 Energy i coordinat per la Diputació
de Lleida, s’ha estat presentat al juny de 2021. Aquest treball s’estructura en 2 eixos:
(1) Anàlisi del potencial de generació fotovoltaica sobre terreny (espais oberts amb determinació
de criteris específics per determinar la seva òptima idoneïtat) i sobre teulades (sòl urbà) i el
potencial de generació eòlic;
(2) Comparació d’aquest potencial de generació amb les necessitats de consum actuals i
futures, per conèixer la capacitat de cobertura i el potencial d’exportació.
L’estudi identifica àrees ‘aptes’ i àrees ‘òptimes’ per a la instal·lació de parcs solars fotovoltaics i plantes
de generació eòlica en basa a criteris urbanístics, ambientals i agrològics. S’han tingut en compte també
els pendents, l’orientació i la proximitat a la xarxa viaria; en el cas dels parc solars. Els criteris es
Taula 18. Criteris d’avaluació del sòl com Apte / No apte per a la instal·lació de parcs fotovoltaics i eòlics. (PTP: Pla Territorial
Parcial) Font: ‘Anàlisi del potencial renovable de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Escenaris de balanç elèctric i
autosuficiència’, encarregat per la Diputació de Lleida..

Territorial

Urbanisme i paisatge

Grup
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Criteri

Font Dades

Classificació
urbanística
municipal

Mapa urbanístic de
Catalunya

Qualificació
urbanística
municipal
Sistema Espais
Oberts. Sòl
protecció
territorial

Metodologia
d’avaluació
Verificació a partir de la capa de
Classificació del Sòl del Mapa
Urbanístic de Catalunya
Verificació per inspecció gràfica a partir
de la capa de Qualificació del Sòl del
Mapa Urbanístic

PTP Lleida i el
PTP Pirineu i
l’Aran.

Determinació d'afectació a partir de la
capa de protecció dels sistemes
d'espais oberts

Direcció de
l'avaluació
Apte si es troba en
SNU. No Apte si es
troba en sòl urbà,
urbanitzable o en
desenvolupament
---

Apte si es troba en sòl
de protecció
preventiva. No Apte si
es troba en protecció
territorial o protecció
especial
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Agrològic

Orografia i criteris
geomorfològics

Ambiental

Grup

Criteri

Font Dades

Espais Naturals
de Protecció
Especial ENPE

Servei de
Planificació
Ambiental

Metodologia
d’avaluació
Determinació afectació a partir de la
capa ENPE

Xarxa Natura
2000

Determinació afectació a partir de la
capa d'espais afectats per la Xarxa
Natura 2000

Pla d'Espais
d'Interès Natural
PEIN

Determinació afectació per inspecció
gràfica a partir de la capa d'espais
afectats pel PEIN

Direcció de
l'avaluació

Apte si no hi ha
afectació; No apte en
cas contrari.

Espais Humits i
Aiguamolls
(DTES)
Patrimoni
Geològic

Territori i Patrimoni
Natural de
Catalunya
IGCG

Determinació afectació a partir de la
capa d'espais humits i aiguamolls

Pendents

SIGPAC

Determinació afectació a escala de
recintes amb la capa de SIGPAC

Apte si no existeixen
àrees significatives
amb pendents > 15%.
No Apte en cas
contrari

Orientacions

Model Digital d'
Elevacions (ICGC)

Determinació orientació majoritària

Capacitat
agrològica del
sòl

ICGC/Departament
Agricultura,
Ramaderia i Pesca

Capacitat agrològica majoritària a partir
del Mapa de Sòls 1: 25 000 o, en el seu
defecte amb la capa del DARP sobre
sòls d'alt valor.

No apte si les
orientacions són
majoritàriament
N,NE,NO
Apte si la capacitat
agrològica majoritària
no és I o II.

Determinació afectació a partir de la
capa d'inventari geològic

Taula 19. Criteris d’avaluació del sòl com Òptim / No òptim per a la instal·lació de parcs fotovoltaics i eòlics. (PTP: Pla Territorial
Parcial) Font: ‘Anàlisi del potencial renovable de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Escenaris de balanç elèctric i
autosuficiència’, Km0 Energy, encarregat per la Diputació de Lleida..

Grup

Aspecte

Font dades

Agrologia

Cultius

Declaració
DUN

Accessibilitat

Distància a
la xarxa de
transport
viari
Pendents

Instituto
Geográfico
Nacional

Orografia i
criteris
geomorfològics
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SIGPAC/MDE
ICGC

Metodologia
d’avaluació
Verificació dels cultius
presents declarats i
determinació de
possibles implicacions
per al
desenvolupament

Direcció de
l’avaluació
Òptim si no hi ha
cultiu (fracció
cultivada <20%) o
és de secà

Terrenys
Solar / eòlica
Solar i Eòlic

Distància a la capa de
xarxa de transport viari
de l'Instituto Geográfico
Nacional
Verificació pendents a
escala de recintes amb
la capa de SIGPAC

Òptim si la distància
a la xarxa de
transport <1 km

Solar i Eòlic

Òptim si existeixen
àrees amb
orientacions
predominants
favorables (sud,
sud-est, sud-oest) i
pendents inferiors al
10%

Solar
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Els resultats de l’estudi es detallen per municipi, si bé de manera general per a tota la província de Lleida
es conclou que la superfície APTA per al desenvolupament fotovoltaic és d’unes 116.000 ha a tota la
província, mentre que la superfície ÒPTIMA és de 16.000 ha; valors que corresponen aproximadament al
10% i l’1,5% de sòl no urbanitzable total, respectivament. La Taula 20 recull els valors comarcals, i mostra
com el Segrià i el Pla d’Urgell te més d’un 30% de sòl no urbanitzable apte segons els criteris utilitzats, en
canvi les superfícies òptimes no superen el 5% en cap cas.
Taula 20. Superfície comarcal APTA I ÒPTIMA Font: ‘Anàlisi del potencial renovable de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran.
Escenaris de balanç elèctric i autosuficiència’, Km0 Energy, encarregat per la Diputació de Lleida.

Comarca

Àrees Aptes
(ha)
246,31
576,84

Àrees Òptimes
(ha)
199,86
211,58

Àrees de SNU
(ha)
41.923,85
140.575,08

Àrees de Sol
urbà (ha)
37
346,25

Berguedà
Cerdanya
Garrigues
Noguera
Pallars Jussà
Pallars Sobirà

0,00
150,51
11.116,01
24.556,50
2.831,45
112,51

0,00
66,58
2.593,35
2.766,62
706,20
80,95

5.600,32
29.000,14
77.579,29
172.161,03
130.647,39
134.521,15

23
285
719
1.266,36
495
210

Pla d'Urgell
Segarra
Segrià
Solsonès
Urgell
Val d'Aran

9.577,50
7.218,96
48.063,45
3.148,74
9.309,01
34,31

646,97
1.727,50
6.205,37
152,19
1.439,72
61,21

27.566,11
70.250,69
128.175,74
97.799,58
54.789,38
62.504,89

1.136
741,29
2.532
442
1.080
244,48

116.942,10

16.858,10

1.173.094,65

9.556,97

Alta Ribagorça
Alt Urgell

Total

Les comarques amb major superfície òptima, són en ordre decreixent, les següents: el Segrià (37% del
total de superfície òptima al conjunt de les comarques), la Noguera (16%), les Garrigues (15%), la
Segarra (10%) i l’Urgell (8%), totes a l’àmbit territorial de Ponent. El sisè lloc correspon a una comarca de
l’Alt Pirineu i Aran, concretament el Pallars Jussà que, segons l’estudi, te un total de 706 hectàrees (el
4%) com a òptimes segons l’estudi de Km0 Energy.
La superfície de cobertes útils per a instal·lació de panell fotovoltaics han estat estimat a partir dels ‘sòls
edificats’ segons les categories del Mapa Urbanístic de Catalunya i aplicant el factor de conversió utilitzat
habitualment, emprat per l’ICAEN. La superfície de sòl edificat correspon a usos residencials urbans
tradicionals, ordenació oberta, ordenació tancada, habitatges en filera, habitatges aïllats o adossats),
terciaris (industrials, serveis, logística, etc.) i equipaments. L’ICAEN, a l’estudi sobre el potencial
fotovoltaic per Catalunya, considera que la superfície total de teulades representava una superfície
equivalent a un increment del +19,5% respecte a la superfície de sòl edificat segons cadastre. S’utilitza
també un factor d’ocupació del 10% de la superfície de coberta, ja que habitualment hi ha restriccions a
causa de l’orientació, el pendent de les teulades, els obstacles existents, les ombres, etc. La superfície
total de sòl urbà és de 9.560 ha aproximadament.
A partir de la superfície apta i optima, l’estudi estima la potencia fotovoltaica aplicant un factor de
conversió de 0,66MW per ha. El que resulta en un total de 77.180MW al convertir les superfícies aptes i
11.130MW en el cas de les superfícies optimes. L’energia generada, expressada en GWh, s’obté a partir
d’aquesta potència, la irradiació i el factor de rendiment; així els valors obtinguts són 117.000 GWh, en el
des.-21

Pàgina 62 de 150

EINES PER LA GESTIÓ I ORDENACIÓ DEL PAISATGE I DE L’ESPAI AGRARI A L'ÀMBIT DEL GEOPARC ORÍGENS
Memòria

cas d’implantació en tota la superfície apta, i de 16.918 GWh en cas d’ocupar la superfície òptima, en tots
els casos s’assumeix que són instal·lacions en estructura fixa per fer la valoració. Els valors comarcals
corresponents a la superfície òptima (en hectàrees); la potència solar (MW); la generació (GWh), en sòl
no urbanitzable i en teulades i la potència eòlica, es recullen a la Taula 21.
L’estudi valora la potència en les teulades pot ser de 3.137 MW possibilitant una generació de 4.253
GWh.

0
114
0
0
1.144
118
26
10
0
1.276
1.386
0
384
0
4.458

0
169
0
0
1.700
175
39
19
0
1.945
2.060
0
570
0
6.677

21
79
1
16
116
182
59
36
348
210
912
61
188
92
2.322

29
108
1
22
158
247
81
50
474
285
1.240
83
256
125
3.158

Consum 2050 (GWh)

16
153
10
119
321
572
223
90
511
329
1.142
196
483
89
4.253

Consum 2030 (GWh)

12
114
8
93
236
416
162
69
373
243
831
145
355
80
3.137

Consum 2020 (GWh)

Generació Eòlica
Terreny (GWh)

195
211
0
62
2.594
2.791
714
79
654
1.714
6.257
152
1.444
51
16.918

Potència Eòlica Terreny
(GW)

132
140
0
44
1.712
1.826
466
53
427
1.140
4.095
100
950
40
11.126

Generació Solar Teulada
(GWh)

200
212
0
66
2.593
2.766
706
81
647
1.727
6.205
152
1.440
61
16.858

Potència Solar Teulada
(GW)

Alta Ribagorça
Alt Urgell
Berguedà
Cerdanya
Garrigues
Noguera
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Pla d'Urgell
Segarra
Segrià
Solsonès
Urgell
Val d'Aran
TOTAL

Generació Solar Terreny
(GWh)

Àrea Òptima ha

Comarca

Potència Solar Terreny
(MW)

Taula 21. Resultats desglossats a nivell comarcal de superfície òptima, potència, generació i consum (horitzons 2020, 2030 i
2050) Font: ‘Anàlisi del potencial renovable de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Escenaris de balanç elèctric i autosuficiència’,
Km0 Energy, encarregat per la Diputació de Lleida.

46
174
2
36
256
400
131
80
766
462
2.005
134
414
202
5.108

La demanda elèctrica de Catalunya al 2020 va superar els 48.000 GWh i la producció solar i eòlica
de tota Catalunya va estar lleugerament per sobre de 3.000GWh, segons dades d’ICAEN al balanç
d’energia elèctrica. L’objectiu de potència solar fixat a Catalunya pel 2030 és de 6.000 MW, i ha
d’augmentar per que al 2050 es pugui cobrir tota la demanda d’energia al 2050.
Els municipis del Geoparc Orígens tenen un consum estimat d’uns 61 GWh, i una superfície òptima
en sòl no urbanitzable de 1.255 ha, que suposa una potència de 828 MW i una capacitat de
generació de 1.270 GWh. La potència estimada en teulades és de 215 MW amb una generació
pròxima a 300 GWh.
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Taula 22. Dades municipals de consum superfície òptima, potència i generació en sòl no urbanitzable, i en teulada. Font: ‘Anàlisi
del potencial renovable de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Escenaris de balanç elèctric i autosuficiència’, Km0 Energy,
encarregat per la Diputació de Lleida.

Potència terreny
òptim (MW)

Generació terreny
òptim (GWh)
Superfície
ocupable teulada
(ha)

Potència teulada
(MW)

Generació
teulada (GWh)

0,7
2,6
2,1
3,5
0,4

7.827,0
16.057,0
12.941,0
15.713,0
6.242,0

163,7
327,8
4,5
195,4
0,0

108,1
216,3
3,0
129,0
0,0

164,4
333,1
4,7
198,7
0,0

0,0
13,9
2,5
11,9
1,8

0,1
19,5
3,5
16,7
2,5

0,1
27,0
4,8
23,0
3,4

Coll de Nargó
Conca de Dalt
Gavet de la Conca
Isona i Conca Dellà
la Pobla de Segur
la Torre de Cabdella

3,2
1,2
1,6
5,0
0,9
7,4

15.141,0
16.648,0
9.090,0
13.937,0
3.283,0
16.527,0

0,0
100,1
19,7
9,0
0,1
20,3

0,0
66,0
13,0
5,9
0,1
13,4

0,0
102,0
19,6
9,0
0,1
20,5

5,4
7,5
0,2
12,4
0,2
8,8

7,6
10,5
0,3
17,4
0,3
12,3

10,3
14,5
0,4
23,9
0,3
15,9

Llimiana
Salàs de Pallars
Sant Esteve de la Sarga
Sarroca de Bellera
Senterada
Talarn

1,5
1,7
0,3
0,6
1,0
3,0

4.168,0
2.027,0
9.287,0
8.751,0
3.445,0
2.795,0

7,0
24,1
11,8
13,1
23,4
120,1

4,6
15,9
7,8
8,6
15,4
79,2

7,0
24,7
11,6
12,9
23,8
123,3

1,6
0,0
1,6
2,5
1,7
30,9

2,2
0,0
2,2
3,5
2,4
43,3

3,1
0,0
3,0
4,7
3,2
60,2

22,4
1,8
60,9

30.282,0
10.524,0
204.685,0

109,8
105,5
1.255,4

72,5
69,6
828,4

111,8
105,1
1.272,3

46,8
4,2
153,9

65,5
5,9
215,7

90,2
8,0
296

Tremp
Vilanova de Meià
TOTAL

Superfície total
(ha)

Abella de la Conca
Àger
Baix Pallars
Camarasa
Castell de Mur

Consum (GWh)

Superfície òptima
(ha)

Municipis

En aquest punt és oportú reflexionar sobre la relació entre aquest estudi coordinat per la Diputació i el
present, encarregat pel Geoparc Orígens. És clar que els àmbits territorials dels dos treballs són diferents,
el primer és més ampli, totes les comarques de la província de Lleida, en canvi, en el segon cas es tracta
de 19 municipis de 4 d’aquestes comarques.
D’altra banda, els objectius d’un i altre difereixen notablement, l’objectiu del primer és ‘Elaborar un estudi
del potencial fotovoltaic i eòlic de les comarques pertanyents a les Terres de Lleida, Pirineu i Aran i definir
les necessitats de desenvolupament d’energies renovables’. Tal com s’ha exposat en els paràgrafs
anteriors, els criteris per avaluar el potencial fotovoltaic i eòlic són urbanístics, ambientals, orogràfics i
agrològics, però no te en consideració els aspectes relatius al paisatge, qüestió que s’aborda
exhaustivament al present treball, així com l’efecte acumulatiu dels projectes.
A més, els criteris agròlogics que incorpora el treball de la Diputació són la classe de capacitat agrològica,
determinada en els mapes de sòls 1:25.000 i la DUN. La declaració DUN (Declaració agrària) és una
declaració anual que ha de presentar obligatòriament la persona titular de l'explotació, tant si sol·licita
ajuts com si no ho fa. La DUN permet fer altres tràmits i gestions. De tota manera, cal tenir present que es
tracta d’un registre anual, per tant, el fet que les parcel·les no estiguin incloses en cap DUN, és a dir, no
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hagin estat declarades, no significa que estiguin abandonades. És possible que es tracti de guarets, o que
senzillament no es cultivin per motius diversos.
Certament seria molt interessant avaluar la capacitat d’acollir instal·lacions d’energies renovables en
terreny agrícola abandonat, però aquesta informació no està disponible i, en tot cas, no correspon a les
parcel·les o recintes no inclosos en la declaració agrària anual. D’altra banda, considerar les parcel·les
no incloses en la base de dades DUN com a òptimes per a la instal·lació de renovables, comporta també
limitar el creixement o sostenibilitat de l’activitat agrària.
L’estudi de l’espai agrari en l’àmbit del Geoparc Orígens inclòs en el present treball incorpora més
variables que les considerades en l’estudi de la Diputació.
En resum, l’estudi ‘Anàlisi del potencial renovable de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Escenaris de
balanç elèctric i autosuficiència’, te un abast territorial més ampli que l’estudi del Geoparc Orígens, en
canvi aquest aborda amb més detall aspectes com el paisatge i l’espai agrari. Tanmateix, en l’apartat de
conclusions s’inclou la comparació de resultats pel que fa a les superfícies òptimes per a la implantació,
tot i incorporant aspectes de paisatge i d’espai agrari.

3 IDENTIFICACIÓ DELS MOTORS DE CANVI
3.1 ACTIVITATS ACTUALS
Les pressions identificades en aquest àmbit territorial que poden ocasionar efectes sobre el paisatge i
l’espai agrari són múltiples i en molts casos associades a diverses activitats econòmiques en diversos
sectors: activitats de generació d’energies renovables, activitats extractives, activitats de lleure i turisme
actiu i de natura. Les activitats agroalimentàries s’analitzen al capítol corresponent a l’estudi de l’espai
agrari
El conjunt d’activitats s’atenen i vehiculen a traves d’entitats i/o empreses, contribuint notablement en
l’ocupació entesa com a llocs de treball.
El conjunt d’usos i activitats presents en el territori pot ocasionar conflictes i per aquest motiu és
necessari regular les autoritzacions i la seva gestió, i aquest treball ha de contribuir a aquests dos
propòsits.

3.1.1

INSTAL.LACIONS D’ENERGIES RENOVABLES

Les Centrals hidroelèctriques
Des d’inicis del segle XX es van anar construint diverses infraestructures per a la generació d’energia
hidroelèctrica, com preses, canals, centrals hidroelèctriques, línies, etc. La major part estan en
funcionament, i fins i tot, algunes es consideren patrimoni industrial.
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Taula 23. Centrals Hidroelèctriques en l’àmbit de l’estudi. Font: Confederació hidrogràfica de l’Ebre (SITEBRO)

ID

Nom Central

Conca

1021
1079

El Serrado
Manyanet superior

Manyanet

1080

Sarroca

143

Pont de Montanyana

155
156
157
158
159

La Pobla
Sosiss
La Plana
Los Molinos
Capdella

160
161

Auxiliar de Capdella
Estany Gento Sallente

173

Talarn

Noguera
Pallaresa

174
176
177

Gavet
Camarasa
Terradets

Noguera
Pallaresa

233
234

San Llorenç
Alos

Segre

Sarroca
Noguera
Ribagorçana
Noguera
Pallaresa

Flamisell

Municipi

Sarroca de Bellera
Sant Esteve de la
Sarga
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
La Torre de
Capdella

Talarn
Gavet de la Conca
Camarasa
Castell de Mur
Camarasa
Alòs de Balaguer

Cabal
brut
m3/s

Salt
brut
(m)

Potència
(Kw)

1,0
0,8

254,1
0,0

2.040
2.000

2,0

134,1

2.400

Producció
anual
mitjana
(GWh)
-------

30,0

179,8

44.800

194,39

14,0
14,0
7,5
7,0
3,5

27,2
0,0
94,6
296,0
836,0

13.240
3.000
5.000
15.000
32.250

4,5
125,0

50,0
400,7

1.700
450.000

40,46
9,72
16,54
26,41
50,43
0,58

42,5

74,9

35.200

104,39

60,0
118,0
135,0

53,0
82,0
32,0

23.000
60.000
32.500

76,0
35,0

31,0
11,6

10.000
4.800

82,47
134,40
57,16
30,78

69,35

---

Les captacions de les centrals enumerades en la Taula 23 estan també a l’àmbit del Geoparc, excepte la
de la Central de Pont de Montanyana.
La producció mitjana anual generada en les centrals hidroelèctriques i les seves captacions situades als
municipis del Geoparc Orígens és de 817,08 GWh. Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya,
a l’any 2020 el total de producció bruta d’energia elèctrica a Catalunya va ser de 45.315,20 GWh, dels
quals 8.985,50 GWh van procedir de fonts renovables, i en aquest grup 5.447,60 GWh corresponen a la
hidràulica. Així doncs el 15% de l’energia hidràulica produïda a Catalunya es genera als municipis del
Geoparc Orígens.
El parcs fotovoltaics existents
En l’actualitat hi ha un interès notable en la instal·lació de plantes fotovoltaiques, a data de redacció del
present document s’ha pogut constatar la presència de parcs fotovoltaics en diverses parcel·les dels
municipis d’Isona i Conca Dellà i Talarn.
Taula 24. Relació de parcel·les ocupades actualment per instal·lacions d’energies renovables. (*) Polígon industrial de La
Colomina.

Municipi
Isona
Dellà

i

Isona

i
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Id
PFV
Conca
1
1
Conca

2

Paratge

Políg

Parc
159
393

Referència
cadastral
25146A017001590000DS
25146A009003930000DT

Superfície
(m2)
23.753
9.027

Prat
Sant
Bertomeu
Segalasos

17
9
17

48

25146A017000480000DT

31.811
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Municipi
Dellà
Isona i
Dellà
Isona i
Dellà
Talarn (*)

Id
PFV

Paratge

Políg

Parc

Referència
cadastral

Superfície
(m2)

Conca

3

Lladons

12

272

25146A012002720000DR

80.602

Conca

4

Ribera

12

317

25146A012003170000DB

98.006

5
5
6
6

Bringarone
Bringarone
Nerets
Nerets

4
4
7
7

40
46
84
79

25268A004000400000BD
25268A004000460000BZ
25268A007000840000BQ
25268A007000790000BY

23.141
12.815
33.279
66.710

Talarn
Talarn

3.1.2

ACTIVITATS EXTRACTIVES

Les activitats extractives registrades en els municipis del Geoparc Orígens ocupen 206,5 hectàrees de
superfície, i són un total de 53. Tremp és el municipi amb més número d’activitats i més superfície
afectada, seguit d’Isona i Conca Dellà. La Taula 25 recull el número d’activitats en cadascun dels
municipis, la superfície afectada i el recurs explotat.
Taula 25. Activitats extractives als municipis del Geoparc Orígens, número i recurs explotat (número d’activitats de cada recurs).
Font: Direcció General de Qualitat Ambiental (Departament de Territori i Sostenibilitat), consulta abril de 2021.

MUNICIPI

Número
activitats
2
2
3
1
3
3

Superfície
ha
3,75
20,69
5,19
1,19
16,04
8,53

Graves (2)
Graves (1) i Altres recursos (1)
Graves (3)
Gresos (1)
Calcàries (3)
Calcàries (3)

Conca de Dalt
el Pont de Suert - Tremp
Isona i Conca Dellà
la Pobla de Segur
la Pobla de Segur - Conca de Dalt
la Sentiu de Sió - Camarasa

2
1
9
1
1
1

5,49
3,19
33,52
0,76
0,13
4,94

Calcàries (1) i Graves (1)
Graves (1)
Calcàries (2), Graves (5), Gresos (1), Lignit (1)
Graves (1)
Graves (1)
Graves (1)

la Torre de Cabdella
Sant Esteve de la Sarga
Senterada
Talarn
Talarn - Tremp
Tremp

2
1
1
5
2
10

9,77
0,08
3,06
10,08
17,07
41,38

Granit (1), Pissarres (1)
Graves (1)
Calcàries (1)
Graves (4), Sorres (1)
Graves (2)
Calcàries (1), Graves (6), Gresos (1), Sorres (1)

Tremp - Gavet de la Conca
Vilanova de Meià

2
1

11,35
10,33

Graves (2)
Calcàries (1)

Àger
Baix Pallars
Camarasa
Camarasa - Alòs de Balaguer
Castell de Mur
Coll de Nargó

Recurs

A la Taula 26 es relaciona l’estat en el que es troben les activitats registrades i el número per cada
categoria.
des.-21

Pàgina 67 de 150

EINES PER LA GESTIÓ I ORDENACIÓ DEL PAISATGE I DE L’ESPAI AGRARI A L'ÀMBIT DEL GEOPARC ORÍGENS
Memòria

Taula 26. Número d’activitats segons l’estat en el que es troben, detall del número per cada municipi. Font: Direcció General de
Qualitat Ambiental (Departament de Territori i Sostenibilitat), consulta abril de 2021.

Número
20

17

4
4
3
3
2
1
1

Estat de les activitats
Activitats en actiu i restauració no iniciada
1 a Camarasa, 2 a Castell de Mur, 1 a Coll de Nargó, 2 Isona i Conca Dellà, 1 Senterada,
1 a Talarn, 1 entre Talarn i Tremp, 7 a Tremp, 2 entre Tremp i Gavet de la Conca i 1 a
Vilanova de Meià.
Activitats finalitzades
2 Àger, 1 Coll de Nargó, 1 Conca de Dalt, 3 a Tremp, 4 a Isona i Conca Dellà, 2 en la
Pobla de Segur, 2 en la Torre de Cabdella i 2 a Talarn
Activitats en actiu amb restauració integrada
1 a Talarn (denegada), 1 a Tremp, 1 a Castell de Mur i 1 a Conca de Dalt.
Activitats restaurades en període de garantia
a Camarasa, Isona i Conca Dellà, Camarasa i Sant Esteve de la Sarga.
Activitats no iniciades
2 a Isona i Conca Dellà, i 1 entre Talarn i Tremp
Activitats englobades en una nova explotació
1 a Baix Pallars i 1 a Coll de Nargó
Activitats amb afecció pendent de regularització
una a Camarasa i un altra al Baix Pallars
Activitat desfavorable i amb afecció al territori, a Tremp
Denúncia que s'han resolt amb èxit sense ser activitat legalitzada (Denegada), a
Camarasa

Superfície
ha
82,40

43,45

17,46
0,75
28,07
3,25
21,57
3,15
0,75

El total d’activitats actives són un total de 29 i s’estenen en una superfície de 131,18 hectàrees,
distribuïdes en: Tremp 32,67ha; Isona i Conca Dellà 21,24ha; Talarn-Tremp 17,07ha; Castell de Mur
16,04ha; Tremp-Gavet de la Conca 11,35ha; Vilanova de Meià 10,33ha; Coll de Nargó 6,33ha; Conca de
Dalt 4,47ha; Talarn 4,31ha; Senterada 3,06ha; Baix Pallars 2,38ha i Camarasa 1,93ha.
Talarn; 4,31

Senterada; 3,06

Conca de Dalt; 4,47

Baix Pallars; 2,38
Camarasa; 1,93

Coll de Nargó; 6,33

Tremp; 32,67

Vilanova de Meià;
10,33
Tremp - Gavet de la
Conca; 11,35

Castell de Mur; 16,04

Isona i Conca Dellà;
21,24

Talarn - Tremp; 17,07

Figura 3. Distribució del número d’activitats extractives per municipi.
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A més de les activitat extractives esmentades, en aquest territori també s’han explotat graves i sorres en
Domini Públic Hidràulic, i segons el registre del total de 65, 14 tenen autorització d’explotació, 2 estan en
tràmit i la resta consten com a finalitzades.

3.1.3

ACTIVITATS TURÍSTIQUES I DE LLEURE

A l’àmbit de l’estudi s’han desenvolupat nombroses iniciatives de lleure i esport a la natura que
complementen l’oferta d’esports de neu a les estacions d’esquí i de senderisme al Parc Nacional d’Aigües
Tortes i Estany de Sant Maurici. En el conjunt d’activitats complementaries cal destacar la pràctica
d’activitats d’aigües braves en el tram del Noguera Pallaresa des de Llavorsí a la font de la Figuereta
(Pobla de Segur) i d’aigües tranquil·les als embassaments de Cellers, Sant Antoni, Congost de Montrebei, Sant Llorenç de Montgai. A la valls d’Àger, hi ha dos pols d’atracció turística molt valorats, un
entorn al Parc Astronòmic del Montsec i l’altre en activitats de vol (parapent, paramotor, ala delta i altres).
A més, a tot l’àmbit, es pot trobar un conjunt de rutes de senderisme i BTT, com per exemple el Centre
BTT del Pallars Jussà. En aquest context i reforçats els eixos existents, s’emmarca el Geoparc Orígens
que amplia i reforça l’oferta existent en el sentit de posar en valor els nombrosos i diversos espais
d’interès geològic, a més de divulgar continguts científics.

3.1.4

ACTIVITATS AMB POTENCIAL INCIDÈNCIA SOBRE EL MEDI AMBIENT (PRTR)

Les activitats amb potencial incidència sobre el medi ambient estan inscrites en el Registre Europeu
d'Emissions i Transferències de Contaminants (E-PRTR,s sigles de l’European Pollutant Release and
Transfer Register). A Catalunya, aquest registre es coneix com a PRTR-CAT.
Aquestes activitats estan sotmeses a la prevenció i control ambiental, tal com disposa el Reial Decret
legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control
integrats de la contaminació.
Taula 27. Relació de les activitats econòmiques amb potencial incidència sobre el medi ambient: codi, apartat PR, número i
municipi. Registre a Catalunya (Registre Europeu d'Emissions i Transferències de Contaminants, PRTR-CAT)

7.a.i

7.a.ii

des.-21

PR
Gestió de
residus

5.d

Apartat

Indústries agroalimentàries i explotacions
ramaderes

Codi

ACTIVITAT

Núm.

Municipi

Abocadors de tota mena de residus que rebin més
de 10 tones per dia o que tinguin una capacitat total
de més de 25.000 tones, amb exclusió dels
abocadors de residus inerts.

1

Tremp

Instal·lacions destinades a la cria intensiva d'aviram
o de porcs que disposin de més de 40.000 places si
es tracta de gallines ponedores o del nombre
equivalent en excreció de nitrogen per a altres
orientacions productives d'aviram.

1

Isona i Conca Dellà

1

Abella de la conca

3

Àger

4

Camarasa

1

Coll de Nargó

Instal·lacions destinades a la cria intensiva d'aviram
o de porcs que disposin de més de 2.500 places
per a porcs d'enceball de més de 20 kg.
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Apartat

Codi

PR

ACTIVITAT

Núm.
1

Gavet de la Conca

2

Isona i Conca Dellà

1

Sarroca de Bellera

2

Vilanova de Meià

1

Abella de la Conca

1

Conca de Dalt

5

Isona i conca della

2

Salas de Pallars

1

Vilanova de Meià

Tractament i transformació, diferent del mer
envasament, de les primeres matèries següents,
tractades o no prèviament, destinades a la
fabricació de productes alimentaris o pinsos a partir
de: Només primeres matèries animals i vegetals,

1

Tremp

TOTAL establiments PRTR

28

7.a.iii
Instal·lacions destinades a la cria intensiva d'aviram
o de porcs que disposin de més de 750 places per
a truges reproductores.

8.b.iii.(b)

Municipi

3.2 IDENTIFICACIÓ DE PRESSIONS I RISCOS
3.2.1

INSTAL·LACIONS D’ENERGIA RENOVABLE

Parcs d’energia eòlica. No s’ha registrat cap sol·licitud de parcs d’aerogeneradors en els municipis de
l’àmbit.
Parcs fotovoltaics. La major pressió detectada des de fa uns mesos és la instal·lació de plantes solars
fotovoltaiques (PFV), des de la entrada en vigor del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre. A la Taula
28 es recullen les superfícies de les parcel·les ocupades total o parcialment per les PFV, segons les
sol·licituds rebudes.
Taula 28. Superfície ocupada per cadascuna de les sol·licituds de PFV a data 30/03/2021 a l’àmbit del Geoparc Orígens.

Expedient
070 – 2021 PFV a Suterranya.TREMP
117-2021 PFV a Tremp i Talarn. El Juncar
118-2021 PFV als Morellols, Castell de Mur
280-2020 PFV a Suterranya
281-2020 PFV a Castissent
332-2020 PFV Conca de Dalt i Pobla de Segur
376-2020 PFVFV Gavet Hive

des.-21

Total
2,71
132,93
226,71
11,54
23,64
34,06

Agrícola
2,64
97,55
61,99
10,19
4,25
22,11

Pastures
0,08
34,39
146,30
0,25
19,05
10,11

Forestal
----10,67
1,08
0,15

Altres
--0,99
7,75
0,02
0,20

3,77

3,40

0,24

0,04

0,08

Pàgina 70 de 150

EINES PER LA GESTIÓ I ORDENACIÓ DEL PAISATGE I DE L’ESPAI AGRARI A L'ÀMBIT DEL GEOPARC ORÍGENS
Memòria

Expedient
377-2020 PFV Lo Serrat Isona i Conca Dellà
378-2020 PFV Costa Gran a Isona i Conca Dellà
379-2020 PFV Les Alzineres Isona i Conca Dellà
380-2020 PFV Carreró Isona i Conca Dellà - Abella C.
381-2020 PFV Pont de Fusta Isona i Conca Dellà
382-2020 PFV Neret. Tremp
383-2020 PFV Llau dels Juncs. Isona i Conca Dellà
384-2020 PFV Lo Tossal Isona i Conca Dellà
385-2020 PFV Els Mallols. Talarn
395-2020 PFV a Suterranya.TREMP
Superfície total (ha)

Total
74,19
79,72
93,33

Agrícola
72,56
66,38
76,99

Pastures
1,39
3,11
10,81

Forestal
-10,08
5,18

Altres
0,24
0,16
0,35

182,22
536,59
62,34
94,15
60,78
6,20

75,59
117,20
50,46
74,24
53,43
5,82

98,83
239,97
7,32
14,03
4,17
0,38

5,37
179,18
4,36
5,87
2,84
---

2,43
0,24
0,20
0,01
0,34
---

34,52
1.659,40

26,11
820,91

8,41
598,83

--224,81

--13,00

La major part de les plantes afecten a la superfície agrícola, si bé, no ocupen sempre el 100% d’aquesta
superfície, quedant fraccionades i poc aptes per l’aprofitament agrícola. Així doncs, cal considerar que la
superfície afectada supera les 820 ha.
La forta pressió sobre el territori es constata a partir de les sol·licituds rebudes i dels informes de Viabilitat
d’Emplaçament emesos per la Ponència d’Energies Renovables. La implantació d’aquests parcs
comporta fonamentalment dos riscos:
-

Risc directe de banalització del paisatge entès com a procés a través del qual el paisatge perd la
seva originalitat o interès natural, cultural o simbòlic.
Aquest risc està directament determinat per l’impacte 1 que cada parc provoca sobre el paisatge, i
també, per l’efecte del conjunt de parcs. Poden causar impacte sobre el paisatge tots els elements
del projecte (panells o captadors, transformadors, camins d’accés, línies d’evacuació, etc.) tan de
forma individual com agregada o global. Els principals impactes sobre el paisatge són: el canvi en
l’ús que pot comportat un canvi en el caràcter del paisatge; l’afectació dels valors del paisatge; la
fragmentació i/o la intrusió visual.

-

Risc sobre l’activitat agrària per: disminució i fragmentació de la superfície cultivada i, com a efecte
indirecte, l’afectació a la viabilitat econòmica de les explotacions agràries vinculades.

3.2.2

INCREMENT DE LA RAMADERIA INTENSIVA

L’increment del nombre d’activitats ramaderes o de places de les existents provocaria un augment del risc
de contaminació per nitrats. Si disminueix el sòl cultivat també augmenta aquest risc.
Tal com es detalla a l’apartat 3.1.4 el nombre total d’explotacions ramaderes amb potencial incidència
sobre el medi ambient és de 26, en el conjunt del Geoparc Orígens. D’altra banda, la producció ramadera
intensiva és bàsicament de porcí i aviram; amb 158 o 22 explotacions respectivament, tal com es detalla a
l’annex 2.
El principal risc d’un increment en el nombre d’explotacions és la contaminació per nitrats dels sòls i dels
aqüífers. Actualment, totes els municipis estan en zona no vulnerable excepte Castell de Mur.

1

Pertorbació en el paisatge provocada per un fenomen natural o per l’activitat humana
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4 EL PAISATGE
4.1 MARC TERRITORIAL
Els Catàlegs de Paisatge que comprenen parcialment l’àmbit del Geoparc són el Catàleg de l’Alt Pirineu i
Aran i el Catàleg de Ponent. El Catàleg de paisatge de l'Alt Pirineu i Aran, elaborat per l'Observatori del
Paisatge, es va aprovar definitivament el 3 d'abril de 2013 (Edicte de 9 d'abril de 2013, sobre una
resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat d'aprovació definitiva del Catàleg de paisatge de l'Alt
Pirineu i Aran). El Catàleg de paisatge de Terres de Lleida, elaborat per l'Observatori del Paisatge, es va
aprovar definitivament el 5 d'agost de 2008 (Edicte de 10 de setembre de 2008, sobre una Resolució del
conseller de Política Territorial i Obres Públiques d'aprovació definitiva del Catàleg de Paisatge de les
Terres de Lleida).

4.1.1

DIVERSITAT PAISATGÍSTICA

L’àmbit del Geoparc presenta una gran diversitat de paisatges, com queda palès en el nombre d’unitats
de paisatge presents, un total de 17 en els 2.039,46 Km2, la qual cosa suposa extensió mitjana 120
Km2/unitat. El valor mitjà a Catalunya és de 237,8 Km2/unitat, superior al del Geoparc, és a dir, la
diversitat de paisatges és superior. De les 17 unitats, 10 estan a la demarcació territorial de l’Alt Pirineu i
Aran, i la resta al de Terres de Lleida. La Taula 29 recull la relació d’unitats de paisatge, la superfície de
cadascuna al Geoparc Orígens i el percentatge en relació a l’extensió total de la unitat de paisatge.
Taula 29. Relació de les unitats de paisatge als municipis que conformen el Geoparc Orígens, superfície de cadascuna en aquest
àmbit, i el percentatge de la superfície total al Geoparc respecte a la superfície total de la Unitat de Paisatge.
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Alt Pirineu i Aran

Boumort - Collegats
Cims i Estanys d'Aigüestortes i St. Maurici
Conca de Tremp
Congost del Segre
La Terreta
La Vansa
Massís de l'Orri - Valls de Castellbó i d'Aguilar
Pastures de l'Alt Pirineu
Rodalia d'Oliana
Sant Gervàs - Montcortés
Alt Sió
Aspres de la Noguera
Baix Sió
Montsec
Paisatge fluvial del Segre
Vall de Rialb
Vall del Llobregós

Àmbit
Territorial

Terres de Lleida

NOM Unitat de Paisatge

Codi
U15
U03
U18
U11
U20
U14
U06
U07
U16
U08
U06
U18
U19
U01
U12
U02
U05

Superfície % Unitat
(ha)
28.607,39
90%
3.410,55
10%
43.146,75
100%
4.134,80
33%
21.956,87
100%
30,38
0%
3.234,97
6%
13.793,98
27%
1,84
0%
19.861,90
58%
139,57
0%
16.588,44
31%
1.518,52
19%
38.249,08
92%
260,29
1%
7.554,17
32%
2.231,25
6%
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Figura 4. Dominis i Unitats de Paisatge. Font: Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, Catàleg de Paisatge de l’Alt Pirineu i Aran i
Catàleg de Paisatge de Ponent

El municipi de la Torre de Capdella, el situat en la zona septentrional del Geoparc, es troba dividit en tres
unitats de paisatge: Cims i Estany d‘Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Pastures de l’Alt Pirineu i Aran
i Sant Gervàs – Montcortès. Sarroca de Bellera també està a Pastures de l’Alt Pirineu i Aran i Sant
Gervàs – Montcortès.
El Baix Pallars està inclòs a les unitats de Pastures de l’Alt Pirineu i Aran (al nord), Sant Gervàs i
Montcortès (a l’est), Massís de l’Orri – Valls de Castellbó i Aguilar (a l’oest), mentre que la part meridional
pertany a la unitat de Boumort – Collegats.
Senterada es troba, gairebé en la seva totalitat a la unitat de Sant Gervàs i Montcortès. Tremp te un àrea
al nord oest del terme municipal d’aquesta unitat, si bé, la major part està compresa en les unitats de la
Terreta i la Conca de Tremp.
L’oest i centre del municipi de la Conca de Dalt està a la unitat de la Conca de Tremp, mentre que el
sector est està dins de Boumort-Collegats.
Salàs de Pallars i Talarn està completament inclosos en la unitat de paisatge de la Conca de Tremp.
Isona i Conca Dellà te bona part del terme a la Conca de Tremp, si bé també inclou una petita part de les
Unitatsde Paisatge Boumort Collegats, i de la Vall de Rialb.
El sector nord d’Abella de la Conca es troba en l’àmbit de Boumort – Collegats, mentre que el sector sud
oest està dins de la Conca de Tremp i el sud est forma part de la Unitat Vall de Rialb.
L’àrea est del municipi de Coll de Nargó pertany a la unitat Congost del Segre i en una petita part a la
Vansa. El sector nord oest està dins de Boumort – Collegats, i el sud est a la Vall de Rialb.
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Gavet de la Conca i Castell de Mur es troben dividits entre la Conca de Tremp i el Monsec. Mentre que
Sant Esteve de la Sarga te una gran part de la seva extensió al Montsec, i una franja al nord oest situada
a la Unitat de la Terreta.
Als municipis situats al sud les unitats de paisatge presents són les de l’àmbit del PTP de Terres de
Lleida. A la superfície de Camarasa hi són presents les unitats de paisatge del Baix Sió, Alt Sió, Paisatge
fluvial del Segre, Vall de Llobregós, Aspres de la Noguera i Montsec.
El terme municipal d’Àger es troba a les unitats d’Aspres de la Noguera i Montsec. La major part de
Vilanova de Meià pertany al Montsec, tot i que la part meridional està a Aspres de Noguera, i al sud hi ha
un sector que correspon de la Vall de Rialb.
En els següents paràgrafs es sintetitzen els principals trets de les unitats de paisatge del Geoparc, la
descripció és més exhaustiva en el cas de les unitats amb major extensió al Geoparc Orígens.

4.1.2

PAISATGES D’ATENCIÓ ESPECIAL

Els Catàlegs de paisatge delimiten i descriuen Paisatges d’Atenció Especial (PAE), es tracta de sectors
de paisatge amb una determinada heterogeneïtat, complexitat o singularitat des d'un punt de vista
paisatgístic que requereix de directrius i criteris específics per poder ser protegit, gestionat i ordenat. En
aquest àmbit territorial són, per ordre d’extensió: el Prepirineu, el paisatge d’esquí, el nou regadiu
(Sistema Segarra – Garrigues) i el Parc fluvial del Segre. Els dos primers es troben a la part nord i els
altres al sud i només afecten al municipi de Camarasa.
El paisatge d’atenció especial més extens a l’àmbit d’estudi és el Prepirineu. Aquest PAE abasta les
unitats de Sant Gervàs - Montcortès, Massís del’Orri - Valls de Castellbò i d’Aguilar i la Vansa, gairebé en
la seva totalitat. També inclou sectors extensos de la Terreta, Boumort- Collegats i Cadí. Enllaça la major
part de les serralades i valls interiors del Prepirineu calcari.
Entre les dinàmiques que afecten aquest territori destaca la regressió del sector primari (agrícola i
ramader) a favor d’un increment de la coberta forestal. Els nuclis més petits i aïllats s’han anat
despoblant, procés iniciat a meitat del segle XIX i accelerat a partir dels anys 60, la qual cosa ha
comportat la degradació del patrimoni arquitectònic tradicional i dels elements d’interès etnogràfic. En
aquest àmbit es poden trobar ambients molt diversos a causa de la diversitat orogràfica, actualment s’hi
poden observar processos de naturalització d’antics espais agro-ramaders. És a dir, s’ha produït
l’abandonament d’uns paisatges culturals, d’una determinada manera de gestionar el territori i d’aprofitar
els recursos, d’un patrimoni arquitectònic i etnològic tradicional, recuperant uns trets naturals que havien
restat reclosos.

4.1.3

ELS OBJECTIUS DE QUALITAT PAISATGÍSTICA

En aquest apartat es recullen els Objectius de Qualitat Paisatgística (OQP) generals per cada àmbit
territorial (Ponent i Alt Pirineu/Aran), i els OQP per cada unitat de paisatge que cal tenir en consideració
d’acord als objectius del present treball.
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Taula 30. Objectius de Qualitat Paisatgística dels àmbits de territorials de l’Alt Pirineu i Aran i de Ponent que tenen relació directa
amb el present treball

PONENT

ALT PIRINEU I ARAN

Àmbit Objectius de Qualitat Paisatgística generals
2. Uns paisatges rurals amb edificacions disperses tradicionals i històriques (masies, bordes,
cabanes, etc.) rehabilitades racionalment, i amb edificacions logístiques, comercials, d’oci,
energètiques, ramaderes i industrials modernes, ubicades en zones visuals no preferents o
notòries i dissenyades amb volumetries, materials i revestiments propis del lloc.
3.Uns paisatges forestals, agrícoles i d’alta muntanya productius, que puguin ser gaudits per la
societat tot mantenint els valors i funció ecològica.
9. Uns paisatges capaços de sustentar iniciatives turístiques arrelades al territori i basades en
els seus valors naturals, culturals i estètics, que satisfacin les necessitats econòmiques i
socials, que diversifiquin i desestacionalitzin l’oferta, sense comprometre’n el potencial
paisatgístic futur.
10. Uns nuclis encimbellats on s’identifiqui amb claredat el perfil paisatgístic de l’espai
construït i els seus punts d’interès (campanars, esglésies, castells, casals, etc.) en relació al
paisatge obert i el sòl no urbanitzable.
19. Uns parcs solars localitzats en l’entorn a partir de criteris d’eficiència, preexistència de
línies d’evacuació i preexistència d’edificacions i minimització del nombre d’observadors
potencials en àrees fràgils

Pel que fa a l’àrea del Geoparc compresa a l’Alt Pirineu i Aran, el segon dels objectius fa referència a una
de les pressions a les que està sotmès actualment aquest àmbit, concretament a les instal·lacions
energètiques, i estableix un dels criteris fonamentals per a que la seva ubicació no comprometi altres
alternatives de desenvolupament sostenible. El tercer objectiu és més genèric, tot i això, s’ha considerat
oportú emfatitzar-lo perquè fa referència al sòl d’espais lliures, altrament anomenat ‘no urbanitzable’, i és
aquesta categoria de sòl sobre la que es centra l’atenció en aquest estudi. L’objectiu novè, fa referència
als valors de paisatge que poden ser d’interès pel desenvolupament turístic, en aquest cas en el
geoturisme.
Entre els objectius de qualitat paisatgística de Ponent, el desè i el dinovè es subratllen per la seva al·lusió
directa a l’espai obert i a la principal pressió a la que pot estar sotmès aquest territori. La interpretació de
l’objectiu dinovè, en relació a les línies d’evacuació, és que cal prioritzar la utilització de les línies existents
per evacuar l’energia produïda en els parcs fotovoltaics per tal que no sigui necessari construir-ne de
noves. En relació a la minimització del nombre d’observadors potencials, s’entén que la ubicació dels
parcs ha de tenir en compte el grau d’exposició visual de la zona d’implantació, tenint en compte els
miradors importants a nivell territorial i a nivell local.
Tot seguit es recullen els OQP de les unitats de paisatge que tenen aplicació en aquest cas (a l’annex 1
es detallen tots els OQP per cadascuna de les unitats de paisatge):

Conca de Tremp (Unitat 18)
18.1 Un paisatge agrícola amb presència protagonista de la trilogia mediterrània de muntanya, conservat i
revaloritzat, per damunt de sectors agrícoles i ramaders encarats a la producció intensiva, cada cop més
deslligats de l’entorn que els acull i més febles davant les conjuntures econòmiques.
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18.5 Un valuós patrimoni rural, format per barraques de vinya, camins rurals, castells, ermites
fortificacions i embassaments, viu i promocionat turísticament.
18.6 Un paisatge rural viu, dominat per fruiterars de secà i conreus de cereals i secundàriament per les
vinyes.
18.7 Un sistema de restes arqueològiques i històriques ben preservat i gestionat, dins d’un context
forestal, urbà o rural que permeti la seva accessibilitat.
18.8 Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i permetin
descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de la Conca de Tremp.

Montsec
OQP1.5 Un patrimoni històric que consolidi la seva presència en el paisatge (cabanes, marges, calçada
romana del port d’Àger, castell d’Àger, necròpolis medieval d’Àger, mina de lignit de Barmó, col·legiata de
Sant Pere).
OQP1.6 Un paisatge amb rutes (com les d’Agulló-Corçà a Pas de Mont-rebei, d’Argentera a Vilanova de
Meià i Pas Nou o de la Baronia de Sant Oïsme a Terradets) que permetin una adequada percepció dels
contrastos visuals propis del paisatge del Montsec, i la varietat de matisos paisatgístics de la zona,
esdevenint així itineraris paisatgístics de qualitat, entrellaçats amb els itineraris dels paisatges veïns.

La Terreta
20.6 Uns espais forestals ben gestionats i conservats, en especial les fagedes relictuals de la Faiada de
Malpàs, Llaràs, la roureda d’Aulàs i la teixera d’Espills.
20.7 Uns paisatges agrícoles vius, que mantinguin la riquesa cromàtica del mosaic agroforestal i un sector
econòmic que els valori.

Sant Gervàs – Montcortés
8.1 Uns paisatges dels pobles encimbellats i endinsats en el fons de les valls que no sucumbeixin al
deteriorament de l’abandonament de les activitats que els sustenten ni dels propis habitatges.
8.3 Uns paisatges que conservin els alts valors naturals, especialment a l’entorn de l’estany de
Montcortès, les obagues de la serra de Sant Gervàs i les valls de Manyanet i Barravés.
8.4 Uns paisatges que mantinguin en bon estat el seu patrimoni històric, tant del romànic com el temple
de Santa Maria de Llevata, el Pont del Diable o la vila closa de Peramea, com les restes megalítiques de
Montsor, conservant els valors històrics i simbòlics i en permetin la seva promoció turística.
8.6 Un paisatge agrícola productiu, preservat i ben gestionat, que mantingui a cada lloc la diversitat
d’elements que el caracteritzen i el doten d’identitat pròpia, especialment el paisatge en mosaic format per
camps, prats, boscos, alineacions d’arbres en bocage i marges combinats de manera diferent en cada
cas, com el del pla de Corts o la cubeta de Vilaller.
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4.1.4

LES ESTRATÈGIES

Les estratègies establertes pels Catàlegs pels dos PAE amb major extensió són les següents:
PAE Prepirineu
-

Estratègia 1. Gestió sostenible del paisatge.
El catàleg proposa la promoció d’activitats econòmiques amb repercussió directa i positiva per a
la gestió del paisatge, concretament: la ramaderia extensiva, la silvicultura i el turisme rural
associat a les anteriors.
La ramaderia extensiva pot oferir productes amb valor afegit associat al paisatge, com una
activitat sostenible ambientalment, econòmica i social, i tenir un paper rellevant en el control de
la biomassa forestal. L’aprofitament dels productes forestal pot també contribuir en la
revitalització del sector primari, així com l’activitat turística basada en la descoberta d’aquest
paisatge a través de rutes de senderisme, recol·lecció de bolets, caça o altres.

-

Estratègia 2. Recuperació i foment de la ramaderia i l’agricultura extensives.
Es basa amb la relació entre paisatge i gastronomia utilitzant productes de proximitat.

-

Estratègia 3. Funcionalitat i estètica arquitectònica integrada en el paisatge.
Aquesta estratègia incideix sobre el desenvolupament urbanístic i als projectes de reforma i
rehabilitació de construccions tradicionals així com a la necessitat de millorar els serveis i
infraestructures bàsiques als nuclis, especialment als dispersos.

PAE Esquí
-

Estratègia 1. Diversificació de l’activitat turística
Estratègia 2. Integració i millora de la qualitat paisatgística dels espais artificialitzats.

4.2 PRINCIPALS SINGULARITATS DEL PAISATGE DEL GEOPARC
4.2.1

GEODIVERSITAT I PATRIMONI ABIÒTIC

El territori condensa en pocs quilòmetres una diversitat d'estructures geològiques que afecten a materials
paleozoics, mesozoics i cenozoics cobrint més de 500 milions d'anys d’història geològica.
Al nord es troba la zona Axial Pirinenca, que constitueix el nucli de la cadena pirinenca i és on es
localitzen els pics més alts que arriben a 2.962 m d’alçada màxima, i les roques més antigues de la
serralada (Cambro-Ordovicià). La configuració estructural actual de la Zona Axial és deguda a l’apilament
antiforme de mantells de corriment (Orri, Rialp i Nogueres) associats a les orogènies Herciana i Alpina.
Els materials que afloren en aquesta zona són majoritàriament del Paleozoic i han estat intensament
deformats pels efectes de l'orogènia Herciniana. Aquests materials, representats a la zona de la Vall
Fosca, també s'han vist afectats per intrusions de batòlits i per metamorfisme de contacte. La deformació
associada a l'orogènia Alpina es va propagar progressivament cap al sud, generant un relleu menys
vigorós i afectant cada vegada a materials més moderns fins a l'Oligocè.
Al sud de la Zona Axial es troba al Prepirineu, on s'identifiquen unes estructures tectòniques conegudes
com "mantells superiors surpirenencs", els quals estan formats bàsicament per roques del Mesozoic i del
Paleogen, més joves que les de la Zona Axial. Aquestes estructures tectòniques, consisteixen en tres
làmines cavalcants principals que de nord a sud s'anomenen Bóixols, Montsec i Serres Marginals.
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Aquests mantells cavalcants tenen associades unes serres amb una orientació est-oest, paral·leles a la
direcció de la serralada, que de nord a sud són: la Serra Sant Gervàs (1.889 m), Boumort (2.077 m),
Carreu, Carrànima, Serres del Montsec d'Ares (1.676 m) i del Montsec de Rúbies (1.677 m) i Serra del
Mont-Roig (950 m).
Al mateix temps que tenia lloc l'emplaçament d'aquestes làmines cavalcants, es van originar conques
intramontanyoses (Conca de Tremp-Àger) on es registren els sediments, estructures i paleoambients
previs, contemporanis i posteriors als diversos episodis tectònics.
La Conca de Tremp-Àger està situada a la part oriental de la unitat sud-pirenaica central. Aquesta unitat
es caracteritza per un conjunt de làmines cavalcants desplaçades cap al sud (Muñoz, 1992, entre altres).
Entre la làmina de Bóixols i la del Montsec es situa la Conca de Graus-Tremp. Aquesta conca configura
un gran sinclinal els flancs estan formats per materials cretàcics i paleocens, mentre que el nucli
correspon essencialment a l'Eocè. Els tipus de roques varien de nord a sud i d'est a oest, des de
materials d'origen continental a marí, amb gran diversitat d'ambients i roques sedimentàries.
La Conca de Graus-Tremp s'estenia fins a l'Atlàntic i estava parcialment connectada cap al sud amb una
altra subconca adjacent: la Conca d'Àger, de la qual finalment va quedar separada pel front
d'encavalcament de la làmina del Montsec. De fet, la conca de Graus-Tremp va ser transportada en el
bloc superior (piggyback basin) de l'encavalcament de Montsec (Vergés i Muñoz, 1990), quedant com a
conca d'avantpaís la Conca d'Àger. Les poblacions d'Àger i Tremp no només donen nom a les conques
sinó també a les formacions sedimentàries homònimes.
El sistema fluvial comença a instal·lar-se durant la part final de l'aixecament dels Pirineus, està format per
diverses xarxes hidrogràfiques (la Noguera Pallaresa i de la Noguera Ribagorçana i el Flamisell,
principalment), presenten una orientació de nord a sud, que ha excavat espectaculars congostos que
travessen les serres i les conques (Congost de Mont-rebei, Terradets, Collegats).
El patrimoni abiòtic del vessant meridional dels Pirineus és d'una enorme riquesa i per això aquesta zona
de Catalunya està reconeguda internacionalment com un laboratori natural de sedimentologia, tectònica,
geodinàmica externa, paleontologia i mineria. La característica més rellevant del Geoparc és que
concentra una enorme geodiversitat entre la que s’inclouen:
-

Tots els tipus bàsics de roques: sedimentàries, ígnies i metamòrfiques.

-

Ambients sedimentaris de tipus continental, de transició i marins.

-

Representació de totes les eres geològiques des de fa més de 550 Ma fins a l'actualitat.

-

Un nombre inversemblant d’estructures tectòniques: diàclasis, esquistositat, falles i plecs de tots
tipus, mantells de corriment, etc. Aquí s’hi pot observar i identificar la seqüència d'esdeveniments
tectònics en base a les relacions entre estructures i sediments sintectònics, que permeten obtenir
una cronologia relativa dels episodis d'emplaçament de mantells de corriment.

-

Representació de dos cicles orogènics, l’orogènia Herciniana i l’orogènia Alpina.

-

Diferents elements de tipus geomorfològic com són els modelats d'origen glacial, periglacial,
fluvial, lacustre, càrstic, gravitacional, badlands etc.

-

Una preservació excepcional de les restes de dinosaures trobats en els sediments transicionals
del Cretaci Superior, proporcionat un excel·lent registre dels ambients continentals i dels últims
dinosaures que van habitar Europa en els milions d'anys previs a l'extinció que va tenir lloc al
Límit Cretaci / Paleogen.

-

Mineralitzacions d’on s’han explotat gran varietat de materials geològics i s'han extret minerals
molt diversos.
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-

Una gran varietat de sòls que reflecteixen la diversitat de roques mare, de processos geològics i
geomorfològics actius i recents, de climes i microclimes, l'activitat biològica, inclosa la humana,
etc.

-

Paisatges geològics relacionats directament amb els materials geològics, les estructures
tectòniques, el modelatge geomorfològic, els processos geològics actius i pretèrits, els sòls,
l'activitat humana històrica, la tradicional i els usos actuals del territori.

Pel que fa al patrimoni paleontològic, l'àrea del territori inclou una representació molt àmplia de
l'evolució de la vida a la terra, que comprèn des jaciments del Permià fins al Paleogen, gairebé 250
milions d'anys representats per fòssils de vertebrats, invertebrats i plantes. Aquesta Geozona inclou els
següents Llocs d’Interès Geològic del Geoparc Orígens: LIGOR027 - Santa Helena de Claret; LIGOR028
– Claret; LIGOR029 - Collada de les Cargolines; LIGOR030 - Llau de Xiroi; LIGOR031 - Lo Tossal;
LIGOR033 - Corba de la Pera, LIGOR034 - Coll de Montllobar. Aquests llocs inclouen els afloraments
més rellevants de la Geozona, els quals són visitats anualment per centenars de geòlegs, investigadors i
estudiants de geologia d’Universitats,. centres de recerca i companyies de tot el planeta.
Quan a la geomorfologia, es poden observar: relleus periglacials; vestigis de morfologies glacials;
dinàmiques fluvial, fluviotorrencial, periglacial i de vessants, desprès de la darrera glaciació.
Els congostos al Geoparc orígens tenen una rellevància singular, tant per l’abundància com pel seu
interès i valor patrimonial. Sovint, els congostos són formacions càrstiques d’origen fluvial, també
anomenats fluviocarst, i requereixen la presència de roques calcàries. En aquestes situacions trobem
també fonts laterals i coves a diferents nivells segons la seva antiguitat, els nivells més alts són els més
antics abandonats a mesura que el riu incideix provocant una baixada del nivell freàtic.
Els més coneguts del Geoparc Orígens són: al sud el Congost de Camarasa; a la Serra del Montsec, el
congost de Mont-Rebei, el de Terradets i el del Pas Nou a Vilanova de Meià; el Congost de Susterris a
l’embassament de Sant Antoni; el congost d’Abella (Foradot) i el congost del Boix a Boixols; al nord el
congost d’Erinyà al riu Flamissell i el congost de Collegats. La major part estan sobre materials calcàries
del Cretàcic. El Congost de Collegats és la Geozona 119 i el congost de Mont-Rebei la Geozona 127.
Els processos càrstics expliquen la formació de bona part dels congostos del Geoparcs així com
l’existència d’un gran nombre de coves i cavitats de circulació d’aigües subterrànies.
Un altre dels indrets d’especial interès és l’Anticlinal d’Abella de la Conca, espai catalogat com IELIG
assignant-li el codi PS001, està reconegut també com a Global Geosite. L’interès d’aquesta àrea es
justifica en l'enorme quantitat de dades geològiques que ajuden a comprendre l'evolució d'un front
d’encavalcament, en un espai relativament reduït. Les dimensions del front d’encavalcament lligat als
magnífics afloraments disponibles permet visualitzar tot tipus d'estructures geològiques en un rang
d'escales molt ampli, des les quilomètriques a les de nivell aflorament. La zona ha estat àmpliament
estudiada i visitada per grups de geòlegs com demostren els nombrosos articles científics publicats tant a
nivell nacional com internacional, i és una zona amb especial valor científic per realitzar estudis de
modelització de jaciments petrolífers. Per altra banda, el relleu abrupte propiciat per l’emplaçament de
l’encavalcament, combinat amb la posterior intensa erosió hídrica del Riu Abella, a condicionat el
desenvolupament d’un paisatge d’una bellesa espectacular però amb un dinamisme que implica la
proliferació de nombrosos moviments de vessant representats per dipòsits caòtics de graves, sorres,
llims i blocs que trobem en les seves vessants de la serra.
Un dels símbols del congost de Collegats és l'Argenteria, una surgència d'aigua a la paret de roca que ha
format dipòsits de tova calcària, produïts per la precipitació de carbonat dissolt de les calcàries cretàcies
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que entapissen la cinglera amb formes molt espectaculars. Aquesta formació està catalogada com a
geotop a dins de la geozona de Collegats. L’Argenteria és un indret ple d’història i llegendes, i ha estat
inspirador de creacions artístiques literàries com les del poeta Joan Maragall i plàstiques com les de
l'arquitecte Antoni Gaudí.
Encara que en l'actualitat l’activitat minera és pràcticament nul.la, al llarg de la història s'han extret
minerals molt diversos. Al Geoparc Orígens s’han identificat 121 LIGOR Mineria. El Geoparc comprèn un
total de 622 fonts i 13 mines inventariades que fan palesa la enorme riquesa hidrogeològica d’aquest
territori.
Per la seva diversitat de materials parentals i relleu, de condicions climàtiques, de vegetació i d'usos del
sòl, aquest territori és un dels més edafodiversos de la zona mediterrània.

4.2.2

ESPAIS NATURALS PROTEGITS

El 37,2% de la superfície total dels municipis que conformen el Geoparc Orígens està inclosa en Xarxa
Natura 2000, la qual cosa correspon a 76.125,19 hectàrees, distribuïdes en 16 espais dels quals 4 són
Zona d’Especial Conservació (ZEC) i els 12 restants són ZEC i Zones d’Especial Protecció per a les Aus
(ZEPA). La Taula 31 recull la relació i superfície de cadascun d’aquest espais. Les Serres del Montsec,
Sant Mamet i Mitjana són l’espai natural protegit més extens, seguit de la Serra de Boumort i Collegats i
de la Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs. Un 13,5% de la zona perifèrica del Parc Nacional
d’Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici està a la Vall Fosca, dins del Geoparc.
Taula 31. Espais Naturals Protegits a l’àmbit del Geoparc Orígens, ST (Superfície total de l’espai en hectàrees), SGP (Superfície a
dins de l’espai en hectàrees) i % de l’espai que està inclòs al Geoparc Orígens. S’indica si és Zona d’Especial Conservació
(ZEC), Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).

Codi

Nom

Tipus

ST (ha)

SGP (ha)

%

ES5130014
ES0000022
ES5130003

Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Alt Pallars

ZEC i ZEPA
ZEC i ZEPA
ZEC i ZEPA

10.119,2
10.119,2
10.119,2

3.782,3
7.604,7
2.379,9

37,4
13,5
3,1

ES2410026
ES5130019
ES5130030
ES5130024
ES5130021
ES5130008

Congost de Sopeira
Estany de Montcortès
Estanys de Basturs
La Faiada de Malpàs i Cambatiri
Secans de la Noguera
Serra d'Aubenç i Roc de Cogul

ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC i ZEPA
ZEC i ZEPA

270,4
45,1
37,1
1.282,7
8.941,0
6.796,5

0,6
45,0
37,0
3,4
177,9
2.006,3

0,2
100
100
0,3
2,0
29,5

ES5130010
ES5130009
ES5130015
ES2410042
ES5130012
ES5130016

Serra de Boumort- Collegats
Serra de Turp i Mora Condal - Valldan
Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana
Serra de Mongai
Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs
Valls del Sió - Llobregós

ZEC i ZEPA
ZEC i ZEPA
ZEC i ZEPA
ZEC i ZEPA
ZEC i ZEPA
ZEC i ZEPA

18.455,2
3.719,2
32.481,0
3.193,2
12.942,1
26.646,9

17.562,3
208,1
28.102,7
5,6
11.892,2
1.186,3

95,2
5,6
86,5
0,2
91,9
4,5

ES5130032

Vessants de la Noguera Ribagorçana

ZEC i ZEPA

6.535,5

1.188,4

18,2
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4.2.3

VALORS ETNOGRÀFICS

Els principals valors etnogràfics en aquest àmbit són els camins ramaders herència d’una antiga activitat
de ramaderia extensiva, els paisatges de la pedra seca i els arbres monumentals.
Consultat la cartografia de camins ramaders publicada per la Direcció General del Medi Natural i
Biodiversitat (Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural), a l’àmbit del Geoparc s’han
identificat 12 trams de camins ramaders. D’altra banda també s’ha tingut en compte el traçat de la
Transcabanera el recorregut de la qual va de Linyola a la Vall de Boi i travessa el Geoparc de sud a nord.
El catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran reconeix àrees per la presència d’elements de pedra seca, Al
territori Geoparc s’han identificant diverses àrees amb aquests elements que sumen un total de 1.013 ha,
algunes de les quals es veuen sotmeses a l’abandonament del cultiu i la conseqüent degradació per
manca de manteniment.
Els arbres i arbredes monumentals de Catalunya han estat declarades en la primera Ordre l'any 1987,
segons s'estableix en els decrets 214/1987, de 9 de juny, 47/1988, d'11 de febrer, i en el Decret
120/1989, de 17 d'abril. Avui resten vius 6 dels 8 arbres monumentals catalogats, dels quals 4 són roures.

4.2.4

PRINCIPALS TRETS DELS PAISATGES SOTMESOS A MAJOR PRESSIÓ

Les àrees que actualment reben més pressions per activitats econòmiques potencialment
transformadores del paisatge són les que tenen menor pendent i que estan més ben connectades amb
infraestructures de comunicacions i d’energia. La zona més extensa i més exposada a pressions es situa
al sector central del Geoparc, concretament a la unitat Conca de Tremp. Dels tres sectors d’aquesta
unitat, la Conca Dellà és on majoritàriament s’han formulat les sol·licituds, seguida de la Conca Dençà i
amb menor grau la Conca de Dalt.
Sector Conca Dellà: Abella de la Conca, Isona i Conca Dellà, Gavet de la Conca, Tremp
Els principal accés a la Conca de Tremp des de l’Est és el Coll de Comiols, situat entre Serra de Comiols
i el Roc de Benavent que determinen el límit est de la unitat i són la carena divisòria entre comarques
veïnes. Aquest punt, a 1.100m d’altitud, és un mirador que ofereix amplies vistes a la Conca Dellà així
com a les serralades que la limiten, i fins i tot al fons, els cims més alts dels Pirineus que poden veure’s
els dies més clars. Per aquest coll passa la carretera C-74 que uneix Tremp amb Artesa de Segre.
Des de Comiols fins a la Noguera Pallaresa s’estén una amplia vall per la que discorren el riu Abella i el
riu de Conques que conflueixen abans d’arribar a Gavet de la Conca, des d’on pren el nom de riu Gavet
que condueix l’aigua fins al Noguera Pallaresa. Aquests rius així com els nombrosos barrancs, torrents i
llaus que els nodreixen són els principals eixos vertebradors del paisatge, amb una clara funció com a
corredors ecològics.
El riu de Conques discorre en tot moment al sud de la carretera C-74 (C1412b), i recull l’aigua des de les
capçaleres de les serres de Comiols, del Cuc-Cuc, de la Campaneta i dels Obacs. El riu Abella, en canvi,
traça el seu recorregut, gairebé fins al final, al nord de la C-74. Aquest dos àmbits, al nord i al sud de la
carretera, presenten característiques lleugerament diferents. Vilamitjana queda dividit en els dos sectors.
El sector septentrional inclou un nombre més gran de poblacions com Isona, Conques, Abella de la
Conca, Sant Romà d’Abella, Figuerola d’Orcau, Basturs, Suterranya. La configuració general del relleu
correspon a una vessant suau (en glacis), que descendeix des dels les serres situades al nord fins als rius
que la travessen, està orientada a sud. En posicions privilegiades es situen el castell d’Orcau i el castell
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de Llordà des dels quals s’obtenen visuals privilegiades de la Conca Dellà, i s’arriba a albirar el Castell de
Mur situat en la Conca Dençà.
Entre els poblaments hi ha extensos paratges que la toponímia reconeix com a plans i comes, per
exemple el Pla de Sant Romà i el Pla de Sobes a l’est de Sant Romà i d’Isona, el Pla de Viu sota la Costa
Llarga, les Planes i el Pla prop de Suterranya, o la Coma al sud d’Orcau i les Comes al nord-est de
Figuerola. Aquests paratges estan solcats per nombrosos barrancs disposats en forma d’espina de peix
on el riu Abella és el flux principal. Les parcel·les s’encaixen entre aquests barrancs i es disposen en
nivells entre els quals s’aprecien els marges de divisió.
Sobre aquesta configuració sobresurten tossals o serrats (Rostiar, Collada, tossals, etc.), amb vessants
cobertes de vegetació natural. En algunes parts altes dels barrancs i en afloraments de materials litològics
tous es poden observar processos erosius actius que els deixen al descobert i fan que no es pugui
desenvolupar la vegetació natural ni els cultius, aquestes zones són terrenys improductius (Badlands).
Entre els elements més rellevants pel seu valor natural estan els Estanys de Basturs, i alguns Estanys
fòssils coneguts com el tossal de la Cassola, Estany del Colector o Estany del Marcelino.
Tot aquest espai te una notable activitat agrària, els cultius herbacis són abundants, tot i que entre
Figuerola Sant Romà i Isona es disposen ametllers ocupant posicions lleugerament més elevades,
probablement per evitar els danys de gelades tardanes. La presència de granges es notable, distribuïdes
en tot el sector, si bé la densitat és més baixa a mesura que augmenta la distància a les poblacions i
principals vies de comunicació.
El sector meridional de la Conca Dellà, inclou nuclis més petits que el sector septentrional, entre els més
grans estan Gavet de la Conca, Sant Salvador de Toló, Sant Serni i Aransis. Aquesta part de la cubeta
encabida entre la carretera C-74 i la Serra dels Obacs, travessada pel riu de Conques, recull les aigües
de les serralades situades a l’est i al sud i te un pendent cap al NW. Les zones més baixes de la cubeta
són també les de menor pendent donant lloc a paratges com el Pla de Sianes o el Pla de Palau. A cotes
més altes es troben replans com els plans de Merea, els planells del Caterinoi prop de Perolet, la Plana
sobre el serrat de Carreró i lo Pla d’Aransís. Entre la zona més baixa i els replans es troben elements del
relleu amb major pendent i coberts de vegetació natural, com el Serrat del Calvari, el Serrat del Patxot, el
Serrat de Carreró, lo Tossal o Puig Pedrós.
L’estructura del paisatge està determinada, com en el sector septentrional per l’encaix dels barrancs que
recullen les aigües pels barrancs fins al riu Conques. La distribució de les parcel·les també respon com en
el cas anterior a l’encaix entre els barrancs i la necessitat d’esglaonar el terreny en sentit del màxim
pendent com a mesura de conservació del sòl. Els cultius predominants en aquest sector són els
herbacis.
En aquest sector també apareixen processos d’erosió molt actius que deixen al descobert els materials
originals del sòl, com per exemple a la Llau de Terrassa (Gavet de la Conca). Aquests espais són
especialment fràgils des del punt de vista ambiental i de paisatge.
El terme municipal de Gavet de la Conca queda dividit en dos unitats de paisatge, l’àmbit nord estaria en
la Conca de Tremp, mentre que la part sud (a partir del nucli d’Aransís) està inclosa a la unitat de
paisatge del Montsec. La vessant orientada a la Noguera Pallaresa, per sota del Canal de Gavet te una
configuració lleugerament diferent a la que s’ha identificat en la resta de la Conca Dellà amb un relleu
amb parcel·les de poc pendent i sistemes de reg a precari.
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El Canal de Gavet subministra l’aigua a la Central Hidroelèctrica de la Reculada que, desprès de turbinarla, l’allibera la riu.
El Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran ha establert que el sector meridional de la Conca Dellà ha
de ser de protecció territorial ja que és una unitat morfològica d’elevat valor patrimonial i paisatgístic, diu:
‘la part meridional de la Conca Dellà, al Pallars Jussà, constitueix una cubeta emmarcada pels relleus que
s’eleven en direcció sud, cap el Montsec, clarament perceptible des de la carretera que va d’Isona a
Tremp. El fet que, històricament, el poblament i l’activitat s’hagi situat majoritàriament al nord de la
carretera ha comportat que aquesta altra part s’hagi mantingut força més neta d’artificialitzacions. Atenent
aquesta realitat i tenint en compte que els terrenys planers situats en la part septentrional de la Conca
Dellà no constitueixen cap factor limitant al creixement urbà i de l’activitat econòmica, el Pla proposa
reforçar aquesta tendència històrica i preservar de creixements significatius la meitat meridional de la
Conca Dellà. D’aquesta manera, una de les dues visuals paisatgístiques queda oberta i com a patrimoni
dels nuclis de la regió. Atesa la gran dimensió de l’àrea protegida, es podran autoritzar explotacions
agràries intensives si es justifica que no poden ubicar-se en l’altre meitat de la Conca i si la seva
integració paisatgística és suficient. No es permetrà, però, la implantació d’activitat industrial i s’evitarà el
pas de línies elèctriques d’alta tensió’.

Sector Conca de Dalt: La Pobla de Segur, Conca de Dalt, Salàs de Pallars, Senterada.
A la Conca de Dalt, el Flamisell conflueix amb la Noguera Pallaresa a la Pobla de Segur. Aigües avall del
Congost d’Erinya, el Flamisell recull les aigües de nombrosos barrancs situats majoritàriament al seu
marge dret, com el barranc de Enserola, el riu de Serradell, el barranc de Moscarell. A la vall del Serradell
hi ha els nuclis de Serradell i Erinyà, mentre que el nucli de Toralla es a redós de la Serra de Sant
Salvador. Les àrees culminals dels barrancs son serres, serrats i muntanyes, com la Serra de l’Estall (en
el límit de la unitat), la muntanya de Sant Aleix, el Serrat de Ladres, el Serrat del Ban i al Serra de Sant
Salvador.
A la vall de la Noguera Pallaresa entre la Pobla de Segur i l’estret de Suterris, hi ha nombrosos barrancs
que vessen a l’embassament de Sant Antoni. En aquest àmbit i al marge dret de la Noguera Pallaresa,
entre els barrancs de Santa Llúcia i el de Santa Cecilia, el patró agroforestal es caracteritza per l’encaix
de parcel·les de cultiu al relleu disposant-se en terrasses, mentre la vegetació natural queda relegada als
cursos fluvials, a les zones de major pendent com la costa de Matacabrits i als afloraments rocosos i
cingles. Els nuclis situats entre els esmentats barrancs són Sant Joan de Vinyafrescal i Torallola. Sota
Sant Joan hi ha un espai agrari a banda i banda de la carretera C-13.
El poblet de Rivert es troba al peu de Pui Redon, hi arriben dos barrancs que conflueixen en el poblament
i apartir d’aquest punt formen el barranc que pren el nom del poble i passat Sensui s’ajunta amb el
barranc de Vilanova per formar el barranc de Solà, límit nord del con de dejecció sobre el que s’establí
Salàs de Pallars. El límit sud d’aquest dipòsit el constitueix el barranc de la Solana. A l’ampli ventall hi ha
surgències d’aigua con la Font de Fontelles, la Font de Gargalla, la Font de Sant Clem, la Font del Sill, la
Font de Capdevila, la Font de llari, la Font de Polit o la Font del Caragol.
Al ventall de Salàs de Pallars, es poden reconèixer dos patrons, al nord oest, les parcel·les de cultiu es
distribueixen en la matriu forestal, adaptant la seva forma i alçada al relleu mitjançant feixes a diferent
nivell. Als costers les formes són allargassades i estretes, amb bastants marges, com es pot observar a
les partides dels Torricons o de les Olivelles. En canvi les parcel·les són més grans i de formes regulars a
los Seixos. El segon patró, al sud est, respon a un parcel·lari agrícola on la vegetació natural es
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distribueix en forma de cordons resseguint els barrancs o en els marges de les parcel·les. Les partides
que reflecteixen aquest patró són Escadolles, les Creus, les Lledons, les Comes, Seixells. Al límit amb el
pantà de Sant Antoni, a l’est de la C-13, concretament als Capbloncs, el parcel·lari respon a una
distribució regular similar a espais que disposen d’infraestructures de regadiu.
En direcció sud, entre Salàs de Pallars i l’estret de Susterris, trobem el barranc de les Bruixes i el barranc
de Serós, i entre els dos, la Serralda de Santa Engràcia i la Serra de Costa Ampla i Roques Pelades. És
un gran espai de vocació forestal, on s’encaixen altres barrancs en direcció nord-oest a sud-est. Sota del
nucli de Santa Engracia, en la partida de la Colomina i de l’Iller, hi ha espais conreats. En la part alta de la
Serra de Costa Ampla, prop de Castilló d’Encús (municipi de Talarn), hi ha una finca dedicada a l’obtenció
de raïm per a producció de vi i uns cellers de reconegut prestigi.
L’annex 1 conté una descripció dels principals trets de paisatge a escala local dels municipis de Castell de
Mur, Conca de Dalt, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, Talarn i Tremp.

4.3 ANÀLISI VISIBILITAT
4.3.1

MIRADORS

Els miradors de paisatge recollits als Catàleg són 33, es tracta de llocs amb interès històric, simbòlic o
identitari situats habitualment en llocs estratègics amb amplies visuals. La relació de miradors inclou els
següents indrets:
-

Nuclis: Bretui, Capdella, Estavill, la Gavarra, Llimiana, Pujol, Santa Engràcia, Sapeira

-

Punts singulars en el relleu el Cap de Boumort, Coll de Comiols (1.962 m), Coll de Montllobar (962
m), Collada d’Altars, Les Collades (1.143 m), Cogullo de Turp (1.620 m), Puig de Sant Alís (punt més
alt del Montsec d’Ares,1675 m), Alt de Fontllonga, Port d’Àger.

-

Castells: el Castell Sobirà de Sant Miquel de la Vall, el Castell de Mur, el Castell de Llordà, el Castell
d’Orcau, el Castell de Claverol

-

Congostos: Mont-rebei, Congost d’Erinyà, Pas Nou,

-

Estany Gento està a 2.141 metres d’altitud

-

Punts interès històric i/o artístic: dolmen de la Casa Encantada al municipi de Senterada; ermita de la
Mare de Déu de Far ubicada en el poble d’Espui; Mare de Déu de Montservós, també anomenat
Santuari de les Capelles; ermita de Sant Quiri ubica a dalt del Tossal de Sant Quiri (1.839 m); Mare
de Déu de Carrànima a la serra de Carrànima (1.624 m); Mare de Déu de Puig de Meià; Torre de
guaita de la Baronia de Sant Oïsme

-

Altres: L’estació de ferrocarril de Sant Llorenç de Montgai

A escala local, s’han d’afegir un gran nombre de miradors de paisatge que es recullen, en bona part, a
l’annex 1.

4.3.2

ITINERARIS D’OBSERVACIÓ I GAUDI DEL PAISATGE

Les principals vies de comunicació s’han de considerar itineraris d’observació del paisatge, es tracta de la
línia de ferrocarril (el Tren dels Llacs) i les carreteres principals (N260, N230, C13, C1311, C1412, C12,
L913, L9047, L911 i L912, L503 i L511).
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També s’han d’incloure els nou itineraris seleccionats pel Geoparc Orígens amb la finalitat de donar a
conèixer els enclavaments geològics més singulars i entendre com es van originar, així com el seu
significat i importància i la seva vinculació amb la resta de patrimonis natural i cultural. A cadascun
d’aquest recorregut es situen diversos punts de parada des d’on comprendre millor l’espai.
Taula 32. Georutes: Itineraris d’observació dels elements i àrees d’interès geològic, paleontològic miner. Font: Geoparc Orígens

ID

DESCRIPCIO

DISTANCIA (m)

El Cinquè Llac
Georuta 1
Georuta 2

El Cinque Llac
Els Últims dinosaures d'Europa
Collegats viu i respira

Georuta 3
Georuta 4
Georuta 5
Georuta 6
Georuta 6
Georuta 7

La Vall Fosca, la vall de l’energia
Embassament de Sant Antoni
Mont Rebei
El Carrilet
Canal de Pigolo a Sallente
La Coma de Meià

La vall dels Voltors

Ruta Geològica de la Terreta

102.300
31.114
8.315
36.031
7.677
4.607
6.043
4.022
12.832
27.569
234.292

Longitud total

La xarxa d’itineraris es completa amb els senders senyalitzats pels Consell Comarcals, que a actualment
inclouen les 57 rutes enumerades a la Taula 33 .
Taula 33. Relació de senders senyalitzats, s’indica el número d’identificació, el nom i les característiques del recorregut
(distància, desnivell, dificultat, temps estimat i altres). Font: Consell Comarcal del Pallars Jussà

Nom

Distància
Km

Ascens
m

Descens
m

Dificultat

Ruta BTT

55
475

Mitjana
Mitjana

no
no

1
2

Sant Salvador del Bosc i la Portella Blanca
El barranc del Bosc

3
4
5
6
7
8

El castell de Sant Gervàs
Volta al roc de Benavent
Camí de la verneda de Palau
El castell de Mur
El congost de Mont-Rebei
Camí dels Arenys

3,1
14,7
15,8
10,4
5,8
3,9

154
566
226
398
110
31

154
566
115
398
120
31

Baixa
Mitjana
Baixa
Mitjana
Baixa
Baixa

no
no
si
no
no
si

9
10
11
12
13
14

Clot de les Moles, Llabusta i Vilamitjana
Camí del pla de Palau
De Llordà a Siall
Camí d'Isona, la Posa a Llordà
Camí dels estanys de Basturs
Volta a Carrànima i Bóixols

12,5
7,8
4,4
6
7,8
36,6

609
49
35
290
107
1158

609
49
327
166
77
1158

Mitjana
Baixa
Mitjana
Mitjana
Baixa
Alta

no
si
no
no
si
si

15
16
17
18
19
20

El pont de Bóixols
Volta al roc de Pessonada
Camí de Salàs a la Pobla de Segur
Camí de Talarn a Santa Engràcia
Camí de Gurp a Santa Engràcia
Camí de Gurp a collada de Castellet

1,2
5,7
6,7
5,5
3,8
7,9

51
415
10
428
240
717

168
415
61
53
171
163

Baixa
Mitjana
Baixa
Baixa
Mitjana
Alta

no
no
si
no
no
no

des.-21

7
11,4

922
475

Pàgina 85 de 150

EINES PER LA GESTIÓ I ORDENACIÓ DEL PAISATGE I DE L’ESPAI AGRARI A L'ÀMBIT DEL GEOPARC ORÍGENS
Memòria

Nom
21
22

Camí de Santa Engràcia a pui de Lleràs
Camí de Sapeira a collada de Castellet

23
24
25
26
27
28

Camí de Sapeira a a Orrit
Camí de Torre de Tamúrcia a Sapeira
D'Espluga a coll de Serradell- pui de Lleràs
De Torre de Tamúrcia a Espluga de Serra
De Torre de Tamúrcia a Sant Gregori
Camí de la Torre de Tamúrcia al Portús

29
30
31
32
33
34

Camí de Miralles al coll de Llastarri
Camí de Trepadús
El Camí vell de Montsor
Sant Pere de les Maleses
El dolmen de la casa encantada
El pont del diable

35
36
37
38
39
40

Distància
Km

6,7
4,3

Ascens
m

745
550

Descens
m

38
20

Dificultat

Ruta BTT

Alta
Alta

no
no

5,9
7,6
4,7
5,2
7,5
5,7

73
358
578
130
423
753

419
405
74
286
77
127

Mitjana
Mitjana
Mitjana
Baixa
Baixa
Alta

no
no
no
no
no
no

3,8
5,9
12,9
9,3
3,2
7,3

615
260
748
370
550
598

0
553
748
370
60
44

Mitjana
Mitjana
Alta
Mitjana
Baixa
Mitjana

no
no
no
no
no
no

Camí de la Pobleta de Bellveí a Estavill
Dela Plana de Mont-Ros a Antist
Camí d'Estavil a Antist
Camí d'Obeix a Castell-estaó i Antist
Camí de la Coscona a Obeix
Camí Aguiró a coll d'Oli

4,4
6,1
2,6
4,6
2
2,5

411
554
72
171
317
182

24
205
31
167
0
20

Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa

no
si
no
no
no
no

41
42
43
44
45
46

Camí de la Plana de Mont-ros a Mont-ros
Camí de Mont-ros a la Torre de Capdella
Estanys de Manyanet
Camí de Capdella a port de Rus
El carrilet d'Estany Gento (via verda)
Camí de Capdella a Sallente

4,3
3,6
19
8,6
5
3,8

332
64
900
1188
102
353

34
180
900
0
126
6

Baixa
Baixa
Mitjana
Alta
Baixa
Mitjana

no
no
no
no
si
no

47
48
49
50
51
52

Camí de Sallente a Estany Gento (canal de Pigolo)
Camí de la Central de Capdella a Espui
Camí de Capdella a la cabana del pastor a Filià
De Capdella a la Central de Capdella pel canal xic
De Capdella a la Central pel forat de la guineu
D'Aiguabella a la cambra d'aigües de Molinos

4,6
17,46
4,9
1,2
1,6
6,1

0
661
580
5
79
210

395
699
17
137
212
271

Baixa
Alta
Baixa
Mitjana
Alta
Baixa

no
no
no
no
no
no

53
54
55
56
57

Camí de Sant Corneli
Vorejant Terradets
Camí de Pessonada a Herba-savina
Camí d'Envall
Camí de la Pobletade Bellveí a Antist

5,3
3,3
4,9
3,8
6

866
10
80
260
438

15
5
90
20
22

Alta
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa

no
si
no
no
no

4.3.3

VISIBILITAT

Es determina el grau d’exposició visual des dels miradors recollits als catàleg de paisatge i es
representa al mapa 17.02 i a la Figura 5, diferenciant les zones que no es veuen des de cap d’aquests
miradors de les que són visibles des de diversos punts.
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Les zones més exposades són els cims més alts el Montsec i els de la Vall Fosca. La vessant nord del
Montsec, les serres de Gurp, Sant Gervàs, Mitjana, Boumort, Comiols, el Roc de Benavent, Sant Corneli i
el Roc de Pessonada són fites amb un grau elevat d’exposició visual. També cal destacar l’elevat grau
d’exposició visual de la Conca de Tremp, que contrasta amb altres àrees que no es veuen des dels punts
d’observació escollits, com les vessants que s’orienten cap a la Noguera Ribagorçana, com ara l’àrea de
la Terreta, la vall d’Àger, la zona de Vilanova de Meià, Camarasa i la vall alta del barranc de Barcedana.

Figura 5. Grau d’exposició visual des dels miradors de paisatge identificats als Catàlegs. Elaboració pròpia amb el MDE 5x5 m.
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L’anàlisi del grau d’exposició visual des de les principals carreteres, des dels accessos als nuclis i
des dels punts de la N-230 inclosos en el Geoparc Orígens es representa a la Figura 6.

Figura 6. Grau d’exposició visual des de les vies principals. Elaboració pròpia a partir del MDE 5x5m

El 38% de la superfície total no es visible des de les carreteres que travessen el Geoparc, el 34% es poc
o moderadament visible i la resta és entre mitjanament visible a molt visible.
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El mapa d’exposició visual des de les georutes es pot observar al mapa 19.02. La Georuta 1, els últims
Dinosaures, ofereix vistes a la zona que compren els municipis d’Isona i Conca Dellà, Abella de la Conca i
el vessant oriental de Tremp. La Georuta 2, Collegats, permet observar la zona pròxima al congost. El
nom de la Georuta 3 indica la zona vista des del seu recorregut, la Vall Fosca. La Georuta 4, que recorre
el marge dret de l’embassament de Sant Antoni, és un bon lloc per gaudir de les vistes al Roc de
Pessonada, i l’àrea agrícola d’Aramunt i Sant Martí, a més de la làmina d’aigua de l’embassament. La
Georuta 5 te una conca visual reduïda pel que fa a l`àmbit del Geoparc. La Georuta 6 ofereix les vistes a
la zona més elevada. Des de la Georuta 7, Coma de Meià, es pot veure el sector sud est. La ruta
coneguda com a Cinquè Llac és la que ofereix les vistes més amplies, que abasten el sector nord. La ruta
de la Terreta permet gaudir d’aquest espai confinat entre la Serra de Sant Gervàs i la Serra de Gurb, i
s’obre a la Noguera Ribagorçana.
En aquest cas no te sentit fer l’anàlisi conjunta perquè es tracta d’una xarxa en fase de desenvolupament,
que està previst ampliar progressivament.

4.4 DEBILITATS – AMENACES / FORTALESES - OPORTUNITATS
Debilitats
El territori està solcat d’espais vulnerables a diversos processos que poden comportar riscos en el cas
que no es tinguin en consideració a l’hora de desenvolupar activitats i/o construir infraestructures. Els
processos de caire natural més provables són: els geològics (esllavissades, despreniments, erosions o
altres), els incendis naturals i les avingudes, que es produeixen en llocs vulnerables que es poden
identificar com:
-

Els terrers: espais amb escassa vegetació i amb un pendent elevat, on es fan evidents signes
d’erosió hídrica com xaragalls i barrancs, deixant zones incultivables conegudes també com a
badlands.

-

Surgències d’aigua subterrània (fonts, mines i estanys), el seu entorn i les zones de recàrrega.
Vulnerable a extraccions massives, contaminació per nitrats i alteració de l’entorn de la surgència.

-

Risc d’incendi forestal, en base al mapa estàtic que estima la freqüència i intensitat amb la que es pot
produir.

-

Zones afectades per avingudes, risc d’inundacions determinat a partir de la Cartografia de Zones
Inundables i la ubicació de cons de dejecció.

Altres debilitats estan relacionades amb aspectes de poblament, a causa de l’abandonament de petits
nuclis i masies i concentració de la població en els nuclis més grans, especialment en els caps de
comarca com Tremp i la Pobla de Segur.
-

Abandonament de petits nuclis de població i de l’activitat agrícola, dels aprofitaments forestals i el
retrocés de la ramaderia extensiva.

Amenaces
-

Augment del risc de propagació d’incendis a causa de les debilitats assenyalades i que bàsicament
són un augment de la massa forestal i en detriment de les àrees amb conreus i prats. Aquesta
amenaça està directament relacionada amb l’abandonament de l’activitat agrícola i de la gesti.
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-

Pèrdua de diversos valors del paisatge entre ells la diversitat paisatgística, que depèn també del
manteniment de l’activitat agrària en aquest territori, i dels valors etnogràfics com els camins
ramaders

-

Pèrdua del valors simbòlics i identitaris, com llegendes, sentit de pertinença, a causa de
l’abandonament dels petits nuclis i cases disperses.

-

Increment del risc de deteriorament del patrimoni arquitectònic, sovint vetllat per la població local, que
avui està envellida o ha abandonament els pobles i masies.

-

L’expansió d’activitats turístiques esportives pot suposar impactes en el paisatge, a banda de les
pressions d’urbanització entorn als nuclis, que cal gestionar adequadament

-

Les transformacions en el territori que alterin els valors del paisatge, com pot ser: implantació
massiva de granges de grans dimensions i producció intensiva; implantacions de noves instal·lacions
fotovoltaiques, explotacions mineres, urbanització del sòl no urbanitzables o implantació d’estructures
artificials en entorns naturals, etc.

Entre el segon semestre del 2020 i el segon trimestre de 2021 s’han presentat 18 sol·licituds de parcs
solars a l’àmbit del Geoparc, en el tràmit previ de la viabilitat de l'emplaçament, de les quals totes han
estat estimades viables per la Ponència d’Energies renovables excepte dues que estan en tramitació. La
superfície total ocupada és de 820 hectàrees.
El municipi d’Isona i Conca Dellà és on s’han presentat més sol·licituds, un total de 8 amb una superfície
total de 354,5 hectàrees i una potència nominal de 225,8 MW. El segon municipi amb major nombre de
sol·licituds és Tremp, seguit de Talarn, Castell de Mur, Conca de Dalt i Gavet de la Conca.
Totes les parcel·les afectades són terrenys de cultiu i, en termes generals, l’ocupació suposa el 2,5 % de
la superfície total agrícola. Cal tenir en compte que la superfície agrícola del Geoparc Orígens és reduïda,
a diferencia d’altres àmbits territorials, és només el 13,8%, per aquest motiu el Pla Territorial Parcial de
l’Alt Pirineu i Aran considera que cal preservar aquest ús i evitar-ne l’afecció.
La configuració i la distribució d’aquests parcs fotovoltaics es projecta com a superfícies compactes
esteses, la major part, en una amplia franja est-oest, des de Abella de la Conca dins a Tremp, a una
distància reduïda (inferior a 2 Km) l’una de l’altra. L’efecte provocat és superior al produït en cas de major
dispersió i ocupacions de superfície més petita, és per aquest motiu que es considera l’efecte com
acumulatiu.
D’altra banda, les plantes fotovoltaiques requereixen les línies elèctriques fins a una subestació elèctrica,
definides als projectes. Aquestes noves línies travessen el territori, amb l’agreujant de l’existència d’una
extensa xarxa de línies d’alta tensió des de les centrals hidroelèctriques existents. L’efecte conjunt de les
existents i les projectades s’ha d’avaluar amb especial atenció ja que en aquest àmbit pot resultar sever o,
fins i tot, crític.
Fortaleses
-

El consens dels representats locals, 19 municipis i 2 Consells Comarcals, en la protecció, gestió i
ordenació del paisatge i, especialment, el patrimoni geològic, natural i cultural. Materialitzat en la
constitució d’una Associació i l’establiment d’uns objectius comuns.

-

Municipis amb un teixit agrícola actiu, noves iniciatives basades en productes de qualitat i de
proximitat, com Isona i Conca Dellà, Tremp, Talarn, entre altres. Poden actuar com a motor i/o
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aglutinador d’altres activitats del sector primari o del turisme rural, generant llocs de treball,
afavorint el relleu generacional i permeten la fixació de població al territori.
-

-

Iniciatives de producció agrícola i ramadera de qualitat i amb el compromís amb el territori com:
o

Una creixent producció ecològica sobre tot de cultius herbacis; i també de fruits secs,
vinya, fruiters i una petita part d’hortícoles. I gairebé 20.000 ha de pastures, prats i
farratges.

o

Producció de vins sota la Denominació d’Orígens Costers del Segre, amb 7 cellers que
elaboren vins de projecció nacional i internacional, i 5 productors locals que ofereixen
productes singulars i diferenciat.

o

Elaboració d’altres productes artesanals com cervesa i dolços elaborats amb ametlla.

Es tracta d’un territori amb gran Geodiversitat (LIGOR ), Biodiversitat i diversitat de paisatges, 16
unitats de paisatge les quals inclouen una variada diversitat escènica, i indrets i elements
d’especial valor natural, com
o

123 Llocs d’interès geològic del Geoparc Orígens (LIGOR) que inclouen 77 LIGs de
caire geològic, 30 de caire paleontològic i 16 jaciments minerals. D'aquests, 50
corresponen a Espais d’Interès Geològic de Catalunya i 15 estan catalogat com a BCIN.

o

76.125 hectàrees, distribuïdes en 16 espais dels quals 4 són Zona d’Especial
Conservació (ZEC) i els 12 restants són ZEC i Zones d’Especial Protecció per a les Aus
(ZEPA)

o

622 fonts i 13 mines inventariades que fan palesa la enorme riquesa hidrogeològica
d’aquest territori.

o

Hàbitats singulars en els que es desenvolupen endemisme de vegetació rupícola,
espècies de vertebrats i una representació de amfibis i rèptils de paisatges poc
intervinguts com el tritó dels Pirineus i la sargantana pirinenca. I la presència de
rapinyaires com l’àliga daurada, el trencalòs i el voltor indica que es tracta
d’ecosistemes rics en convivència amb els ecosistemes pastorals.

o

Grans congostos i altres formacions d’origen càrstic com el congost de Mont-rebei,
congost de Terradets, congost de Pas Nou, congost de Camarasa, congost de
Collegats, congost de Bòixols a la capçalera del riu Rialb.

o

Indrets singulars d’elevat valor paisatgístic com la roureda d’Aulàs, la fageda de Siall,
Pleta Verda, etc.

-

El Centre d’Observació de l’Univers d’Àger.

-

Paisatges tranquils de valls de diversa configuració i cims majestuosos, que acullen pobles
d’arquitectura tradicional i especial valor estètic.

-

Un ampli i divers patrimoni arquitectònic composat per esglésies, ermites, col·legiates, castells i
altres, molts estan catalogats com a BCIN o BCIL. Com la col·legiata d’Àger, el Castell de Mur, el
Castell d’Orcau, el Castell de Llordà, el castell de Sant Gervàs, entre molt altres.
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-

Gran patrimoni cultural amb diverses coves i avencs amb jaciments arqueològics i pintures
rupestres com la Roca dels Bous, les pintures rupestres de la Cova del Tabac i la Serra de Sant
Gervàs declarades Patrimoni de la Humanitat UNESCO.

Oportunitats
El fet que aquest àmbit territorial haig entrat a formar part de la Xarxa de Geoparcs Mundials de la
UNESCO obre una sèrie d’oportunitats per assolir el seu desenvolupament sostenible, a partir de la
projecció nacional internacional que això suposa i que contribueix a la promoció del productes d’aquesta
terra i d’activitats de turisme i esport en la natura.
Les oportunitats per dinamitzar el desenvolupament sostenible també es relacionen amb accions
derivades de plans vigents, a continuació s’enumeren les més rellevants
-

Pla director del Geoparc Orígens

-

Pla d’Accions per al desenvolupament turístic del Pallars, horitzó 2018/2023

Pel que a l’activitat agrària, també hi ha diverses línies de treball ja iniciades que obren un ventall de
possibilitats per afavorir aquest sector, i altres que caldria impulsar.
-

-

Cal aprofitar i reforçar iniciatives com:
o

‘Pallars terra de corder’ i ‘Al teu gust, Aliments del Pallars’. Programa de dinamització
del sector agroalimentari a la comarca amb l’objectiu de difondre i promoure la
producció i la creació de sinèrgies entre el sector de la indústria alimentària amb el
comerç i la restauració

o

PRODUCCIÓ D’OLI PREMIUM, a partir de varietats autòctones del Pallars Jussà que
prèviament han estat identificades i enregistrades. Es tracta d’un producte de gran
qualitat basat en la producció ecològica i amb una base i identificació territorial per la
qual el paisatge és un recurs que pot contribuir en el seva valorització..

o

Senterada Comestible

o

"Llavors d'oportunitats": projecte de recuperació de varietats hortícoles locals liderat per
la Cooperativa Alba Jussà

És possible i desitjable la planificació forestal amb criteris protectors (per exemple, la substitució
progressiva d’espècies forestals no autòctones) que condueixin a una major estabilitat dels
sistemes forestals, ja que hi ha una gran superfície forestal de gestió pública en aquesta unitat.

Les oportunitats de desenvolupar en el territori tant l’ecoturisme com el turisme actiu (inclou esports
d’aventura) estan basades en les fortaleses d’aquests paisatge i les accions que s’han vingut planificant i
desenvolupant des de fa temps.
El desenvolupament ecoturístic sostenible basat en valors naturals, estètics, històrics i religiosos del
territori és possible, perquè la demanda hi és, és una aposta recent del territori i està en procés de
consolidació. El territori posseeix valors paisatgístics diversos, poc valorats per la població local o
desconeguts pels visitants.

des.-21

Pàgina 92 de 150

EINES PER LA GESTIÓ I ORDENACIÓ DEL PAISATGE I DE L’ESPAI AGRARI A L'ÀMBIT DEL GEOPARC ORÍGENS
Memòria

Planificació del sector turístic des de diversos organismes com el Consell Comarcal del Pallars Jussà,
l’Ajuntament de Tremp i el Geoparc, mitjançant instruments i accions com:
o

Pla d’Accions per al desenvolupament turístic del Pallars, horitzó 2018/2023

o

Pla director d’ecoturisme de Tremp 2012-2016 i Guia d’Ecoturisme

o

Creació i condicionament dels senders senyalitzats

Altres oportunitats derivades d’altres reconeixements internacionals són:
o

Destí Turístic StarLight .La certificació StarLight cerca garantir la capacitat de gaudir
de l’observació de les estrelles i descobrir els valors científics, culturals i naturals que
l’acompanyen. Aquesta certificació integra ciència i turisme.
El Montsec i els municipis veïns són Reserva i Destí Turístic StarLight. Les Reserves
StarLight són espais on s’estableix un compromís per la defensa de la qualitat del cel
nocturn i dels diferents valors associats (culturals, científics, astronòmic, paisatgístic o
natural), tenen restriccions altes i plans de seguiment i control de la contaminació
lumínica. Els Destins turístics StarLight són indrets que es caracteritzen per una
excel.lent qualitat per la contemplació del cel estrellat i per la pràctica d’activitats
turístiques basades en aquest recurs.

o

-

Destinació turística Green destination, s'està treballant a nivell demarcació Lleida el
distintiu de turisme sostenible Biosphere i es disposa de la confirmació que el territori
pot certificar-se com a Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), de gran
reconeixement territorial.

Oferta turística, com ara els esports d’aventura al riu o als llacs; Escalada, caiac, rafting,
descens de barrancs, parapent i ala delta. Destacaria la BTT i senderisme.

També es poden emprendre projectes d’ordenació i millora d’espais degradats, i en aquest sentit cal
remarcar que encara hi ha activitats extractives abandonades que no s’han restaurat. En aquests àmbits
es podria avaluar la implantació de determinades instal·lacions poc adients a la resta dels espais oberts,
per exemple, parcs fotovoltaics d’iniciativa privada o per comunitats d’autoconsum.

5 L’ESPAI AGRARI
5.1 QUE S’ENTÉN PER ESPAI AGRARI?
A efectes del present estudi s’adopta la definició d’espai agrari recollida a la Llei 3/2019, del 17 de juny,
dels espais agraris (DOGC núm. 7900 de 16/06/2019), establerta a l’article 3, on també es defineix el
espai agrícola, ramader i forestal que en formen part. Tot seguit s’inclouen les definicions:
a) Espai agrari: el conjunt d'ecosistemes amb aptitud i vocació productiva d'ús agrícola, ramader
o forestal, transformats per l'explotació i l'ocupació humanes i que són, majoritàriament, destinats
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a la producció d'aliments i matèries primeres, o susceptibles d'ésser-hi destinats, i que formen
part essencial de la matriu territorial.
b) Espai agrícola: l'espai agrari conreat o apte per a ésser conreat i que disposa de la
infraestructura necessària per a dur a terme l'activitat agrícola.
c) Espai ramader: l'espai agrari destinat a pastura o que és apte per a pastura i que inclou les
zones de pastura, constituïdes per àrees herbàcies i àrees mixtes de matolls i herbes aprofitades
a dent, i les d'aprofitament pecuari dels boscos i la infraestructura necessària per a dur a terme
l'activitat ramadera i de pastura.
d) Espai forestal: l'espai agrari que té ecosistemes forestals poblats d'espècies arbòries o
arbustives, de matolls i d'herbes amb aptitud i vocació productiva de béns i serveis, o que
constitueixen marges, i inclou les infraestructures necessàries per a dur a terme les activitats i les
funcions derivades del seu ús, com ara pistes i camins forestals, infraestructures i zones
estratègiques per a la prevenció d'incendis.
Diversos instruments de planejament utilitzen altres terminologies per identificar aquest espais.
L’espai agrícola te una superfície de 28.173,18 hectàrees, l’espai ramader te una extensió de 112.070,12
ha, i el forestal 55.106,84 ha; i tots tres comparteixen la xarxa de camins, espais improductius i edificis
necessaris per les activitats.

5.2 INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT
5.2.1

PLANEJAMENT TERRITORIAL

El Pla Territorial parcial (PTP) de l’Alt Pirineu i Aran, reconeix la importància del sòl agrari en aquest àmbit
territorial, també subratlla les principals mancances a nivell sectorial com la inexistència d’un pla territorial
sectorial agrícola i la manca d’un inventari de sòls detallat. Tenint en compte la conjuntura de les
comarques de muntanya, aquest PTP estableix un alt grau de protecció al sòl agrari, tan pel seu valor de
connexió biologia com pel valor productiu agrícola.
Aquest PTP ha seleccionat una bateria d’espais i els ha protegit pel seu alt valor agrícola en base als
criteris de pendent (espais planers), regadiu i integritat superficial (mida significativa a escala territorial).
La proposta final d’espais d’alt valor agrícola a l’Alt Pirineu i Aran es concentra, principalment, en les
cubetes sedimentàries que es disposen al llarg dels rius Segre i Noguera Pallaresa.
El PTP de Ponent posa en relleu que al seu àmbit territorial l’ús agrícola del sòl és predominant, i a
diferència d’altres àmbits territorials, aquest Pla no delimita sòls de protecció especial d’alt valor agrícola.
Els valors agrícoles i ramaders referenciats, similars en ambdós àmbits territorials, són els següents:
a. Terrenys edafològicament valuosos –els "prime farmland" i els "unique farmland"– que es poden
identificar en el mapa de sòls publicat per l’Institut Cartogràfic i Geológic de Catalunya, es
consideren mapes de sòl a escala detallada (1:25.000). Actualment no estan elaborats els
mapes de totes les zones agrícoles de Catalunya, i tampoc els forestals, quan no es disposi
d’aquesta informació, s’utilitzen la resta de criteris d’aquesta relació per identificar el valor
agrícola.
b. Terrenys de regadiu o que poden ser-ho.
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c. Terrenys més planers i amb unitats productives més extenses i aptes per al seu maneig.
d. Terrenys que hostatgen els elements que garanteixen el sistema de ramaderia tradicional: espais
(prats de pastura intermitjos i de fons de vall) i infraestructures associades (camins ramaders,
camins d’accés motoritzat, abeuradors, triadors, pletes, coberts de refugi).
e. Terrenys de vinya del Prepirineu.
f. Terrenys agrícoles que embolcallen espais naturals protegits o de domini públic hidràulic i
pecuari.

5.2.2

PLANEJAMENT SECTORIAL

El sòl agrari és un recurs natural que permet la producció d’aliments i es contribueix a la biodiversitat. És
un actiu de valor cultural i econòmic, i te un paper clau en la gestió i conservació del territori i en la
conformació del paisatge. La Llei 3/2019, de 17 de juny, d’Espais Agraris és el principal instrument per
preservar aquest recurs.
Els instruments bàsics de la planificació territorial sectorial agrària són el Pla territorial sectorial agrari de
Catalunya i els plans territorials sectorials agraris específics. (Capítol II, article 5). Hores d’ara aquests
instruments no estan disponibles. Així doncs, no es disposa de la delimitació i reconeixement dels espais
d’alt valor agrari.
Aquest document normatiu també estableix l’obligatorietat de fer una anàlisi d’afectacions agràries per
autoritzar els plans i projecte que s’implanti en l’espai agrari. El contingut d’aquest anàlisi d’afeccions es
detalla a l’article 11 de la Llei 3/2019.
D’altra banda, legislació sectorial d’altres activitats com el Decret Llei 16/2019 de 26 de novembre, de
mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, estableixen com a
criteri d’implantació la no afectació significativa a sòls de valor agrològic alt o d'interès agrari elevat
(Article 9.e).

5.2.3

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

En el sòl no urbanitzable l’estandardització diferencia quatre sub-usos en funció del seu valor: rústic,
protecció i protecció sectorial. S’afegeix un darrer grup, les activitats autoritzades, pels sòls d’usos
específics, legalment implantats amb la protecció pròpia dels seu entorn immediat. La definició d’aquests
sub-usos és la següent:
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-

ORDINARI (Codi N1): sòls que, sense tenir un valor específic, convé excloure’ls dels
processos de transformació urbanística de conformitat amb el model de
desenvolupament urbà que defineix el planejament urbanístic municipal.

-

PROTECCIÓ LOCAL (Codi N2): sòls caracteritzats per uns valors específics - agrícoles,
forestals, ecològic i paisatgístic, etc.- que el planejament urbanístic municipal vol
protegir, com són els conjunts rurals d’interès o les proteccions ambientals dels nuclis,
entre d’altres.

-

PROTECCIÓ REGLADA (Codi N3): sòls que el planejament urbanístic municipal ha de
preservar dels processos de transformació urbanística per disposició de la legislació de
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protecció o policia del domini públic, de la protecció de la natura o del patrimoni cultural, o
per les determinacions del planejament territorial o dels plans directors urbanístics.
-

ACTIVITAT AUTORITZADA (Codi N4). Actuacions específiques que siguin d’interès
públic o social, que contribueixin a l’ordenació i el desenvolupament rurals o que
hagin d’emplaçar-se en el medi rural previstes en el planejament urbanístic municipal.

La Taula 34 recull la superfície de cadascuns d’aquest sub-usos en el conjunt dels municipis. En la revisió
i/o modificació dels instruments de planejaments urbanístics vigent caldria revisar aquests valors en cada
terme.
Taula 34. Sòl qualificat com no urbanitzable pel Mapa Urbanístic de Catalunya, tipologies i ocupació. Font Mapa Urbanístic de
Catalunya.

Codi
sintètic
N1
N1
N2
N2
N3
N3
N4

Qualificació del sol
No urbanitzable, Ordinari
No urbanitzable, Rústic
No urbanitzable, Protecció
No urbanitzable, Protecció local
No urbanitzable, Protecció reglada
No urbanitzable, Protecció sectorial
No urbanitzable, Activitat autoritzada

TOTAL (hectàrees)
sòl no urbanitzable/ total (%)

Superfície
(ha)
25.398,41
52.731,24
41.087,77
11.249,08
19.001,29
48.511,99
19,7
197.999,47
96,74

La categoria de sòl no urbanitzable en el Geoparc suposa el 96,74% del total de la superfície, i pel que fa
a l’extensió dels diferents sub-usos: el 39,46% correspon a sòl rústic (N1), el 26,43% és sòl de protecció
local (N2), el 34,1 sòl de protecció reglada (N3) i 0,01% activitats autoritzades (N4),
Es tracta d’un territori de caràcter rural, amb un elevat grau de protecció del sòl (el 60,5%). La normativa
dels instruments de planejament urbanístic dels 19 municipis estableixen la regulació d’aquest sòl, si bé,
han de ser coherents amb allò que determinen els Plans Territorials Parcials vigents.

5.3 ALGUNS TRETS SOCIOECONÒMICS
5.3.1

PRINCIPALS TRETS DEMOGRAFICS

El número d’habitants dels municipis que constitueixen el Geoparc Orígens és de 15.883 persones,
segons les dades de l’IDESCAT consultades en la redacció d’aquest document, que correspon al 0,21%
de la catalana (7.722.203)
La densitat mitjana de població és 7,76 habitats per quilòmetre quadrat, tot i que es donen valors més
elevats a municipis com la Pobla de Segur, Talarn o Tremp, per l’efecte de capitalitat. La major part dels
municipis ofereixen valors entre 2 i 5 hab/Km2, Salàs de Pallars i Isona i Conca Dellà tenen valors
intermitjos d’aquest paràmetre. En general però, es tracta d’un territori amb un clar caràcter rural. El
Pallars Jussà, amb 9,8 hab/Km2, és la tercera comarca menys densament poblada de Catalunya que
presenta una densitat de 242,3 hab/Km2.
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Estructura de població
A partir de l’anàlisi de les piràmides de població s’observa que la tipologia més representada és la
constrictiva (zona de la base més estreta que la zona central), on predominen les edats mitges (entre 30 i
70 anys) per sobre de les joves i velles. Aquest fet pot explicar-se per ser poblacions que presenten
creixement naturals negatius i saldos migratoris positius (importants).
Del total de la població censada l’any 2020 en els 19 municipis estudiats, 8.200 són homes i 7.703 són
dones. En l’anàlisi de les corbes de població s’observa que en 12 dels 19 municipis la proporció de
gènere (homes/dones) no és equilibrada, la qual cosa determina cert grau de masculinització de la
població (concentrada entre les franges d’edat de 30 a 65 anys), en els següents municipis: Abella de la
Conca, Àger, Baix Pallars, Castell de Mur, Isona i Conca Dellà, Llimiana, Salàs de Pallars, Sant Esteve de
la Sarga, Sarroca de Bellera, Senterada i Vilanova de Meià; aquesta masculinització de l’entorn rural es
reforça pel fet que és constant en la sèrie d’anys 1998-2020.
Talarn és un cas especial, observant gran desproporció entre la població masculina i femenina
concentrada en la franja d’edat entre 20-29 anys a causa de l’existència de l’Acadèmia General Bàsica de
Sotsoficials de l’exèrcit espanyol.
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L’envelliment de la població és uns dels fenòmens demogràfics més importants en aquest àmbit Geoparc.
El Pallars Jussà és la tercera comarca més envellida de Catalunya i la primera pel que fa a l’índex de
sobre envelliment, circumstància que similar a la resta de municipis de les altres comarques. El
percentatge de persones amb més de 64 anys és molt superior al de Catalunya en gairebé tots els
municipis excepte Senterada i Talarn, aquest darrer per la presència de l’Acadèmia de Suboficials. També
és més elevat el percentatge de persones amb més de 85 anys en aquestes poblacions que a Catalunya,
la qual cosa comporta valors alts d’índex de sobre-envelliment.

10,0%
5,0%
0,0%

% >64 anys al Geoparc

% >64 anys a Catalunya

Figura 7. Percentatge de població amb edat superior a 64 anys als municipis del Geoparc Orígens. Font: IDESCAT.

La població de menys de 16 anys és inferior a la de Catalunya on arriba al 16%, com es representa a la
Figura 8
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Figura 8. Percentatge de població amb edat inferior a 16 anys als municipis del Geoparc Orígens. Font: IDESCAT.

El fet que el percentatge de persones grans és alt mentre que el de joves i infants és baix mostra el
fenomen de l’envelliment en els municipis que conformen el Geoparc Orígens.

Dinàmica de població
En general, s’observa que dels 19 municipis estudiats, en 16 casos el creixement natural (diferència
entre naixements i defuncions) és negatiu, entre el -1’58 (Talarn) i el -14’13 (Sarroca de Bellera). El
creixement natural ha estat positiu a Camarasa (6,53), Baix Pallars (1,67) i Castell de Mur (1’23).
En canvi, el creixement migratori ha estat positiu en 16 dels 19 municipis, amb un màxim del 37’23
(Senterada) i un mínim del 2’86 (Isona i Conca Dellà). Els municipis on el creixement migratori ha estat
negatiu són Camarasa (-8,28), Sarroca de Bellera (-2’12) i Baix Pallars (-1,51).
El balanç del creixement intercensal entre el període 2001-2011 ha estat positiu en 1.831 persones,
excepte que en els següents casos, en que s’ha perdut població pel fet que la migració no ha compensat
el creixement natural negatiu: Vilanova de Meià, Sarroca de Bellera, Isona i Conca Dellà, Gavet de la
Conca, Abella de la Conca. El creixement comparatiu és lent i suposa una de les amenaces més
important en aquest territori que podria suposar el progressiu despoblament.
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Figura 9. Creixement natural i creixement migratori en els municipis del Geoparc. Font: IDESCAT

5.3.2

OCUPACIÓ PER SECTORS

En l’agricultura, el número total d’ afiliacions és de 695, la major part (79%) al règim d’autònoms. Els
municipis amb major número de persones afiliades a l’agricultura són per aquest ordre: Isona i Conca
Dellà (153), Tremp (131), Vilanova de Meià (76), Àger (46), Camarasa (45), Abella de la Conca (42), la
Torre de Capdella (38), la Pobla de Segur (35) i la Conca de Dalt (30). La resta de municipis tenen un
número inferior. Senterada no te cap persona afiliada al sector d’agricultura.
En conjunt i per sectors, l’agricultura ocupa al 15% de persones ocupades en els municipis del Geoparc
Orígens. El 67% de les afiliacions corresponen al sector serveis, el 12% a la construcció i el 6% a la
indústria.
La Figura 10 mostra el percentatges d’afiliats a la seguretat social en règim general i en els diferents
sectors, es pot observar com a Llimiana i a Sant Esteve de la Sarga no hi ha cap persona afiliada al règim
general, a Senterada la totalitat d’afiliats a aquest règim són del sector de la construcció. A la Torre de
Capdella, tots els treballadors afiliats al règim general treballen en el sector serveis.
El percentatge d’afiliats al règim d’autònoms es represa a la Figura 11, i com es pot observar la major
part les persones de persones afiliades treballen al sector agrícola.
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Figura 10. Percentatge de persones afiliades al règim general de la Seguretat Social a cadascun dels sectors econòmics i
municipi, dades de setembre de 2020. Font: IDESCAT
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Figura 11. Percentatge de persones afiliades al règim d’autònoms a cadascun dels sectors econòmics i municipi, dades de
setembre de 2020. Font: IDESCAT

A Pobla de Segur i Tremp són els municipis amb major nombre de persones actives, la proporció de
persones actives, 17% i 42% respectivament en relació al total dels municipis (8.341 persones), i
proporcionalment el sector principal és el de serveis.
L’atur registrat més alt correspon a tots els municipi al sector serveis, i l’agricultura mostra un percentatge
petit en la majoria.
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5.4 ELS SÒLS
5.4.1

INFORMACIÓ CARTOGRÀFICA DISPONIBLE

La informació disponible actualment és el Mapa de sòls de Catalunya 1:250.000 (MSC250M), publicat pel
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), integra informació de sòls aportada pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i informació de l’ICGC. Aquest document cartogràfic
proporciona una visió global de l’estructura edàfica de Catalunya i, de forma sintètica, informació sobre la
distribució dels sòls en el territori, les seves morfologies, i les seves característiques físiques, químiques i
biològiques. Aquest mapa delimita unitats cartogràfiques definides en base al material originari, la
profunditat efectiva d’arrelament, la classe de drenatge, els horitzons de diagnòstic que presenten i la
seva disposició en el perfil, la textura o granulometria dels diferents horitzons, el contingut d’elements
grossos i la presència d’acumulacions de carbonats i/o guix.
L’Institut Cartogràfic i Geológic de Catalunya ha editat una
(1:25.000), però actualment no abasten tot el territori de
Orígens encara no ha estat cartografiat. Aquesta escala
agrològica dels sòls, metodologia emprada per classificar
producció i del risc de pèrdua d’aquesta capacitat.

sèrie de mapes de sòls a escala detallada
Catalunya. L’àmbit geogràfic del Geoparc
de treball permet determinar la capacitat
en sòl en funció de la seva capacitat de

En aquelles àmbits territorials on no s’ha elaborat el mapa de sòls a escala 1:25.000, davant les pressions
sobre el sòl agrari, el Departament en competències d’agricultura ha establert una pre-classificació del sòl
que s’aproxima a les Classes de Capacitat Agrològica, tenint en compte només els paràmetres de
pendent i pluviometria, ja que aquests paràmetres són fàcilment assequibles. En aquest cas, és preceptiu
l’informe d’una edafòleg expert per autoritzar activitats en el sòl agrari, ja que la pre-classificació no és
suficient per valorar l’efecte.
Tenint en compte que la edafodiversitat és un dels valors rellevants del Geoparc Orígens, i que el PTP de
l’Alt Pirineu i Aran reconeix la mancança de l’inventari de sòls, és evident la necessitat d’elaborar la
cartografia de sòls a escala 1.25.000 per a una correcta gestió de l’espai agrari i per la planificació
d’aquest espai.

5.4.2

ELS PROCESSOS DE DEGRADACIÓ ACTIUS

La degradació del sòl fa referència a les modificacions que provoca una disminució de la capacitat actual
o potencial del sol per a desenvolupar les funcions que li son pròpies, produir bens econòmics i no
econòmics i serveis, i proporcionar benestar i satisfacció pel fet de mantenir determinats paisatges
d’interès. La funció més coneguda del sòl és la de producció de biomassa, si bé, també se’n poden
destacar altres com la capacitat d’emmagatzemar carboni, filtrar i millorar la qualitat de les aigües que el
travessen, i mantenir la biodiversitat.
Els processos de degradació més importants observats en l’àmbit d’estudi són els següents: erosió
hídrica, formació de terrenys extremament aixaragallats (badlands), moviments en massa, compactació i
entollament. També s’ha identificat el procés de degradació per barreja d’horitzons en llaurar, i el
segellament permanent de sols per ocupació amb habitatges i infraestructures.
Els processos erosius per aigua d’escolament superficial concentrat, a mesura que progressen, disecten
el terreny, i adquireix una morfologia molt característica que es coneix com a badland, garrotxa o terrer. El
procés d’erosió hídrica és la principal causa de pèrdua de sol a la Conca de Tremp. La importància es fa
palesa en comparar la capacitat de l’embassament de Terradets entre el moment en que es construí el
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1935, que era de 33 hm3, i diversos aforaments posteriors: el 1957 s’estima en 23 hm3, el 1977 de 13 hm3
(segons dades d’ICONA, com. per. 1990) i el 2005 de 8 hm3 (Sols, 2008). El material sedimentat a
l’embassament està constituït pel sòl erosionat a la Conca i aportat pels rius que hi desemboquen.
Els badlands es desenvolupen sobre materials del tipus de margues i lutites, on la coberta quaternària ha
desaparegut (cons de dejecció, travertins, etc.). Les unitats fisiogràfiques en les quals es presenten més
abundants són els glacis i vessants del sud.
Els moviments en massa es produeixen perquè els materials llimosos i argilosos (lutites) en estat humit
esdevenen molt plàstics i lliscants. Els problemes amb les vies de comunicació al sud d’Isona tenen
aquest origen. Entre els moviments en massa destaquen els fenòmens de solifluxió, que afecten amb
més o menys intensitat els vessants de la part sud de la zona i els vessants de Benavent. Es tracta de
potents fenòmens de moviment del sòl que alteren de manera important la forma i regularitat dels
vessants. Es creen moviments del sòl, en blocs en forma de mitja lluna, que llisquen de manera massiva
en situacions de forta humitat.

5.5 PARCEL.LARI I INFRAESTRUCTURES
5.5.1

ESTRUCTURA PARCEL.LARIA

La forma de les parcel·les i la seva distribució depèn fonamentalment del relleu, amb la imbricació dels
eixos fluvials en el terreny. La existència de terrers i altres sòls degradats són també condicionants
importants de mida, forma i orientació de les parcel·les. Les infraestructures construïdes també han
modelat el parcel·lari, són clars exemples d’aquest efecte les vessants abancalades, amb murs de pedra
seca o marges vegetals, deixant feixes de cultiu; així com, els regadius tradicionals en planes al·luvials,
on les parcel·les estan orientades perpendicularment a les sèquies i tenen forma rectangular.
La distribució d’usos agraris respon a les característiques del sòl. Els sòls profunds, ben drenats, poc
pedregosos i fèrtils, situats en zones de pendent baix o moderat (inferior al 20%), es dediquen
majoritàriament a cultius de cereal i altres herbacis. Els sòls esquelètics i amb profunditat d’arrelament
limitada a causa d’horitzons cimentats per carbonats, amb pendents inferiors al 10%, són els ocupats per
ametllers, es troben en posicions relativament elevades al paisatge amb un menor risc de gebrades. Les
oliveres s’havien cultivat en feixes, en vessants abancalades. Els terrenys de major pendent, amb sòl més
prims, estan coberts per bosc o pastures.
La xarxa de camins completa la matriu agrària, molt més densa prop dels nuclis de població i àrees
agrícoles, i més distant en terrenys de boscos i pastures. La forma i distribució de les parcel·les es recull
als mapes, on es pot observar aquest patró. No es tracta d’un patró simple, ja que l’orografia es
complexa.
La mida de les parcel·les es una de les característiques de l’estructura parcel·laria, està relacionada amb
el relleu i també amb el règim de tinença de la terra i amb el grau d’intensificació actual i/o al llarg de la
història. De qualsevol manera, la superfície es postula com un indicador del grau d’heterogeneïtat d’usos,
i s’analitza en aquest apartat per diferenciar àrees en el territori.
A l’àmbit del Geoparc Orígens, la superfície ocupada per cultius és de 28.173 ha distribuïdes en 43.317
recintes, la superfície mitjana de del recinte és de 0,40 ha. Els cultius herbacis són els majoritaris, i la
superfície mitjana és 0,78 ha, gairebé el doble de la mitjana. La superfície mitjana dels recintes ocupats
per ametllers és també superior a la mitjana, 0,28 ha. En canvi, l’olivera, el tercer cultiu en extensió, està
des.-21

Pàgina 102 de 150

EINES PER LA GESTIÓ I ORDENACIÓ DEL PAISATGE I DE L’ESPAI AGRARI A L'ÀMBIT DEL GEOPARC ORÍGENS
Memòria

en recintes que tenen un àrea de 0,26 ha, ja que en molts casos ocupen feixes de reduïda extensió en els
vessants abancalats. El valor més gran de la superfície mitjana és per l’associació olivera-fruiters, que no
te una extensió significativa en aquest àmbit.
Els boscos i les pastures cobreixen el 84,8% de la superfície agrària, mentre el sòl agrícola és solament el
14,3%, en canvi el número de recintes és el 74,3% i el 20,9% respectivament, la qual cosa indica que el
parcel·lari forestal inclou recintes de major superfície.
La superfície mitjana dels recintes forestals és de 2,04 ha, més elevat que la de cultius. El valor d’aquest
indicador per a pastures arbrades és similar al bosc. En canvi la superfície de pastures arbustives i la de
prats, és inferior als anteriors valors, la causa és la distribució d’aquest usos entre parcel·les de cultiu i
sobretot, encaixat en els cursos fluvials existents com a cordó entre els cultius i les lleres.
Taula 35. Superfície mitjana dels recintes per cada tipus d’ús al Geoparc Orígens.

Geoparc Orígens
ED: Edificacions

1.503

Superfície
(ha)
86,28

IM: Improductiu

8.229

1.703,29

0,9%

0,21

57,11

9.732

1.789,57

---

0,14

29,99

14,46

0,0%

0,34

1,55

1.849,24

0,9%

0,67

12,08

FL: Fruits secs i olivera
FS: Fruits secs

núm. recintes

42
2.738

FV: Fruits secs i vinya
FY: Fruiters

5
1.785

Percentatge
0,0%

Sup. Mitjana
recinte (ha)
0,06

Sup. Màxima
recinte (ha)
2,87

1,37

0,0%

0,27

0,62

504,83

0,3%

0,28

11,50

IV: Hivernacles i conreus prot.

4

1,00

0,0%

0,25

0,95

OF: Olivera i Fruiters

49

47,51

0,0%

0,97

30,94

OV: Olivera

5.795

1.482,02

0,8%

0,26

3,75

TA: Terra campa

30.414

23.863,68

12,1%

0,78

50,24

TH: Horta

1.664

128,86

0,1%

0,08

15,61

VI: Vinya

803

278,02

0,1%

0,35

5,69

VO: Vinya -Olivera

2,20

0,0%

0,12

0,95

43.317

28.173,19

---

0,40

12,17

FO: Forestal

27.050

55.160,84

28,0%

2,04

1.039,55

PA: Pastures arbrades

14.871

40.592,57

20,6%

2,73

1.138,78

PR: Pastures arbustives

51.859

68.984,63

35,0%

1,33

1.160,59

PS: Pastures

59.948

2.492,92

1,3%

0,42

13,08

153.728

167.230,96

---

0,86

315,58

Total Cultius

Total Forestal i Pastures

18

Així doncs, el patró agrícola respon a un patró on l’entramat de parcel·les és de gra petit, oferint un clar
contrast amb els usos forestals.

5.5.2

XARXA DE VIÀRIA

Les principals vies són el Tren dels Llacs i les carreteres N260, N230, C13, C1311, C1412, C12, L913,
L9047, L911 i L912, L503 i L511. La longitud total de carreteres convencionals és de 478,394 Km. El total
de camins que travessen aquest àmbit geogràfic tenen una longitud de 3.958,08 Km, i els senders
s’estenen en una longitud de 687,67 Km.
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Figura 12. Xarxa viaria en el Geoparc Orígens (en gris les carreteres convencionals, en verd els camins en el sistema d’espais
oberts, i en taronja els senders). Font: Instituto Geográfico Nacional

5.5.3

REGADIUS

El Pla de Regadius de Catalunya presenta un inventari complert dels regadius de Catalunya, el seu estat,
superfícies i dotacions. El mateix document presenta la informació en fitxes identificades amb un codi. La
Taula 36 recull el nom de totes les comunitats de regants que tenen superfície de regadiu a l’àmbit del
des.-21
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Geoparc Orígens, amb la dotació i la superfície que està dins dels municipis en estudi, també recull l’estat
en que es troben. La superfície total de regadiu és de 16.924,7 hectàrees; tot aquests sòls s’han de
considerar d’alt valor agrícola.
Taula 36. Relació de regadius al territori Geoparc Orígens, i superfície assignada.
Dotació
ID
NOM
m3/ha/any

Sup.
total (ha)

R279LS

AGR. DE R. ORCAU

9.000

R280LS

AGR. DE R. RIBERS DE S. ROMA

9.000

22,93
15,42

R201LS

ALTA NOGUERA PALLARESA

4.107

27,85

T15LP

ARAMUNT

3.500

275,70

R207LS

C. DE R. BARRANC ANCS DE BALESTUI

4.107

19,58

R212LS

C. DE R. BARRANC DEL COMPTE

4.107

27,86

R216LS

C. DE R. CORTS, PLANES I ESCARELLS

4.107

34,72

R324LS

C. DE R. DE CAMPELL

9.000

17,26

R302LS

C. DE R. DE ORRIT

4.555

24,66

R325LS

C. DE R. DE PLANELL I REC DE LA RODA

9.000

75,97

R218LS

C. DE R. EL COMPTE

4.107

4,41

R219LS

C. DE R. ELS HORTS

10.047

5,60

R221LS

C. DE R. ESPUI, AIGUA I TORRE DE CAPDELLA

4.107

45,61

R224LS

C. DE R. GUERRI DE LA SAL

4.107

8,13

R225LS

C. DE R. HORTA DE SANT FELIU D'ERINYÀ

4.107

14,28

R226LS

C. DE R. HORTA RIERES D'ERINYÀ

4.107

12,28

R228LS

C. DE R. LA MOLA DE CASTELL

4.107

16,16

R330LS

C. DE R. LES ASPASADES

8.300

31,21

R231LS

C. DE R. POBLETA DE BELLVEHI

4.413

64,01

R303LS

C. DE R. SAPEIRA

4.555

21,70

R202LS

4.107

257,53

R301LS

C. DE R. SAQUIA CAMPS I VINYALS
C. DE R. SAQUIA DEL MOLINO DE PUENTE DE
MONTANYANA

4.958

5,77

R236LS

C. DE R. SELLUI

4.107

17,21

R237LS

C. DE R. SENTERADA

4.107

22,34

R01LM

CANALS D'URGELL

9.000

2.121,67

Situació

En planificació

En procés de modernització
En planificació

R19LP

COLL DE NARGÓ

8.000

164,74

R04LPC

CONCA DE TREMP

6.460

6.102,71

R04LPS

CONCA DE TREMP

3.500

385,48

R20LP

CR CECLA DELS MOLINS

4.107

94,99

En planificació

R12LE

CR DE SANT LLORENA I GERB

9.000

312,99

En procés de modernització

R102

CR PUIGCERCÒS

8.772

74,51

T12LP

PLA DE CAMARASA

6.500

591,69

T21LS

REG DE SUPORT DE LA NOGUERA

1.500

5.327,87

R18LP

SALAS DE PALLARS

5.915

267,48

R101

SANT JAUME DE TALARN

8.772

54,20

R103

SÈQUIA DE LA MOLINA

8.772

358,20

En procés de modernització

En planificació
En planificació modernit.
En planificació

La superfície total de regadiu és de 16.924,7 hectàrees; tot aquests sòls s’han de considerar d’alt valor
agrícola.
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5.5.4

PROCESSOS DE CONCENTRACIÓ PARCEL.LARIA

S’han iniciat tres processos de concentració parcel·laria (CP) en els municipis objecte d’estudi: Conca de
Tremp, Conca Dellà i Conca de Dalt. Estan en diferent estat de tramitació.
-

Conca de Tremp, han estat aprovades les bases definitives (Resolució AAR/1612/2007, de 17 de
maig, DOGC núm. 4895, de 31/05/2007) i l’acord està redactat des del 2010 tot i que no ha estat
publicat.

-

Conca Dellà, la CP ha estat declarada d’utilitat pública i execució urgent (Acord de Govern,
GOV/202/2010, de 9 de novembre)

-

Conca de Dalt, desestimada (ARP/1540/2018, de 29 de juny, per la qual es deixa sense efectes la
Resolució AAR/1694/2009, de 2 de juny, per la qual s'aprova l'Acord de CP de la zona del nucli
agregat d'Aramunt dins el terme municipal de la Conca de Dalt, DOGC núm. 5404, de 19.6.2009).

Dels tres procediments de concentració parcel·lària, un ha estat desestimant i els altres dos estan en
procés. Tant la CP de la Conca de Tremp com la CP de la Conca Dellà estan iniciats però cap dels dos
ha culminat. El primer està gairebé en la darrera fase, mentre que el segon tot just s’ha iniciat. Per tant, es
considera que estan en tramitació.

5.6 MODEL PRODUCTIU
5.6.1

USOS DEL SÒL

Els usos agraris del sòl s’identifiquen a partir del Sistema d’Informació Geogràfica de les Parcel·les
Agrícoles (SIGPAC) que permet identificar geogràficament les parcel·les declarades pels agricultors i
ramaders en els règims d’ajuts relacionats amb la superfície cultivada o aprofitada pel bestiar. Aquest
sistema consta d’ortofotos digitals sobre les que, inicialment, es superposen els plànols cadastrals de
rústica. El desenvolupament d’aquest sistema es deriva de l’aplicació del Reglament (CE) nº 1593/2000,
del Consell, de 17 de juliol de 2000, que modifica el Reglament (CEE) nº 3508/92, pel que s’estableix un
Sistema Integrat de Gestió i Control (SIGC) de determinats règims d’ajuts comunitaris, obliga a crear un
Sistema Gràfic Digital d’Identificació de Parcel·les Agrícoles, utilitzant les tècniques informàtiques
d’Informació geogràfica, recomanant a mes, la utilització d’orto-imatges aèries o espacials.
Segons aquesta font, actualitzada al 2020, la superfície de cultius i pastures és de 140.244 hectàrees, és
a dir, el 68.6% de la superfície total dels municipis.
El Geoparc Orígens te 55.160 hectàrees d’ús forestal, gairebé el 27%, de les quals 35.370 ha són dels
municipis del Pallars Jussà; 8.481 ha de la Noguera; 6.665 ha de l’Alt Urgell i 4.643 ha del Pallars Sobirà.
Les pastures es troben en zones amb fort pendent i s’estenen en 112.072 hectàrees, el 49,19% són
pastures les arbustives, el 29,94% són arbrades, mentre que els prats representen només l’1,78%.
Els conreus ocupen les zones amb pendent inferior al 25%, formant un mosaic on la major part es dedica
als conreus herbacis (terra campa), i els cultius llenyosos s’insereixen en aquesta matriu, distribuïts de
forma irregular. L’ametller sol o, en menor extensió , combinat amb olivera o altres fruiteres ocupa l,7% de
la superfície total agrària. L’olivera es cultiva en el 1,1% de la superfície. En menor proporció (0’2%), es
troba la vinya, que ocasionalment comparteix parcel·les amb fruitera o bé oliveres.
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Figura 13. Usos del sòl. Font: SIGPAC 2020
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Taula 37. Usos al sòl agrari, superfícies i percentatges, i superfícies de regadiu incloses en l’àmbit. Font: SIGPAC 2020.

Ús Agrari

Superfície
(ha)

%

55.160,84

28,23%

14,46

0,01%

FO

Forestal

FL

Fruits secs i olivera

FS
FV
FY
IV
OF
OV

Fruits secs
Fruits secs i vinya
Fruiters
Hivernacles i conrreus sota plàstic
Olivera - fruiters
Olivera

1.849,24
1,37
504,83
1,01
47,51
1.482,02

0,95%
0,00%
0,26%
0,00%
0,02%
0,76%

PA
PR
PS
TA
TH
VF

Pastures arbrades
Pastures arbustives
Prats de pastura
Terra campa
Horta
Vinya - fruiters

40.592,57
68.984,63
2.492,92
23.862,55
128,86
1,13

20,77%
35,30%
1,28%
12,21%
0,07%
0,00%

VI
VO

Vinya
Vinya - Olivera

278,02
2,20

0,14%
0,00%

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL

ESPAI AGRARI

Espai forestal
Espai ramader
Espai agrícola
Superfície total municipi
% Espai Agrari
% Espai forestal
% Espai ramader
% Espai agrícola

195.404,15 ha
55.160,84
112.070,12
28.173,19

ha
ha
ha

204.499,26 ha
95,6 %
27,0 %
54,8 %
13,8 %

SUPERFICIE AGRARIA DE REGADIU (ha)

32.787,60

ha

Superfície total pastures en zona de regadiu (ha)
Superfície total conreus en zona de regadiu (ha)

14.216,27
18.571,33

ha
ha

L’espai agràri de tots els municipis es mostra en forma gràfica a la Figura 14, on pot apreciar-se que
Tremp és amb diferència el municipi més gran i el que també te major superfície agrària que la resta. Amb
gairebé la meitat de superfície que Tremp, i valors similars, es situen la Conca de Dalt, la Torre de
Capdella, Àger, Camarasa, Coll de Nargó i Isona i Conca Dellà. Els municipis de menor extensió són
Salàs de Pallars, Talarn, La Pobla de Segur, Senterada i Llimiana.
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35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000

Superficie total municipi (ha)

Salàs de Pallars

Talarn

Pobla de Segur (La)

Senterada

Llimiana

Castell de Mur

Abella de la Conca

Sarroca de Bellera

Gavet de la Conca

Sant Esteve de la Sarga

Vilanova de Meià

Baix Pallars

Isona i Conca Dellà

Coll de Nargó

Camarasa

Àger

Torre de Capdella (La)

Conca de Dalt

Tremp

0

Superficie cultius i pastures (ha)

Figura 14. Superfície total i superfície de cultius i pastures a de cada municipi (hectàrees). Font: SIGPAC 2020.

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

% usos cultius i pastures

% prats i pastures

Salàs de Pallars

Talarn

Pobla de Segur (La)

Senterada

Llimiana

Castell de Mur

Abella de la Conca

Sarroca de Bellera

Gavet de la Conca

Sant Esteve de la Sarga

Vilanova de Meià

Baix Pallars

Isona i Conca Dellà

Coll de Nargó

Camarasa

Àger

Torre de Capdella (La)

Conca de Dalt

Tremp

0,0%

% cultius

Figura 15. Relació percentual de la superfície conreus i pastures de cada municipi, i percentatges de superfície de prats i
pastures i de conreus. Font: SIGPAC 2020.

Als municipis situats al nord, com la Torre de Capdella, Sarroca de Bellera, Senterada i Baix Pallars, la
major part són prats i pastures. Aquesta circumstància també es produeix a altres com Coll de Nargó,
des.-21
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Sant Esteve de la Sarga, la Conca de Dalt, Abella de la Conca o la Pobla de Segur, fet que s’explica per
l’orografia i les condicions climàtiques.
El municipi amb major extensió de conreus és Isona i Conca Dellà, amb unes 5.140 hectàrees.
Segueixen en extensió Tremp (3.711 ha), (3.623 ha), Camarasa, Gavet de la Conca (3.050,1 ha), Àger
(2.725 ha), Vilanova de Meià (1.961,3 ha), Conca de Dalt (1.560 ha), Talarn (1.031 ha) i Castell de Mur
(931,4 ha). Entre 900 i 500 hectàrees se situen, per ordre descendent, Llimiana, Sant Esteve de la Sarga,
Coll de Nargó, Abella de la Conca i Salàs de Pallars. Mentre que Baix Pallars i la Pobla de Segur tenen
cultius en més de 300 hectàrees. La superfície no supera les 50 ha de cultiu a la Torre de Capdella,
Senterada o Sarroca de Bellera, municipis del Geoparc situats en capçalera de conques hidrogràfiques.

5.6.2

PRODUCCIÓ DE CULTIUS

Les produccions agrícoles en l’àmbit d’estudi s’estimen a partir de les dades estadístiques anuals que
recull i publica del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Per elaborar les
estadístiques s'utilitzen els diferents registres oficials, com ara el Registre de Plantacions de fruiters de
Catalunya, el Registre Vitivinícola, les dades anuals de la DUN i el SIGPAC per determinar la distribució
de les superfícies de conreus. S’utilitza la informació més recent, que correspon al període de 2015 a
2019, i la font de les dades és: les ’Superficies, rendiments i produccions comarcals dels conreus
agrícoles’ i les ‘Superficies municipals dels conreus agrícoles’. A l’annex 2 es detallen les produccions per
municipi.
A partir de la mitjana de les superfícies productives de cada cultiu en els municipis del Geoparc i dels
rendiments mitjans corresponents, es calcula la producció. Els resultats es presenten per tipus (herbacis,
llenyosos, hortícoles,...); grup (cereals gra, farratgers, industrials, tubercles, fruiters, olivera, vinya, etc.) i
cultiu.
Els cultius herbacis són els majoritaris en aquesta àrea, representen gairebé el 87% de la superfície, dins
d’aquest grup, els cereals gra ocupen el 68,4% de la superfície mentre que la producció representa el
29% de la total (170.874 tn de producte), aquesta diferència percentual s’explica pel fet que la producció
és només el gra, no es compta la palla. En canvi, la situació és gairebé inversa als farratgers, amb una
extensió del 28,2% del total el producte recollit és el 69.8% de la suma de l’obtingut pel conjunt de
herbacis.
L’ordi i el blat tou són els cereals que tenen una major producció, amb gairebé 32.700 tn i 12.000 tn
respectivament. Quant a farratges, el més productiu és l’alfals, seguit dels cereals d’hivern, les praderes
polifites, la trepadella i el raigràs. Els cultius industrials tenen menor representació tan en superfície com
en producció, entre ells la colza és la més important. El pèsol sec és la lleguminosa gra més implantada.
La Taula 38 recull superfícies i produccions dels cultius herbacis en el conjunt del 19 municipis.
Taula 38 Superfícies i produccions anuals dels cultius herbacis en els municipis que en secà i en regadiu del Geoparc

Cultiu
Blat de moro
Blat dur

Superfície (ha)
Secà
Regadiu
13
298
13
0

Secà
69
34

Blat tou
Civada
Mill i melca

3.219
666
1

9.111
1.356
1
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586
119
0

Producció (tn/any)
Regadiu
2.765
0
2.846
485
0

Total
2.833
34
11.957
1.841
1
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Cultiu

Superfície (ha)
Secà
Regadiu
7.902
1.326
101
10
12
63

Ordi
Sègol
Sorgo

Producció (tn/any)
Secà
Regadiu
24.700
6.995
188
59
28
339

Total
31.694
246
367

Triticale
CEREALS GRA
Alfals
Associació pèsol i civada farratgeres
Associació pèsol i ordi farratgeres
Associació Veça - Civada farratgeres

201
12.127
2.051
8
3
254

18
2.421
704
0
0
40

496
35.983
32.583
94,4
35,4
2.996

93
13.581
38.834
0
0
973

589
49.564
71.417
94
35
3.969

Associació veça i blat farratgeres
Associació veça i ordi farratgeres
Associació veça i triticale farratgeres
Blat de moro farratger
Cereals d'hivern per a farratge
Dàctil

1
0
19
0
1.031
8

0
3
0
24
178
1

12
0
216
0
11.610
120

0
76,7
0
1.315
4.060
21

12
77
216
1.315
15.670
141

42
447
196
5
746
3

32
47
83
7
24
0

524
7.657
3.042
53
6.424
33

1.324
2.102
3.932
230
558
0

1.848
9.758
6.974
283
6.981
33

28
4.842
9
375
19
1

6
1.149
2
82
4
0

367
65.766
15
822
28
0,01

134
53.558
6
366
9
0

501
119.324
21
1.189
37
0

Soja
Altres espècies aromàtiques
CULTIUS INDUSTRIALS
Cigró
Erbs
Fava seca

0
0
405
1
17
0

12
0
101
1
0
1

0
0
865
0
14
0

27
0
410
0
0
3

27
1
1.275
sense dades
14
3

Pèsol sec
Veça
LLEGUMINOSES GRA
Patata d'estació mitjana
TUBERCLES CONSUM HUMÀ

122
54
194
8
8

22
4
27
4
4

272
110
396
95
95

83
11
97
124
124

355
121
493
219
219

17.575

3.703

103.105

67.770

170.874

Festuca
Praderes polifites
Raigràs
Sorgo farratger
Trepadella
Trèvol
Veça per a farratge
CULTIUS FARRATGERS
Camelina
Colza
Gira-sol
Safrà

TOTAL

Pel que fa als cultius llenyosos, el tres que ocupen major superfície són, per ordre, l’ametller, l’olivera i la
vinya Les produccions d’ametlla estimades són d’unes 640 tones, mentre que les d’oliva per oli estan
entorn a les 1.000 tn, i les de raïm per a vi no superen les 1.500 tn.
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Taula 39 Superfícies i produccions anuals dels cultius llenyosos en els municipis que en secà i en regadiu del Geoparc

Superficies (ha)

Cultiu
Ametller
Olivera per a oliva d'oli
Vinya de raïm per a vi

Produccions (tn/any)

Secà

Regadiu

Secà

Regadiu

Total

1.599,0
1.052,7
221,0

55,7
27,3
34,3

595,2
916,5
1.122,7

48,6
78,6
309,4

643,9
995,2
1.432,1

34,3
58,5
2,7
4,5
0,0
0,7

28,0
3,7
24,3
9,3
10,0
8,3

36,6
1,0
35,3
2,2
0,0
5,7

82,4
0,1
816,7
13,0
0,0
125,9

119,0
1,1
852,0
15,1
0,0
131,6

0,7
1,0
0,7
0,0
0,7

7,3
3,7
1,0
1,0
0,3

8,6
1,5
2,7
0,0
4,0

168,1
12,0
7,3
20,9
3,0

176,6
13,5
10,0
20,9
7,0

Noguera
Tòfona
Pomera
Pistatxo
Vivers
Perera
Presseguer
Cirerer i guinder
Albercoquer
Nectariner
Pruner

Del conjunt de productes hortícoles s’obtenen 1.395 tn anuals, el 26,5 % s’associa al cultiu de ceba; el
19,6% a tomàquet; el 6,6% a coliflor; el 5,2% a col de cabdell; el 5,1% carbassa; el 4,7 % a carbassó i la
resta està repartit en cultius diversos (pebrot, alberginia, bleda, bròquil,...).

5.6.3
5.6.3.1

ACTIVITATS RAMADERES
EXPLOTACIONS RAMADERES

El model agrari d’aquest territori se sosté de forma combinada sobre les activitats agrícola, de producció
de cultius, i ramadera, i amb el complement de renda de l’activitat del turisme rural en moltes de les
explotacions. El registre d’explotacions ramaderes te les dades de: (i) les instal·lacions de recollida,
emmagatzematge i distribució de material genètic d'animals de producció; (ii) els/les operadors/ores
comercials amb o sense instal·lacions per allotjar animals; (iii) les instal·lacions de concentració d'animals;
(iv) les pastures; (v) les instal·lacions per a pràctica eqüestre; (vi) les instal·lacions d'èquids d'oci i les
empreses integradores. La relació d’explotacions ramaderes inscrites inclou la marca oficial de
cadascuna, el codi REGA, el nom i adreça i la capacitat en caps de bestiar.
Les dades sobre el nombre d’explotacions i capacitat per municipi es poden consultar a través del
Sistema d’Informació Ramadera, Per l’elaboració del present document s’han utilitzat les dades
actualitzades a desembre de 2020, detallades a nivell municipal per grup i espècie; així com la capacitat
total, el nombre d’explotacions i número de places.
Als municipis del Geoparc hi ha 756 explotacions ramaderes, el nombre més alt d’explotacions correspon
a les de boví, amb 22% del total a l’àmbit, el municipi amb més explotacions i també amb més places és
la Torre de Capdella.
Les explotacions de porcí representen el 21%, Isona i Conca Dellà és el municipi amb més explotacions i
places amb diferencia; seguit de Camarasa, Vilanova de Meià, Àger i Abella de la Conca, en ordre
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decreixent. Destaca també el nombre d’explotacions d’abelles, amb un 14%, a Camarasa hi ha el número
més alt de ruscos autoritzats.
Pel que fa a l’oví (15% de les explotacions) i el cabrum (12%), Isona i Conca Dellà és el municipi que te
més places autoritzades, i en segon lloc destaca Tremp. El nombre places d’oví també és elevat a Conca
de Dalt. El nombre de places d’èquids és elevat a la Torre de Capdella, la Conca de Dalt i Sarroca de
Bellera, municipis situats al sector nord de l’àmbit. Cal tenir present que el Pallars Jussà i la Noguera són
les comarques amb més caps de bestiar oví de Catalunya.
Conills; 5; 1%

Gallines i pollastres;
19; 3%

Gall d'indi; 2; 0%

Perdius; 1; 0%

Boví; 165; 22%

Cabrum; 91; 12%

Èquids; 93; 12%

Porcí; 158; 21%

Abelles; 109; 14%

Oví; 113; 15%

Figura 16. Nombre i percentatge d’explotacions per espècie en el conjunt dels municipis del Geoparc Orígens
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En base al Registre General d’Explotacions Ramaderes (REGA) s’ha elaborat un resum de les
explotacions amb sistema productiu extensiu i mixt, per l’interès en la conservació dels sistemes pastorals
que contribueixen en gran mesura a la biodiversitat, a la prevenció i control dels incendis forestals i a la
diversitat de paisatges.
El número de caps de bestiar boví sota el sistema extensiu i mixt és de 19.782, en 108 explotacions, el
número de caps de bestiar és més del 60% del total.
Les explotacions ramaderes de cabrum en sistema extensiu i mixt sumen un total de 73 en els 19
municipis del Geoparc, amb 10.385 caps de bestiar per a reproducció i producció de carn, que equival al
78% del total.
El total de caps d’èquids en sistema extensiu als diversos municipis de l’àmbit del Geoparc és de 2.606
repartits entre animals dedicats a la cria, a l’engreix, femelles i mascles reproductors i caps de reposició,
en 82 explotacions dedicades a la producció de carn, reproducció per sella i altres.
Les 95 explotacions d’oví que operen amb sistemes extensius i mixt tenen una capacitat de 102.884
places, gairebé el 95% del total. La seva totalitat es dedica a la producció de carn.
Així doncs, la major part de les explotacions ramaderes de boví, cabrum, èquids i oví de l’àmbit del
Geoparc Orígens empren els sistemes productius extensius i mixt, és a dir, requereixen una base
territorial important com a pastura. La gestió de les dejeccions és especialment crítica en les explotacions
intensives, i en les mixtes aquesta gestió només és necessària els mesos que el bestiar està estabulat.
5.6.3.2

GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES

La contaminació de les aigües per nitrats procedents de fonts agràries és un fet. Des de 1991, a partir de
la publicació de la Directiva de Nitrats, s’han pres mesures per evitar i reduir aquest problema.
Concretament, a Catalunya s’han designat zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats, la
primera designació fou al 1998, i s’han anat revisant cada 5 o 6 anys aproximadament (1998, 2004, 2009 i
2015). També s’han adoptat dos programes d’actuació (1er programa: 2000, prorrogat al 2004; 2on
programa 2015). Tot i així, els darrers anys no hi ha hagut canvis significatius en la qualitat de les aigües
subterrànies respecte al nivell de nitrats, per tant és necessari adoptar mesures addicionals.
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Un altre dels problemes associats amb l’activitat agrària és l’emissió d’amoni a l’atmosfera. L’amoni
s’emet des de les naus i basses, i en aplicació de purins. Aquest contaminat afecta a la salut humana
reduint l’esperança de vida, i també afecta ecosistemes sensibles. La Directiva Sostres (2001/81/CE)
estableix que cal prendre mesures per reduir les emissions de contaminats a l’atmosfera, qüestió que
afecta directament al sector agro-ramader.
Pels motius exposats es va aprovar i publicar el Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització
del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en
relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. Aquest Decret es basa en la
consideració global de tots els aspectes de la gestió en explotació ramadera i la fertilització dels cultius, i
cal la implicació de tots els agents. A l’explotació ramadera s’ha d’optimitzar a gestió de l'aigua i la gestió
de l'alimentació dels animals, i en l’explotació agrícola la correcta aplicació de les dejeccions com a
fertilitzant. En aquest sentit, no es pot desvincular les explotacions ramaderes de la base agrícola on
aplicar les dejeccions generades com a fertilitzants del cultius.
Les explotacions ramaderes han de disposar i aplicar un Pla de gestió de les dejeccions ramaderes
(PGDR) per tal d'acreditar-ne la correcta gestió. I tant el titular de l’explotació ramadera com el de
l’explotació agrícola han de portar un Llibre de gestió de fertilitzants actualitzat, on es reflecteixin sortides
(de la granja) i entrades (aplicacions a les parcel·les per fertilitzar) amb dates i quantitats. Ambdós
requisits deriven de la normativa vigents.
Una zona vulnerable als nitrats és aquella superfície en què l'escolament i la infiltració de les aigües
poden afectar a la contaminació per nitrats de les aigües continentals i/o litorals. La delimitació de les
zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries, ve
designada als decrets 283/1998 i 476/2004 i els acords de govern GOV/128/2009 i GOV/13/2015.
Aquesta delimitació és a nivell municipal, i d’acord a la normativa vigent.
Per tal de regular les activitats ramaderes, el Decret 153/2019, estableix una zonificació en base a un
indicador, concretament l’Índex de Càrrega Ramadera (ICR), per tal d’aplicar condicions més restrictives a
les zones on l’índex ofereixi valors més alts i/o s’hagi comprovat que la contaminació per nitrats és més
elevada. L’ICR és calcula a partir de les dades de les dejeccions ramaderes i usos del sòl en cada
municipi. La zonificació esdevé de l’aplicació dels següents criteris: ZV-A (municipis amb ICR > 1,2 o
municipis amb ICR > 0,8 i 0,5< ICR <0,8 + NO-3 > 50 mg/L) i ZV-B (municipis en zones vulnerables no
inclosos en els anteriors grups).
Els municipis del Geoparc Orígens no estan inclosos en zona vulnerable, excepte Castell de Mur, Àger i
Vilanova de Meià (ORDRE TES/80/2021, de 9 d'abril, s’afegeixen 6 municipis de Lleida als considerats de
ZV-B).

5.6.4

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Actualment hi ha 41 entitats que desenvolupen activitats de la industria agroalimentària, entre els quals 5
són Ajuntaments i la resta empreses. L’Ajuntament de la Pobla de Segur i el d’Isona i Conca Dellà tenen
la titularitat de l’escorxador de cadascun dels municipis, i són els únics de l’àmbit. Mentre que el de
Castell de Mur, Conca de Dalt i el de Llimiana tenen la titularitat de l’almàssera per l’obtenció d'oli d'oliva
verge (codi de l’activitat 10.4).
Destaca el número d’empreses en el sector de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes
càrnics (codi 10.1), a la Pobla de Segur, Tremp, Isona i Conca Dellà, la Torre de Capdella i Sarroca de
Bellera. També és notable el nombre d’empreses que fabriquen begudes (codi 11), concretament vi a
Isona i Conca Dellà, Tremp, Talarn, Gavet de la Conca i Llimiana.
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Isona i Conca Dellà és el municipi que acull un major nombre d’indústries i també és el més diversificat
quan a sectors productius, seguit de Tremp i la Pobla de Segur, ambdós són els nuclis que assumeixen
un paper de capitalitat amb la major part dels serveis.

5.6.5

DADES FORESTALS

La superfície de boscos del Geoparc és de 55.106 ha, sovint part de les pastures es consideren àrees de
gestió forestal. Segons l’Observatori Forestal Català el total de superfície forestal de total de municipis és
de 81.287 ha, dels quals 13.974 ha són titularitat de la Generalitat; 63.271 ha són municipals i 4.041 ha
són privades. Dins d’aquest perímetre també hi ha diferents titulars de les forest, la relació complerta
s’inclou a l’Annex 2, i la Figura 17 representa la superfície forestal en cada municipi.
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Figura 17. Superfície de forest públiques en els diferents municipis del territori Geoparc Orígens.

Algunes d’aquestes forests formen part del Catàleg de boscos d’Utilitat Pública (CUP), aquest Catàleg es
va crear el 1862 i després de més d’un segle d’existència s’ha constituït com un instrument tecnicojurídic
fonamental per a la defensa del patrimoni forestal de titularitat pública. La qualificació d’utilitat pública
atorga als boscos la naturalesa jurídica de domini públic i, en conseqüència, passen a ser inalienables,
imprescriptibles i inembargables.

5.6.6

PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

Les estadístiques de producció ecològica segons el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
(CCPAE), mostren les dades el ràpid augment en el nombre d’explotacions agràries adherides. La
superfície total de cultius amb producció ecològica és d’unes 2.400 ha de les 28.174 ha de cultius en tots
els municipis. Els municipis amb major percentatge de cultiu ecològic són Sarroca de Bellera i la Conca
de Dalt i la Torre de Capdella, seguits de Sant Esteve de la Sarga, la Pobla de Segur i Castell de Mur.
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La major part de la superfície en producció ecològica correspon a cultius herbacis (terra campa) amb
1.813,69 ha; olivera amb 174,52 ha, fruits secs amb 75,63 ha; vinya 26,04 ha; fruiters 11,14 ha i
finalment, a menys ocupació, l’horta 1,73 ha.
Horta; 1,73; 0%

Fruits secs; 75,63; 4%
Fruiters; 11,14; 1%

Vinya; 26,04; 1%

Olivera; 174,52; 8%

Terra campa;
1.813,69; 86%
Figura 18. Distribució percentual de la superfície per tipus de cultius als municipis del Geopar Orígens. Font: Consell
Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE)

Les pastures permanents declarades de producció ecològica sumen un total de 18.811,24 ha; la
superfície de prats i farratges és 156,03 ha; la superfície total fustanera 286,77 ha; i els boscos cobreixen
2.361,09 ha.
Les dades de producció ramadera ecològica són a data de 2020 el 2,34% dels caps de bestiar de Boví, el
3,72% de cabrum i el 6,7% de l’oví.
La producció agroalimentària amb segell de producció ecològica compren 25 operadors situats en els
municipis d’Isona i Conca Dellà, la Pobla de Segur, Sarroca de Bellera, Senterada, la Torre de Capdella i
Tremp. Les activitats són diverses: 4 d’elaboració de productes càrnics, 2 d’elaboració de formatges, 1
d’elaboració/embotellat de vins, 1 elaboració de patés vegetals, 1 elaboració de plats precuinats, 1
d’elaboració/envasat d’espècies, escorxadors ( 1 de boví, 1 de cabrum i/o oví i 1de porcs), 3 de fabricació
de productes vegetals (conserves, melmelades, sucs), i 3 sales d’especejament de productes càrnics.

5.6.7

PRODUCTES AMB SEGELL DE QUALITAT

Entre els productes agroalimentaris elaborats als 19 municipis del Geoparc Orígens, són diversos els que
responen a segells o iniciatives de producció de qualitat, que es recullen en el següent apartat.
L’àmbit del Geoparc Orígens està inclòs en la zona de producció da la IGP Vedella dels Pirineus
Catalans, ja que conté tots els municipis de les comarques de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Berguedà, la
Cerdanya, la Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Solsonès, Ripollès i la Val d'Aran. Així com alguns
municipis de les comarques de l'Alt Empordà, Bages, Noguera, Osona i Pla de l'Estany. Aquesta Indicació
Geogràfica Protegida està inscrita al Registre europeu de DOP i IGP mitjançant el Reglament (UE) nº
525/2016 de 30 de març de 2016 (DOUE núm. L88 de 05-04.2016). La carn és de races rústiques: Bruna
dels Pirineus, Aubrac o Gascona, o bé de l’encreuament de mares d’aquestes races amb mascles de les
races Charolesa, Llemosina o Blonde d’Aquitaine.
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Els vedells neixen dins de la zona geogràfica d’aquesta Indicació Geogràfica Protegida, a l’aire lliure en
els mateixos prats on pasturen les seves mares que són criades en règim extensiu.
Els vedells són criats amb les seves mares com a mínim durant els primers quatre mesos de vida, i
s'alimenten a base de llet materna i de pastures fresques. Després del deslletament a partir dels 4 mesos,
els animals són conduïts a les instal·lacions d’engreix de cada explotació on són alimentats amb farratge,
cereals i lleguminoses.
El sacrifici dels animals es realitza al final de la fase d’engreix entre els 8 i 12 mesos d’edat. La quantitat
mitjana produïda és de 147,92 tn/any.
Les Denominació d'Origen Protegida (DOP) són el Formatge i la Mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya. El
formatge emparat per aquesta denominació d'origen protegida és un formatge elaborat exclusivament
amb llet de vaca pasteuritzada, madurat, de pasta premsada no cuita. La pasta és de color crema o
"marfil" de textura tendra i cremosa, d'aroma dolç i penetrant, gust franc, suau, agradable i molt
característic. El nombre de ramaders inscrits és de 90 i hi ha 1 empresa elaboradora (Cadí, SCCL) i la
quantitat mitjana produïda és de 253,42 tn/any.
El territori de Costers del Segre abasta terrenys de les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobìrà, el
Segrià, l'Urgell, el Pla d'Urgell, les Garrigues, la Noguera i la Segarra. Hi ha un total de 4.212 hectàrees
de vinya inscrites, amb 515 viticultors i 44 cellers que produeixen 32.105 hl.
Els cellers existents el Geoparc són: Celler Mas García Muret (Llimiana);Terrer de Pallars (Figuerola
d’Orcau); Vila Corona (Vilamitjana); Orcauvins-Celler Sauvella (Orcau); El Vinyer (Tremp); Castell d’Encús
(Talarn) i Solana Roivert (Salàs de Pallars) .
El territori Geoparc també inclou altres cellers, que no consten dins el llistat de cellers de la DO Costers
del Segre a la subzona del Pallars Jussà: Celler Xics Cal Borrech (Figuerola d’Orcau), Celler Miquel Roca
(Gavet de la Conca), VitiPirineu (Pessonada) i VidaVins (Figuerola).

8.6.5

INCIATIVES EN EL SECTOR AGROALIMENTARI

El programa ‘Al teu gust, aliments del Pallars’ d’abast comarcal te la funció de dinamització del sector
agroalimentari, i l’objectiu és difondre i promoure la producció i la creació de sinèrgies entre el sector de la
indústria alimentària amb el comerç i la restauració. Aquest Programa té una trajectòria consolidada i
reconeguda tant a nivell del sector públic com, de forma especial, des del sector privat. Estan adherits
gairebé el 100% dels productors i elaboradors locals i 28 restaurants de la comarca, a més a més
d’allotjaments rurals. Aquesta taula de foment de la producció agroalimentària local està formada per
representants del sector públic i privat, s’articula a traves d’un sistema de relació permanent amb el sector
privat, per tal de conèixer les necessitats empresarials, dissenyar i prioritzar les accions de millora a posar
en marxa a partir del consens i avaluar els resultats de les accions realitzades.
APROVI i el programa ‘Al teu Gust’ impulsen iniciatives de valorització del corder del Pallars impulsant la
cuina del corder i la fira, amb la denominació Pallars Terra de Corder. Aquesta proposta sorgeix d’una
diagnosi de la fundació Alícia del 2014, on hi van col·laborar diferents productors locals i Al Teu Gust.
D’aquí van sorgir propostes d’accions que relacionaven el patrimoni agroalimentari amb el corder, com a
element rere el qual posicionar la comarca d’es d’un punt de vista agroalimentari. El 2015 es va celebrar
la primera festa del corder (que s’ha repetit l’any 2016). El projecte potencia el consum d’aquest producte
tradicional de la cuina pallaresa i del Pirineu i el reconeixement de la comarca com a productora del
mateix.
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D’altra banda, el projecte de recuperació de varietats locals o autòctones del Pallars, especialment de
varietats d’olivera, identificades i registrades amb el suport de l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries). Actualment la comarca compta amb diferents productors d’oli, encara que només dos
embotellen i comercialitzen, un en producció ecològica i l’altre en procés de fer-ho. Així mateix, hi ha
constituïda una associació de productors d’oli.
D’altra banda, d’un estudi de l’IRTA sobre varietats d’oliva, s’han identificat quatre varietats tradicionals de
gamma alta. Actualment s’està investigant la resistència d’aquestes varietats al fred, abans de promoure’n
el cultiu. També s’està treballant per conèixer l’estat actual dels molins i provablement caldran inversions
per rehabilitars o modernitzar-los. De fet aquest mateix any s’ha remodelat el molí centenari de la Vall de
Barcedana impulsada pels socis que formen part de la SAT (Societat Agrària de Transformació)
La iniciativa Senterada Comestible és un projecte d’autosuficiència de l’Associació Senterada, Municipi
viu i sostenible. Projecte d’agroecologia i sobirania alimentària que pretén el desenvolupament local
mitjançant la recuperació de les varietats agrícoles i ornamentals tradicionals i la reutilització de les
plantes silvestres comestibles.
Finalment, la cooperativa Alba Jussà impulsa el projecte d’agricultura social al que denomina ‘Llavors
d’Oportunitats’ per recuperar i preservar les llavors de varietats d'horta cultivades en petits horts
particulars pels padrins i padrines del Pallars Jussà. A través d’aquest projecte promou la inserció laboral
de persones vulnerables amb dificultat d'accés al treball amb una visió inclusiva i comunitària
El conjunt d’iniciatives mostra un sector dinàmic capaç de oferir productes d’interès en diversos mercats i
poder se una alternativa interessant de producció.

5.7 DEBILITATS – AMENACES / FORTALESES - OPORTUNITATS
L’anàlisi de la informació disponible relativa a l’espai agrari permet fer una avaluació en base a les
debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats identificades. Aquest procés s’ha realitzat simultàniament
amb l’anàlisi i avaluació del paisatge, aspecte intrínsecament relacionat amb l’espai agrari en aquest
context geogràfic. És per aquest motiu que algunes de les reflexions i observacions convergeixen i
acaben essent similars o idèntiques en molts cassos.
Debilitats
La principal debilitat és de caràcter socioeconòmic, es tracta del procés d’envelliment, despoblament i
abandonament de les terres. Aquest procés aboca a un augment de riscos naturals, com erosió i incendis,
abandonament del patrimoni cultural que inclou l’arquitectònic i l’etnogràfic, però també afecta a altres
aspectes com la biodiversitat o pèrdua de recursos, com les varietats autòctones, i de valors simbòlics i
identitaris.
-

Despoblament, per pèrdua de població, amb creixements naturals negatius Els efectes
previsibles de la pèrdua de població són uns disminució de l’oferta de serveis, d’oportunitats
d’ocupació, de noves iniciatives i dificultats per gestionar el territori.

-

Envelliment de la població. Els índex de les poblacions de l’àmbit són un clar símptoma de
despoblament per èxode de la població jove. Per la població activa agrària resulta cada cop més
difícil fer el canvi generacional, els joves es desplacen a poblacions més grans i no continuen
l’activitat agrària dels seus ascendents
El despoblament i l’envelliment són més agreujants als nuclis petits, i la població tendeix a
centralitzar-se a Tremp i a la Pobla de Segur. Els petits nuclis entren en regressió.
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-

Abandonament de camps de cultiu que te diverses derivades en relació a processos naturals:
o

Augment del risc d’erosió per degradació dels murs de contenció entre bancals a causa
de la manca de manteniment. Les primeres parcel·les que s‘abandonen són les
situades en vessants abancalades amb murs de pedra seca, estretes i per tant
difícilment mecanitzables. La manca de manteniment dels murs provoca l’enfonsament
local que, a manca de reparació, esdevé massiu, amb la conseqüent erosió del terreny

o

Augment del risc d’incendis. L’abandonament dels camps comporta l’increment
progressiu de la massa forestal, així doncs augmenta la massa combustible i els camps
deixen d’actuar com a tallafocs en cas que es produeixi.

o

Pèrdua del patrimoni etnogràfic, que inclou camins ramaders, murs i altres
construccions de pedra seca, i altres elements associats a l’activitat agrària.

Altres debilitats estan relacionades amb les característiques i condicions naturals d’aquest territori que fan
que estigui exposat a riscos com l’erosió, el risc d’incendis i la inundació per avingudes.
-

L’existència de terrers (badlands), espais amb vegetació escassa i processos erosius actius.
La vulnerabilitat als incendis forestals és un altra de les debilitats identificades en els municipis
del Geoparc, a causa de la gran superfície forestal.
La inundació per avinguda afecta a les planes al·luvials dels principals rius que travessen el
territori, i als marges dels barrancs i torrents que el solquen.

Amenaces
-

Canvis en els models productius cap a la intensificació amb riscos:
o Intensificació producció agrícola, anivellament i altres modificacions de l’estructura
parcel·laria i la matriu biofísica.
o

Pèrdua de la superfície agrària suposaria una amenaça per la producció ramadera. Si
disminueix la superfície agrària pot suposar un problema greu per al gestió de les
dejeccions amb la conseqüent amenaça de reducció de la producció ramadera, o
pèrdua de la seva competitivitat.

-

L’abandonament de les poblacions i de superfície actualment cultivada pot suposar el
deteriorament d’infraestructures necessàries per al sector primari com la xarxa de camins.

-

La fragmentació de l’espai agrari per la implantació massiva d’altres usos, com instal·lacions
d’energia, que pot afectar de la següent forma:
o La dimensió, forma o pendent de les parcel·les resultants facin inviable el seu
aprofitament agrari.
o Modificació de la xarxa viaria que dificulti l’accés als camps de cultiu
o Modificació de la xarxa de reg, desguàs o drenatge

-

Disminució de la superfície agrària útil (SAU) que condicioni la continuïtat de les explotacions
existents, que afecti produccions amb valor afegit (DO, IGP, producció ecològica, ...), o que posi
en qüestió iniciatives en el sector com la producció vitivinícola, olis Premium, o altres.

-

Pèrdua de diversos valors del paisatge entre ells la diversitat paisatgística, que depèn també del
manteniment de l’activitat agrària en aquest territori, i dels valors etnogràfics com els camins
ramaders
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La fragmentació, la disminució de la SAU i la pèrdua de valors de paisatge, són impactes previsibles
sobre l’espai agrari derivats de la implantació de les instal·lacions fotovoltaiques que han estat
sol·licitades en aquest territori, tal com s’ha detallat a l’annex 1 d’aquest treball.
Fortaleses:
-

Espai agrari singular a l’àmbit del Pirineu i Aran per la seva extensió i capacitat de producció
d’aliments.

-

Espais d’alt valor agrícola com així ho reconeix el PTP

-

Sector agrícola actiu i amb un percentatge de persones ocupades del 15% respecte al total.

-

Espai que combina producció agrària intensiva i produccions singulars, totes ofereixen productes
de qualitat. Iniciatives de producció agrícola i ramadera de qualitat i amb el compromís amb el
territori com:
o Una creixent producció ecològica sobre tot de cultius herbacis; i també de fruits secs,
vinya, fruiters i una petita part d’hortícoles. I gairebé 20.000 ha de pastures, prats i
farratges.
o Producció de vins sota la Denominació d’Orígens Costers del Segre, amb dos cellers
que elaboren vins de projecció nacional i internacional, i diversos productors locals que
ofereixen productes singulars i diferenciat.
o Elaboració d’altres productes artesanals com cervesa i dolços elaborats amb ametlla.

-

Configuració de l’espai agrari que resulta d’interès per desenvolupar una bona oferta de turisme
rural.

-

Una xarxa de senders senyalitzats i georutes que afavoreixen l’oferta del ecoturisme.

Oportunitats
-

-
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Elaboració de productes de qualitat amb un segell de qualitat que destaqui els valors del territori
entre ells el paisatge i la geodiversitat. Els productes que podrien reforçar la seva marca amb
aquest segell són:
o

els vins amb una xarxa de cellers formada per cellers de producció reconeguts a nivell
internacional com el Castell d’Encús o les vinyes de Sant Miquel del grup Torres, i petits
productors locals com els de Figuerola d’Orgau, Orcau, Castell de Mur, Nerets, entre
altres.

o

Oli Premium amb varietats autòctones. En aquest sentit, l’ampliació o nova
construcció d’una almàssera pot contribuir al desenvolupament d’aquesta iniciativa

o

Ametlla i productes derivats. Es coneguda la producció tradicional d’ametlla en la
Conca de Tremp, en terrenys ben drenats i poc aptes per altres cultius. Actualment hi
ha diverses plantacions de varietats de floració tardana, amb instal·lació de reg per
degoteig. Seria interessant definir una estratègia conjunta de diversos agricultors per
presentar un producte diferenciat.

La gestió activa de les pastures que ocupen bona part del territori és una oportunitat en la que
cal aprofundir a partir de l’experiència de Tremp. Aquesta població, des de fa temps, està portant
a terme una gestió de les pastures amb ramaders locals, i ha aconseguit gestionar una superfície
considerable. Aquesta iniciativa comporta aspectes positius com la preservació de la
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biodiversitat, la prevenció d’incendis, i l’aprofitament ramader extensiu o mixt. La iniciativa
Pallars Terra de Corder en el marc del programa AL TEU GUST.
-

Augment del turisme rural, complement a la renda agrària, a partir de reconeixements
internacional com:
o

Parc Nacional d’Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici.

o

Geoparc Mundial de la UNESCO, a tot l’àmbit

o

Reserva i Destí Turístic StarLight. Montsec

o

Destinació turística Green destination, s'està treballant a nivell demarcació Lleida el
distintiu de turisme sostenible Biosphere i es disposa de la confirmació que el territori
pot certificar-se com a Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS)

-

Augment del turisme, a partir de valors naturals del territori
o Espais d’Interès Natural: Estanys de Basturs i Montcortés, Boumort – Collegats, Vall
Alta de Serradell i Serra de Sant Gervàs, serres de Montsec i Mitjana, Aiguabarreig
segre-Noguera Pallaresa...
o Els congostos Terradets, Collegats, Pas Nou, Erinyà, Bóixols, Mu, etc
o El patrimoni arquitectònic i arqueològic. Castells (Mur, Orcau, Llordà, Sant Gervàs,...),
Ermites, cases fortes, esglésies, coves i pintures rupestres
o Colònies de rapinyaires a la Terreta (voltor, aufrany i trencalòs)
o Espais d’interès natural com la Fageda de Castellet, la roures d’Aulàs

-

Recuperar els valors etnogràfics i atorgar-los nous usos, relacionats amb l’oferta de turisme i
lleure, per exemple els camins ramaders, els arbres monumentals i les fonts.

6 CRITERIS I MESURES PER A LA GESTIÓ DEL PAISATGE
I DE L’ESPAI AGRARI
Tenint en compte les debilitats i fortaleses, així com les amenaces i oportunitats a l’àmbit del Geoparc es
proposen una sèrie de criteris per tal de protegir, gestionar i ordenar el paisatge i l’espai agrari de l’àmbit
del Geoparc Orígens. La definició d’aquests criteris i mesures està enfocada bàsicament a la principal
amenaça que actualment te aquest paisatge, la instal·lació de Plantes Fotovoltaiques, si bé, es poden
adaptar a altres activitats i usos que suposin una transformació del paisatge que pugui canviar total o
localment el seu caràcter o afectar els valors associats a extensions superiors a 1 hectàrea.

A continuació s’enumeren els criteris establerts i les mesures associades.
Taula 41. Relació de criteris i mesures per a protegir, gestionar i ordenar el paisatge i l’espai agrari a l’àmbit del Geoparc

Criteris

Mesures

Mesura 0.1 Promoure l’elaboració del mapa de
0. Aprofundir amb el coneixement de
sòls a escala 1:25.000 per a tots els termes
l’Edafodiversitat, un dels valors del
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Criteris

Mesures
Geoparc Orígens i eina fonamental per a municipals
la gestió i planificació de l’espai agrari

Mesura 1.1: Reconeixement del Geoparc Orígens
com una Àrea Protegida per instruments
1. Reconèixer l’àmbit global del Geoparc internacionals
Orígens com un territori amb valors Mesura 1.2: Reconeixement del Geoparc Orígens
geològics rellevants i amb una gestió com un paisatge d’atenció especial.
holística que promou la protecció,
l’educació i el desenvolupament Mesura 1.3. Reconeixement, dins del Geoparc
sostenible, vinculant el patrimoni natural i d’àrees amb Paisatges Protegits i Monuments
Naturals, o el reconeixement equivalent en el
cultural.
desplegament normatiu de la Llei 42/2007 a
Catalunya.
2. Protecció de les àrees del Geoparc
Orígens que tenen interès per: la
divulgació dels valor geològics (entès
com al conjunt de ciències la Terra:
paleontologia,
geologia,
mineria,
edafologia), la recerca científica i el
desenvolupament sostenible, A més a
més del patrimoni natural biòtic i el
cultural (inclòs l’immaterial)

Mesura 2.1. Identificació de les zones a protegir
Mesura 2.2. Definir els paràmetres reguladors de
les àrees definides.
Mesura 2.3. Traslladar la zonificació i els
paràmetres reguladors al Planejament sectorial i
urbanístic.

Mesura 3.1. Identificació de les zones vulnerables
3. Gestió de les zones vulnerables a Mesura 3.2. Definir els paràmetres reguladors
processos de degradació, i dels Mesura 3.3. Incorporar la zonificació i els
paisatges comuns
paràmetres reguladors al Planejament sectorial
urbanístic. (Mesura assimilable a la 2.3.)
Mesura 4.1. Desmantellament de
instal·lacions havent esgotat la vida útil

les

4. Evitar la proliferació d’instal·lacions fóra
d’ús
Mesura 4.2. Desmantellament de la instal·lació
que està fóra d’ús i/o sense manteniment
Mesura 5.1 Establir criteris per l’avaluació dels
efectes acumulatius i sinèrgics de les activitats,
5. Establir estratègies supramunicipal a instal·lacions i/o infraestructures
l’àmbit del Geoparc, amb un enfocament
holístic del territori que permeti un Mesura 5.2. Programació de la planificació del
Geoparc Orígens com a Àrea Protegida
desenvolupament sostenible

6. Indicadors de canvis a l’espai agrari
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Indicadors socioeconòmics
a. Productivitat agrícola, ramadera i silvícola.
b. Abandonament.
c. Model productiu (convencional, integrat,
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Criteris

Mesures
ecològic, de regadiu, de secà, intensiu o
extensiu).
d. Producció en DO i/o IGP.
e. Grau d’inversió en infraestructures.
f. Grau de diversificació econòmica.
g. Ma d’obra agrària.
Indicadors ambientals
a. Connectivitat ecològica.
b. Grau de diversitat.
c. Sòls vulnerables a la contaminació per
nitrats
d. Hàbitats en bon estat de conservació
e. Espais Protegits de Catalunya
Indicadors territorials
a. Ordenació territorial i urbanística
b. Capacitat agrològica del sòl
c. Continuïtat agrària
d. Pressió antròpica
e. Periurbanitat
f. Valors del paisatge

7. Indicadors de canvis del paisatge

Arxiu de seguiment periòdic amb galeria gràfica
d’imatges (fotografies, vídeos, etc.) des dels
miradors del Catàleg de Paisatge, punts de
parada de les georutes i des de itineraris
(georutes, carreteres, senders, etc.).

En els següents apartats es descriuen les mesures enumerades, si bé no es conserva l’ordre de la taula
anterior.

6.1 MESURA APROFUNDIR
GEOPARC

EN EL CONEIXEMENT DELS SÒLS DEL

Sota aquest epígraf es recullen les consideracions relatives a la Mesura 0.1 (Taula 41), relativa a accions
per promoure l’elaboració del mapa de sòls a escala 1:25.000 per a tots els termes municipals, prioritzant
els espais agraris. Es fonamental disposar d’aquest informació per identificar el valor agrològic del sòl, per
tal de preservar les millor terres per obtenir aliments i altres productes necessaris per a la societat.
Aquesta informació és indispensable per a la planificació territorial i sectorial, i també per a conèixer de
forma més detallada l’edafodiversitat del Geoparc.
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El valor d’aquesta informació es mostra en iniciatives com el Centre d’Interpretació dels Sòls dels Pirineus
(CISP) que l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya te a Tremp. En aquest Centre s’ha instal·lat una
exposició permanent sobre els sòls dels Pirineus i Prepirineus centrada en la mostra dels monòlits
realitzats en el marc del projecte "Monòlits de sòls dels Pirineus". La conservació dels monòlits naturals
en les condicions adequades i la seva exhibició faciliten l'estudi i la comparació entre tipus de sòls
diversos i ajuden a entendre, entre d'altres, els respectius processos formadors, les propietats
agronòmiques i aspectes mediambientals relacionats. Els monòlits són una eina educativa i divulgativa
important. Això no fa més que posar en evidència la necessitat de disposar de cartografia de sòl per a la
protecció i gestió del territori.

6.2 MESURES RELATIVES AL RECONEIXEMENT DEL GEOPARC ORÍGENS
COM UN ESPAI PROTEGIT
6.2.1

MESURA 1.1: EL GEOPARC ORÍGENS UN ÀREA PROTEGIDA

L’article 50 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat , estableix
que els Geoparcs declarats per la UNESCO tenen, entre altres, la consideració d’àrees protegides per
instruments internacionals. L’article 50 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de Patrimoni Natural i de la
Biodiversitat, estableix que els Geoparcs declarats per la UNESCO tenen, entre altres, la consideració
d’àrees protegides per instruments internacionals. Malgrat que s’ha dut a terme la inclusió del Geoparc
Orígens a la Xarxa Mundial de Geoparcs, però no s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya ni al Boletin Oficial del Estado. L’Associació del Geoparc pot elevar la demanda de
reconeixement al Govern de la Generalitat de Catalunya.
Aquest reconeixement facilitarà que l’òrgan de gestió del Geoparc Orígens sigui consultat en tots els
processos de participació pública de nous plans, programes o projectes que afectin al territori. També
seria una passa important a l’hora d’escometre la resta de mesures.

6.2.2

MESURA 1.2: GEOPARC ORÍGENS UN PAISATGE D’ATENCIÓ ESPECIAL.

Les característiques del territori Geoparc i els fins de l’Associació, com a òrgan de gestió del Geoparc,
encaixen en la concepció de Paisatge d’Atenció Especial (PAE). Es tracta d’un territori que presenten una
determinada heterogeneïtat i singularitat des d’un punt de vista paisatgístic, i que necessiten directrius i
criteris específics per poder ser protegits, gestionats i ordenats.
Atenent a aquesta consideració es proposa que l’Associació faci una consulta a l’Observatori del Paisatge
sobre la idoneïtat de reconèixer aquest espai com a un Paisatge d’Atenció Especial.

6.2.3

MESURA 1.3. LIGORS PAISATGES PROTEGITS I MONUMENTS NATURALS.

Dins de l’àmbit del Geoparc Orígens hi ha espais susceptibles de postular-se com a Monuments Naturals
i altres com a Paisatges Protegits, segons els articles 34 i 35 de mateixa Llei 42/2007, de 13 de
desembre. En principi, es considera que els espais objecte de reconeixement com a Paisatges Protegits
han de ser els reconeguts a Llocs d’Interès Geològic del Geoparc ORígens (LIGOR), i entre aquests els
que són d’especial rellevància cal atorgar-los la modalitat de Monuments Naturals com els següents:
Anticlinal d’Abella, Congostos de Mont-rebei, Terradets i Collegats, Estratotip de l’Ilerdià (Claret - coll de
Montllobar). Tot i així, sería molt interessant emprendre un procés de reflexió participat per la comunitat

des.-21

Pàgina 125 de 150

EINES PER LA GESTIÓ I ORDENACIÓ DEL PAISATGE I DE L’ESPAI AGRARI A L'ÀMBIT DEL GEOPARC ORÍGENS
Memòria

científica i cultural, sobre la idoneïtat de postular algun espai del Geoparc Orígens com a Monuments o
Paisatges Protegits.

6.3 AVALUACIÓ DE L’EFECTE ACUMULATIU i SINÈRGICS DE NOUS
PROJECTES
La mesura 5.1 s’exposa abans que les mesures 2 i 3 recollides a la Taula 41, i el motiu fonamental
d’aquest canvi és que el resultat de l’avaluació dels efectes acumulatius i sinèrgics es formalitza en la
regulació d’usos i activitats (mesures 2.2, 2.3, 3.2 i 3.3).
A efectes d’aquest estudi, per evitar confusions, s’adopten els següents termes per avaluar els efectes
acumulatius i sinèrgics:
-

Efecte de la concentració d’activitats en determinades parts del territori. Per exemple: diversos
PFV en un àrea reduïda i molt pròxims, tot que en ocasions es trobin el municipis diferents les
parcel·les són confrontants.

-

Efecte conjunt del nous elements i dels preexistents. Per exemple: línies d’evacuació i línies
d’alta tensió que travessen el territori.

6.3.1

FECTE DE LA CONCENTRACIÓ D’ACTIVITATS EN DETERMINADES PARTS DEL
TERRITORI

L’Observatori del paisatge adopta la definició de l’efecte acumulatiu establerta pel Decret Llei 16/2019,
com l’efecte que es produeix quan diferents instal·lacions (de distint caràcter: industrial, ramadera, o
altres) són visualment percebuts des d’un mateix punt de vista. L’existència de diversos grups de
nous elements en un mateix paisatge ocupen angles visuals amplis en diverses direccions i produeixen
un efecte visual acumulatiu molt superior al generat pel grup mateix per si sol, tot provocant en molts
casos confusió visual i canvis en el caràcter del paisatge.
En el cas de les instal·lacions de plantes d’energies renovables, l’avaluació dels efectes acumulatius és
un aspecte clau per donar compliment als articles 7, 8 i 9 del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de
mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. Especialment en relació
amb els apartats 7.1a), 8.1b), 8.1c) i 9.1a).
La reflexió sobre l’efecte acumulatiu causat per actuacions similars en un determinat àmbit territorial és
molt necessària en el sector central del Geoparc Orígens on es concentren diverses sol·licituds gairebé
en contínuum, tal com mostren la Figura 19Figura 19.
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Figura 19. Parcel·les incloses en les sol·licituds, segons consta en la documentació presentada en el tràmit previ de la viabilitat
de l'emplaçament.

La Figura 21 permet constatar l’efecte de la concentració de plantes fotovoltaiques en un àrea i la
visibilitat des d’un dels principals miradors de la unitat de paisatge com és el Castell d’Orcau, un dels
principals miradors de la zona, inclòs en el Catàleg de Paisatge com a punt d’observació, el Castell
d’Orcau. Són visibles, gairebé en la seva totalitat, les parcel·les on es plantegen 10 parcs fotovoltaics en
els termes municipals d’Isona i Conca Dellà i Tremp.

Figura 20. Visibilitat des del Castell d’Orcau. L’àrea ombrejada en blau és la superfície no visible des d’aquest mirador, i en groc,
les parcel·les ocupades per PFV
des.-21
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Figura 21. Situació actual, foto des del Castell d’Orcau, marcat el límit dels parcs pròxims, s’aprecia l’efecte acumulatiu des
d’aquest mirador

Considerant un abast visual de 15 Km, des del Castell d’Orcau és veuen 523,51 ha dels parcs
fotovoltaics que han obtingut una resolució d’emplaçament viable en el tràmit d’autorització, això
suposa un 81% del total de la superfície sol·licitada. Els PFV visibles des d’aquest mirador són:
Carreró, la Costa Gran, les Alzines, la Llau dels Juncs, lo Serrat, lo Tosal, Morellols, Neret, Pont de Fusta,
395 Suterranya; és a dir, 10 dels 18 presentats.
Per evitar l’efecte acumulatiu, l’Observatori del Paisatge recomana, en el cas de les instal·lacions
d’energies renovables les següents directrius:
1. Planificar els parcs eòlics i fotovoltaics amb visió de conjunt a escala regional, amb participació
dels actors del territori i disposats en el paisatge en relació amb els seus elements configuradors
(topografia, parcel·lari, etc.)
2. Determinar la capacitat d’acollida d’aerogeneradors i plaques fotovoltaiques que té un
determinat paisatge, en una àrea determinada, i si s’escau limitar-ne el seu nombre per
assegurar el manteniment del caràcter paisatgístic i dels seus valors tangibles i intangibles, tant
pel que fa a l’elecció dels emplaçaments com al disseny de la implantació (extensió, densitat...).
3. Evitar la implantació de projectes eòlics o fotovoltaics en perfils en fites o fons escènics
dels catàlegs del paisatge (emblemàtics i nuclis encimbellats, percebuts des de punts
d’observació, elements patrimonials o altres punts de visió rellevants).
4. En general, evitar la visió simultània de diversos grups d’aerogeneradors o de plantes
fotovoltaiques des dels punts de vista més destacats (nuclis urbans, elements patrimonials, punts
d’observació, itineraris i la xarxa viària).
5. Amb la finalitat d’adaptar i encaixar el nou projecte a la configuració del lloc i als projectes eòlics
o fotovoltaics preexistents, és imprescindible:
o
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o

Plantejar una disposició d’aerogeneradors i plaques solars coherent amb l’escala,
l’estructura i les traces del paisatge, així com la seva relació amb els parcs eòlics i
fotovoltaics ja existents (extensió, mida, densitat). Si s’introdueixen nous grups
d’aerogeneradors o plaques fotovoltaiques seguint unes pautes de composició, d’escala
i de relació marcadament diferents als preexistents, i sense una distinció clara entre els
grups, s’interferiran mútuament i es pot introduir una complexitat visual que dificulti la
percepció de l’escena i la distorsioni.

o

Mantenir una separació adequada entre implantacions, que es percebin com a
entitats diferents, és a dir, que estiguin disposades en recintes o parcel·les separats l’un
de l’altre, es gestionin o no conjuntament (titular o gestor). La distància de separació
necessària variarà segons les característiques del paisatge on s’ubiquen. Aquest
aspecte cal que s’analitzi encara amb més detall en el cas que els diferents projectes
que comparteixen visuals se situïn en paisatges diferents (per exemple, un en un
paisatge agrícola i l’altre en les serres properes).

o

Reduir els efectes que produeix la covisibilitat entre infraestructures de presència
remarcable en el paisatge, com les línies elèctriques d’alta tensió, antenes de telefonia,
etc., o construccions que constitueixen fites: torres, xemeneies, etc. La covisibilitat s’ha
d’analitzar amb la delimitació de les conques visuals.

Seguint en essència les directrius generals de l’observatori del paisatge, en el cas de l’avaluació de
l’efecte acumulatiu es postulen una sèrie de paràmetres d’avaluació
Taula 42. Síntesi de les directrius de l’Observatori del Paisatge per a l’avaluació de l’efecte acumulatiu d’instal·lacions de
generació d’energia renovable. Paràmetres proposat en aquest estudi per aplicar aquestes directrius, i mesures en les que
s’apliquen,

Directrius de l’Observatori de Paisatge

Paràmetres

Mesures

1

Zonificació en base a aquests trets

2.1 i 3.1

Identificació dels elements configuradors del paisatge

Superfície total transformada
2

Manteniment del caràcter del paisatge

Mida i forma de les parcel·les amb
canvi d'ús del sòl

2.2 i 3.2

Distància mínima entre activitats
3

Visió simultània de projectes amb activitats que
transformin el caràcter del paisatge

Grau d'exposició visual des de
diversos punts o rutes

2.1 i 3.1

4

Percepció conjunta de diversos projectes nous
(Perfils/Fons escènics, miradors, ... )

Grau d'exposició visual des
d'aquests punts

2.1 i 3.1

5

Criteris per a l’avaluació projecte a projecte

Requisit per a cada Estudi d’Impacte
i Integració Paisatgística (EIIP) de
nous projectes

2.2 i 3.2

6.3.2

EFECTE CONJUNT DELS NOUS ELEMENTS I ALTRES INFRAESTRUCTURES
PREEXISTENTS

L’efecte dels nous projectes s’ha d’avaluar en relació a altres elements preexistents en el paisatge, altres
projectes o altres elements del mateix projecte. En la mateix línia de treball que en el cas de l’efecte de la
concentració d’activitats, es proposa aquesta anàlisi com a cas extrapolable a altres tipus d’activitats o
infraestructures.
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En aquest cas, l’efecte sinèrgic es produeix entre la implantació de captadors solars i altres elements
nous del parc com les subestacions elèctriques i les noves línies d’evacuació, així com les preexistents.
Tal com s’ha exposat, en aquest territori, la presència de una xarxa complexa i extensa de línies
elèctriques d’alta tensió s’entén com una debilitat. Per tant, qualsevol altra estesa elèctrica en aquest
paisatge provoca un efecte rellevant. La incorporació dels nous elements verticals així com els trams de
cablejat, inclosos els salva ocells, tenen un impacte superior a la simple addició.

Figura 22. Zona de concentració de PFV a l’àmbit del Geoparc i línies d’alta tensió preexistents.

Per evitar l’efecte negatiu de la implantació de nous elements, considerant també els preexistents, es
considera adient aplicar les directrius anteriors incorporant les noves línies elèctriques i les preexistents,
així com qualsevol altre element, edifici o infraestructura. En concret les directrius són:
1. Planificar les línies elèctriques i subestacions a escala regional, amb participació dels actors
del territori i disposats en el paisatge en relació amb els seus elements configuradors (topografia,
parcel·lari, etc.)
2. Determinar la capacitat d’acollida de línies i subestacions que té un determinat paisatge, en
una àrea determinada, i si s’escau limitar-ne el seu nombre per assegurar el manteniment del
caràcter paisatgístic i dels seus valors tangibles i intangibles, tant pel que fa a l’elecció dels
emplaçaments com al disseny de la implantació (extensió, densitat...).
3. Evitar la implantació noves línies i subestacions en perfils en fites o fons escènics dels
catàlegs del paisatge (emblemàtics i nuclis encimbellats, percebuts des de punts d’observació,
elements patrimonials o altres punts de visió rellevants).
4. En general, evitar la visió simultània de noves línies i subestacions des dels punts de vista
més destacats (nuclis urbans, elements patrimonials, punts d’observació, itineraris i la xarxa
viària).
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5. Amb la finalitat d’adaptar i encaixar el nou projecte a la configuració del lloc i elements
preexistents és imprescindible:
o

Planificar les línies elèctriques de connexió a la xarxa elèctrica seguint les traces
preexistents de camins i fent-les soterrades.

o

Establir paràmetres de disseny de les subestacions (volum màxim - ocupació i alçada-,
tipus de coberta, materials dels tancaments, etc.)

6.4 MESURES PER A LA PROTECCIÓ, GESTIÓ I ORDENACIÓ DEL
PAISATGE
6.4.1

ZONIFICACIÓ

Aquest treball proposa una zonificació del territori integrant aspectes de paisatge i qüestions rellevants a
l’espai agrari. L’objectiu determinat és d’identificar i delimitar zones, a l’àmbit de l’Espai Obert, en base als
següents criteris:
-

Singularitat dels espais pels seus valors (geològic, paleontològic, natural, patrimonial,
memòria històrica, identitari, productiu...)

-

Fragilitat per l’exposició visual des dels miradors i itineraris dels catàlegs i paisatge i altres
punts rellevants.

-

Vulnerabilitat a processos de degradació, tenint en compte els riscos (erosió, risc incendis,...)

-

Singularitat dels espais alterats, com a llocs d’ubicació prioritària per a instal·lacions amb un
clar impacte sobre el paisatge i sobre l’espai agrari. En el cas de les plantes fotovoltaiques
són: cobertes, espais molt transformats, àrees residencials, i espais degradats per una
activitat anterior o per abandonament.

Els espais degradats han de ser objecte de projectes d’ordenació; mentre que les singulars s’han de
protegir, és a dir, respectar els trets característics que els defineixen. Als sòls identificats com a fràgils o
vulnerables es definiran criteris i mesures per evitar processos de degradació.
L’Observatori del Paisatge proposa tres categories a l’hora d’establir una zonificació, basades en l’aptitud
per acollir parcs fotovoltaics, i que podrien ser d’aplicació per projectes que afectin una gran extensió de
terreny. Els anomena espais incompatibles, espais que cal evitar i espais d’ubicació prioritària. En aquest
treball s’apliquen els criteris enumerats per delimitar aquestes zones o espais, tal com es detalla a la
Taula 43.
Taula 43. Criteris per a la localització de parcs fotovoltaics establerts per l’Observatori del Paisatge a ‘Instal·lacions fotovoltaiques
i paisatge, Orientacions generals per a una adequada implantació a Catalunya’ (19/07/2019), i equivalència amb els criteris
proposats en aquest treball.

Observatori de Paisatge
Espais incompatibles

des.-21

Criteris proposats en el present estudi
ESPAIS A PROTEGIR.
a. Indrets delimitats pels seus valors.
o Sòls de protecció especial (inclòs els sòl de valor agrícola alt); sols
de protecció territorial segons els Plans Territorials Parcials;
regadius i sòls de protecció local.
o LIGOR i EIG (lloc d'Interès Geològic pel Geoparc Orígens i Espais
d’Interès Geológic CAT), zones o elements d’interès geològic,
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Observatori de Paisatge

Criteris proposats en el present estudi
paleontològic i miner, també arqueològic i arquitectònic.
b. Zones de vulnerabilitat alta i molt alta
c. Espais amb un grau d’exposició visual mitjà, alt i molt alt

Espais que cal evitar

ESPAIS A GESTIONAR
a. Sòls de protecció preventiva amb un valor productiu agrícola mitjà i baix
b. Zones de vulnerabilitat mitjana i baixa
c. Espais amb un grau d’exposició visual baix

Espais d’ubicació prioritària

PAISATGES A ORDENAR
Espais antropitzats i espais degradats. Caldrà avaluar la seva idoneïtat per a la
instal·lació d’infraestructures o per restaurar

Aquesta zonificació respon a les mesures 2.1 (Identificació de les zones a protegir i definició de les
franges de protecció.) i 3.1 (Identificació de les zones vulnerables i definició de les franges de protecció)
D’acord als criteris exposats s’ha delimitat els paisatges a protegir, paisatges de gestionar i els paisatges
a intervenir.
Els paisatges a protegir són els espais incompatibles per a la implantació de plantes fotovoltaiques, o
altres projectes que suposin una transformació substancial del caràcter del paisatge o afectin els valors
que determinen la seva qualificació per a la conservació. La delimitació d’aquest paisatges integra tres
mapes:
1. Mapa de sòls d’especial protecció. Bàsicament el defineixen els espais que han estat delimitats
ja en els Plans Territorials Parcials com a sòls de protecció especial, ja sia pel seu valor natural i
de connexió com els espais amb valor agrari, així com els de protecció territorial pels trets
paisatgístics. També s’inclouen els LIGOR, ja que és un dels principals valors d’aquest territori
tal com ha estat reconegut en la nominació de GEOPARC de la UNESCO.
1. Mapa de vulnerabilitat als riscos (erosió, incendi, inundabilitat, zones inundables, esllavissaments
de cons de dejecció)
2. Mapes de grau d’exposició visual des dels miradors recollits al Catàleg de Paisatge i des de les
principals carreteres.
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Espai a protegir
EIG Espais d'Interés Geològic
LIGOR geoconservació
Sòls Protecció Especial. Valor Natural
Zones Proteccio addicional, municipi de Tremp
Sòl Protecció Especial. Valor connectivitat
Sòl Protecció Especial. Valor agrari
Sòls de Protecció Territorial
Zones regables (Pla Regadius Cat)

Figura 23. Sòls d’especial protecció a l’àrea del Geoparc Orígens
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Estanys i Embassaments

Zones Vulnerables
Erosió, Incendis, Inundabilitat, Cons dejecc
Baixa
Moderada
Mitja
Alta
Molt alta

Figura 24. Mapa de vulnerabilitat als riscos (erosió, incendi, inundabilitat, zones inundables, esllavissaments de cons de dejecció)
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Grau d'exposició visual
Baix
Moderat
Mig
Alt
Molt Alt

!

Miradors a l'àmbit del Geoparc
GEORUTES_ORIGENS_linia
XT_viari_GeoP
Trans_LinyolaBoi_ln_GeoparcOrigens

Figura 25. Vulnerabilitat visual. Grau d’exposició visual, des de: Miradors dels Catàlegs de Paisatge, Vies Principals (resultats
normalitzats), Georutes (resultats normalitzats), Camins ramaders (resultats normalitzats), Transcabanera (resultats normalitzats)
i base MDE 5x5m ICGC.

En base al mapa de zones a protegir (Figura 23) i a la vulnerabilitat, tant a processos de risc (Figura 24)
com al grau d’exposició visual (Figura 25), s’han determinat les ZONES A PROTEGIR I ZONES A
GESTIONAR.
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Els paisatges a ordenar, on cal avaluar si s’han de restaurar o són aptes per a la ubicació prioritària
per a la instal·lació de Plantes Fotovoltaiques. En aquest darrer grup estan incloses les cobertes d’edificis,
espais molt transformats, àrees residencials, i espais degradats per una activitat anterior o per
abandonament. Per estimar la disponibilitat d’aquest tipus de sòl s’han pres en consideració les activitats
extractives; el sòl industrial, residencial i urbanitzable, així com les edificacions agràries, mitjançant
consulta a diverses fonts cartogràfiques. La Taula 44 recull la superfície d’aquest tipus de sòls per
municipi, els valors s’expressen en metres quadrats, però la suma està en hectàrees.
El valor total és d’unes 780 hectàrees en tot l’àmbit del Geoparc, si bé, aquest anàlisi s’hauria de
contrastar i ajustar, ja que provablement en molts casos resulti inviable i en altres sigui interessant per
autoconsum com pot ser el cas d’explotacions ramaderes.
Taula 44. Estimació de la superfícies de sòl d’ubicació prioritària per a la instal·lació de PFV per municipis. Activitats extractives
(Font: Expedients amb les àrees d'afecció de les activitats extractives a Catalunya a febrer de 2014), sòl industrial i sòl residencial
(Font: Mapa Urbanístic de Catalunya), edificacions agràries (SIGPAC 2020).

Municipi
Abella de la Conca
Àger
Baix Pallars
Camarasa

Activitats
extractives
m2
0,00

Sòl
industrial
m2
0,00

Sòl
residencial
m2
11.678,92

Sòl
urbanitzable
m2
0,00

Edificacions
agràries
m2
34.506,25

Total

37.467,12

1.005,06

385.296,79

51.071,39

83.776,30

55,86

206.935,58

0,00

79.942,50

0,00

25.023,56

31,19

ha
4,62

59.362,78

1.068,33

190.713,61

120.365,57

135.798,70

50,73

Castell de Mur

160.422,63

0,00

51.684,42

11.455,67

10.808,59

23,44

Coll de Nargó

85.354,25

0,00

90.123,33

50.252,04

12.025,39

23,78

Conca de Dalt

54.865,20

0,00

165.401,64

19.690,54

34.499,19

27,45

Gavet de la Conca

113.527,42

2.820,56

69.497,27

0,00

26.608,11

21,25

Isona i Conca de Dellà

335.248,77

393,30

296.916,78

61.470,50

235.052,20

92,91

8.867,00

60.488,36

210.182,63

249.432,60

17.867,76

54,68

97.741,97

0,00

313.882,06

389.139,16

28.266,00

82,90

Llimiana

0,00

0,00

44.888,52

14.523,64

8.671,74

6,81

Salàs de Pallars

0,00

0,00

93.452,29

137.527,67

17.549,13

24,85

840,83

0,00

47.309,91

0,00

12.975,11

6,11

0,00

0,00

60.933,61

58.777,45

8.870,06

12,86

30.632,20

0,00

47.851,21

0,00

28.148,38

10,66

Talarn

100.823,76

29.119,60

85.870,79

30.670,80

15.606,20

26,21

Tremp

584.482,32

67.505,12

647.812,21

600.570,17

52.374,47

195,27

Vilanova de Meià

103.313,82

0,00

112.067,23

0,00

74.352,98

28,97

197,99 ha

16,24 ha

300,55 ha

179,49 ha

86,28 ha

780,55

Pobla de Segur, la
Torre de Cabdella, la

Sant Esteve de la Sarga
Sarroca de Bellera
Senterada

Total (ha)

La resta d’espais, no compresos en el espais a protegir, és a dir, als espais a gestionar i als espais a
ordenar, seran d’aplicació els paràmetres reguladors, exposats a l’apartat 6.4.2.
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Figura 26. Zones a protegir, zones a gestionar i zones a ordenar.

El mapa 29 (Figura 26) mostra la zonificació, incloent a més parcel·les antigament conreades on aquesta
activitat ha estat total o parcialment abandonat (identificades en el mapa d’hàbitats de Catalunya). En
aquests casos cal avaluar cas a cas els projectes.
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6.4.2

DIRECTRIUS I PARAMETRES A L’ORDENACIÓ EN EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Mesures 2.2 i 2.3
6.4.2.1

Relació de directrius

En aquest apartat s’enumeren els paràmetres proposats per a regular la implantació d’activitats en sòl i en
els apartats següents es detallen els valors llindar segons la categoria del sòl.
Protegir els valors del paisatge
-

No afectar a: sòl de protecció especial (PTP), sòl de protecció territorial (PTP), LIGOR ni
Espais d’Interès Geològic. Els sòls de protecció especial inclouen els de valor agrari.

-

Respectar els elements patrimonials naturals i culturals de l’entorn on s’implanta (BCIN. BCIL,
jaciments arqueològics i paleontològic, marges de pedra seca, cabanes, pous i altre patrimoni
construït, arbres d’interès o singulars, torrents, bosquines, etc.).

Paràmetres relatius a l’emplaçament
-

Prioritzar terrenys contigus a àrees industrials, edificacions i instal·lacions agrícoles o
ramaderes, o a altres instal·lacions i edificacions presents en els espais oberts.

-

Prioritzar terrenys horitzontals, que eviten ruptures del pla de visió i redueixen la visibilitat de
la instal·lació. En canvi, la localització en els espais amb més pendents (vessants de les
muntanyes, etc.) tenen uns nivells de visibilitat més alta i això dificulta la seva inserció
paisatgística. En aquest segon cas, caldria aprofitar els replans.

-

Prioritzar les zones amb conques visuals reduïdes (com petites valls), amb menys visibilitat
directa des dels punts més emblemàtics del territori (com ara dels miradors i els itineraris dels
catàlegs de paisatge), i que mantinguin visions i perspectives de qualitat.

Paràmetres relatius a la l’estructura del paisatge
L’Informe de l’Observatori diu: ‘L’escala determina la capacitat d’un paisatge. Una instal·lació de grans
dimensions, per exemple, és incompatible en un paisatge en mosaic de petites peces perquè esborrarà
totalment aquesta estructura històrica. Això també significa, per exemple, ajustar l’àrea ocupada de la
instal·lació a l’extensió i la forma del parcel·lari on s’ubicarà (regular, irregular, lineal, etc.), la possible
disposició lineals de les plantacions, o vetllar per l’alçada de les estructures solars perquè no superin la
dels cultius arboris.’
Així doncs, considerant l’estructura i l’escala del paisatge es considera rellevant determinar els següents
paràmetres a les zones delimitades:
-

Superfície màxima transformada en parcel·les confrontants, es defineix en base a la mida de
les parcel·les (escala del paisatge, com a mida del gra). (Smàx)
Mantenir l’escala del paisatge agrícola i la proporcionalitat amb l'entorn. L’escala
determina la capacitat d’un paisatge. Una instal·lació solar de grans dimensions, per exemple,
és incompatible amb un paisatge en mosaic de petites peces perquè esborrarà totalment
aquesta estructura històrica.

des.-21

-

Superfície màxima total al municipi, es defineix en base a la superfície total d’usos similars i
dels valors associats.(STmàx)

-

Distància mínima entre activitats similars. (Dmín)
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-

Distància mínima al nuclis o habitatges dispersos ocupats es defineix en base a la mida dels
nuclis o agrupació d’habitatges (escala del paisatge, com a mida del gra).

El paisatge agrari dels municipis del Geoparc és, en general, un mosaic en el que predominen els cultius
herbacis, els llenyosos ocupen una baixa proporció, i entre ells, els arboris són ametllers i oliveres que
segueixen patrons poc perceptibles visualment, ja que responen a característiques del sòl i situació més o
menys exposades a les gelades de finals d’hivern.
L’Observatori del Paisatge proposa la densitat d’instal·lacions com a indicador de l’efecte visual
acumulatiu. A l’hora de calcular la densitat cal fer atenció al valor de la superfície total que s’adopta com a
quocient, ja que no te en compte la seva distribució. En el cas d’activitats concentrades en un sector del
municipi, prenent la superfície total del municipi, aquest indicador és insuficient, ja que donaria valors
baixos tanmateix l’efecte acumulatiu en aquell sector és molt acusat.
Paràmetres relatius a la matriu biofísica del sòl
Requisits d’adaptació a la matriu biofísica del sòl i a l’estructura del paisatge agrícola, agroforestal o
natural
- Limitacions a les modificacions dels límits i forma de les parcel·les
En un espai agrícola que ja presenta una estructura parcel·lària molt definida i que cal mantenir i
potenciar, les actuacions han de preservar estrictament aquesta estructura morfològica i agrícola.
Cal adequar la ubicació dels nous elements a la forma del parcel·lari, sense alterar la morfologia
dels terrenys. Evitar les geometries alienes al paisatge sense respectar les traces agrícoles
preexistents.
Caldrà garantir que en les zones del recinte no ocupades per les plaques fotovoltaiques es
mantingui l’agricultura i usos ramaders preexistent i, en cas que aquesta es vegi afectada per les
actuacions de creació de la instal·lació, ha de plantejar la restitució de l’espai agrícola i fins i tot el
conreu d’àrees perimetrals que hagin pogut quedar afectades.
- Limitacions a les modificacions de pendents (per exemple: no es permeten anivellacions del
terreny que suposin l’eliminació de marges de més 1m d’alçada.).
- Adaptar el disseny dels projectes als patrons i singularitats del paratge on s’ubiquen.
- Preservació dels corredors: marges, sèquies, desguassos, etc.
Paràmetres relatius a la protecció dels sistemes
-

-

Perímetre de protecció dels espais vulnerables, amplada de la franja segons el grau de
vulnerabilitat, o bé per cada sistema.
Franges de protecció amb mesures actives. Per exemple: mantenir el sòl vegetat entre els
nous elements i les zones amb processos d’erosió en una franja d’amplada fixada en per cada
zona
No alteració de la vegetació natural en barrancs, torrents, rius i qualsevol altre eix de flux
d’aigua permanent, estacional o extraordinari.

Paràmetres relatius als nous edificis
des.-21

Superfície edificada
Sostre edificable
Alçada màxima
Materials dels tancaments verticals
Condicionament de les cobertes
Pàgina 139 de 150

EINES PER LA GESTIÓ I ORDENACIÓ DEL PAISATGE I DE L’ESPAI AGRARI A L'ÀMBIT DEL GEOPARC ORÍGENS
Memòria

Paràmetres relatius als noves infraestructures
Evitar introduir geometries alienes al paisatge, sobretot en aquells paisatges amb traces preexistents ben
definides.
Cal adaptar els traçats de vials d’accés prenent com a referència la xarxa de camins preexistent, i
planificar les línies elèctriques de connexió a la xarxa elèctrica seguint les traces preexistents i fent-les
soterrades.
-

Camins: manteniment dels camins existents, senders senyalitzats, cabaneres i qualsevol altre
camí tradicional o en sòl públic.
Línies elèctriques de MAT o AT
Línies elèctriques de mitja o baixa (aèries o soterrades, segons la categoria del sòl)

Paràmetres de disseny dels parcs
S’adopten els criteris proposats per l’Observatori del Paisatge a l’annex I de l’informe de 19/07/2019, en
relació al disseny de la instal·lació solar
-

-

-

-

6.4.2.2

En general, s’aconsegueix una millor inserció en el paisatge a través de les estructures en
filera que amb captadors aïllats per la seva menor alçada, la seva disposició horitzontal sobre
el terreny, i la continuïtat dels panells. Evitar la combinació dels dos tipus.
El perímetre de les instal·lacions fotovoltaiques ha de ser tractat amb molta cura perquè
esdevé la part més visible. Quan el projecte segueix un límit ben definit (canvi de pendent, riu
o torrent, bosquina, etc.), caldrà conservar i potenciar aquests elements estructurals. De no
ser així, caldrà crear-los.
En els paisatges planers i agrícoles, on la visió de les instal·lacions des de les carreteres és
alta, s’han d’incorporar tanques arbrades en el perímetre dels parcs fotovoltaics, evitant que
facin ombra a la instal·lació.
Per evitar al màxim l’artificialització de l’espai agrícola, cal agrupar en una sola construcció i
situar tan a prop com sigui possible d’edificacions existents, els elements necessaris per al
funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques, com ara inversors o elements de control, a
excepció dels transformadors.
Evitar l’obertura de noves vies d’accés que suposi l’ocupació innecessària de superfície
agrària de qualitat.
Paràmetres reguladors dels paisatges a protegir

Les zones identificades com a objecte de conservació pels seus valors de paisatge, per la seva fragilitat
visual o vulnerabilitat requereixen un grau de protecció adient per tal d’evitar la seva degradació o
banalització. S’entén com a transformació del sòl, modificacions que alterin les activitats i/o funcions que
s’hi desenvolupen (agrícola, forestal o natural), o bé, la implantació d’edificacions o infraestructures no
associades a aquestes activitats.
La principal mesura de protecció és l’exclusió, és a dir, es considera que són espais que no poden ser
objecte de transformacions de l’ús del sòl.

des.-21
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6.4.2.3

Paràmetres reguladors dels paisatges a gestionar

Aplicables als projectes o activitats que s’implantin en sòl que no hagi estat considerat en el planejament
urbanístic com espai singular pels seus valors, ni un paratge d’interès paisatgístic, ni vulnerable, i on el
grau d’exposició visual sigui baix des dels miradors itineraris recollits als catàlegs de paisatge.
Taula 45. Llindars dels paràmetres reguladors als paisatge a gestionar. L’indicador (Ind: unitats o grau) del paràmetre s’ha de
determinar per cada qualificació del sòl. Grau: CO= compliment obligatori ; CP= compliment prioritari; NO = NO acceptable

Criteri
Protegir els
valors del
paisatge

Emplaçament

Concentració
d’activitats

Efecte conjunt
nous elements i
dels preexistents

des.-21

Paràmetres

Unitats /
Grau

Acceptabilitat

Es limita el tipus de sistema corresponent a les
instal·lacions d’energia elèctrica en sòl no
urbanitzable i urbanitzables no delimitat, de manera
que no es superin els següents percentatges en
relació a la seva àrea total en el municipi.

%

5 % de la
superfície agrícola
de regadiu

%

10% de la
superfície agrícola
de secà

Afectar els elements patrimonials naturals i culturals
i l'àrea d’influència (BCIN, BCIL, fonts, paratges...)

CO / CP / NO

NO

Coherència amb les estratègies establertes per als
Paisatges d’Atenció Especial. Els projectes han de
de mantenir la coherència amb els objectius de
qualitat paisatgística dels catàlegs de paisatge,
especialment pel que fa als objectius de qualitat
paisatgística i els criteris i accions específics de
cada unitat de paisatge.

CO / CP / NO

CO

Afectació als espais agraris. % màxim de superfície
afectada del municipi

%

5 a 10

Terrenys contigus a àrees industrials, a
edificacions i instal·lacions agrícoles o
ramaderes, o a altres instal·lacions i
edificacions presents en els espais oberts.

CO / CP / NO

CP

Terrenys horitzontals, que eviten ruptures del
pla de visió i redueixen la visibilitat de la
instal·lació

CO / CP / NO

CP

Zones amb conques visuals reduïdes. Número
de miradors des dels quals és visible, i número
de rutes des de les quals és visible. Número
màxim de miradors o rutes

Núm.

0a2

Número màxim d’instal·lacions del mateix tipus que
són visibles des de miradors o itineraris dels
catàlegs

Núm.

0

Número màxim d’instal·lacions del mateix tipus que
són visibles des de punts de parada o georutes

Núm.

1

Número màxim d’instal·lacions del mateix tipus que
són visibles des de senders senyalitzats o camins
ramaders

Núm.

1

Número màxim de noves línies d’evacuació en
àrees visibles des de miradors o itineraris dels
catàlegs

Núm.

0

Número màxim de noves línies d’evacuació visibles

Núm.

1
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Criteri

Paràmetres

Unitats /
Grau

Acceptabilitat

Núm.

1

Superfície màxima transformada en parcel·les
confrontants (ha)

ha

10

Distància mínima entre activitats similars

Km

1

des de punts de parada o georutes
Número màxim de noves línies d’evacuació visibles
des de senders senyalitzats o camins ramaders
Estructura del
paisatge

Distància mínima al nuclis o habitatges dispersos
Matriu biofísica

m

200

CO / CP / NO

NO

Alçada màxim dels marges que es poden eliminar

m

1

Increment màxim del pendent, on el pendent < 10%

%

2

Modificar límits i forma

Increment màxim del pendent, on pendent > 10%

%

0

Afectar connectors, amplada > 1m (barrancs,
limitacions entre parcel·les, marges...)

CO / CP / NO

NO

Afectar connectors, amplada < 1m i és un desguàs

CO / CP / NO

NO

Alteració de la vegetació natural

CO / CP / NO

NO

Perímetre de protecció (distància mínima)

m

10

Perímetre de protecció amb mesures actives de
reducció de la vulnerabilitat

m

7

Nous edificis o
ampliacions

Subestacions. Distància a límits de parcel·la (m)

m

10

Materials dels tancaments adaptats a les condicions
locals del paisatge Per exemple: vegetació,
(estacionalitat, contrast de colors,...) cingles,
penyals, roquissars, o altres.

CO / CP / NO

CO

Noves
infraestructures

Construcció de nous vials: elaboració d’un EIIP
anàlisi de les alternatives (de traçat, d’integració
paisatgística)

CO / CP / NO

CO

Alteració del traçat i amplada de a la xarxa de
camins, senders i camins ramaders

CO / CP / NO

NO

Línies elèctriques d’evacuació han d'anar
soterrades i seguint el recorregut de camins
existents

CO / CP / NO

CO

Estructures en filera sobre captadors aïllats.

CO / CP / NO

CP

Tant sols s'admeten tanques vegetals

CO / CP / NO

CO

A l'espai agrícola, construccions: justificació de la
necessitat i agrupació de construccions en el cas
que siguin necessàries varies

CO / CP / NO

CO

Obertura de nous accessos

CO / CP / NO

NO

Protecció dels
sistemes

Disseny parcs

6.4.2.4

Requisits dels Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística

Aquests requisits s’escauen en les zones de gestió del paisatge, ja que en les protecció es considera que
no s’han d’implantar. L’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP), que ha d’elaborar el promotor i
presentar amb el projecte, en els casos que sigui preceptiu per a obtenir la l’autorització urbanística, ha
de tenir en compte els següents requeriments:
L’EIIP ha d’incloure una anàlisi de visibilitat incorporant
des.-21
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-

Miradors d’interès recollits als catàlegs de paisatge, sempre que aquests estiguin a una distància
inferior o igual 15 Km del vèrtex exterior més distant de la parcel.la afectada.

-

Punts de parada i observació dels LIGOR

-

Georutes, senders comarcals i camins ramaders.

-

Incloure una anàlisi específica de la seva incidència visual a curta i mitjan distància (des dels
punts i itineraris enumerats per a cada municipi, i des de nuclis, elements patrimonials,
carreteres principals, secundàries, camins i itineraris a peu).

-

El model digital del terreny amb una resolució 2x2 m o més detallada.

El projecte haurà de proposar la millor ubicació i ordenació dels nous elements per minimitzar aquesta
incidència.
En cas de proposar la implantació de l’activitat en un zona d’elevat o mig grau d’exposició visual, caldrà
extremar encara més les mesures d’integració paisatgística i plantejar-les des de bon inici, condicionant la
ubicació i quantitat dels nous elements amb aquesta finalitat. Per exemple: en el cas d’instal·lacions de
parcs fotovoltaics, cal tenir en compte:
-

L’efecte mirall que, en determinades hores del dia, es pot generar, sobretot provocat per la
distribució de les parcel·les en pendent en direcció cap a la vall principal.

-

L’efecte de noves línies elèctriques i subestacions. Incorporant en l’anàlisi d’aquest efecte línies i
edificacions preexistents. Per evitar els efectes negatius és aconsellable soterrar les línies
seguint el traçat dels camins públics.

Pel que fa a tanques o elements d’ocultació de les instal·lacions des d’algun punt de vista, han de
dissenyar-se aplicant les següents consideracions:
Per evitar la fragmentació visual, només es poden instal·lar tanques o masses vegetals. No es
considera adient utilitzar tanques metàl·liques, ni d’altres materials constructius (totxanes,
formigó, ceràmics,..). Les tanques de fusta es podran utilitzar parcialment (menys d’un terç del
tancament) i sempre que es justifiqui.
Per ocultar elements o conjunts, és preferible utilitzar masses arbòries i arbustives que tanques.
S’empraran espècies autòctones per a formar les masses i les masses; i s’empraran patrons de
distribució i composició presents en el paratge on s’ubiquin o en zones pròximes de
característiques similars.

-

-

Si en el moment de la presentació de la sol·licitud d’autorització hi hagi altres projectes autoritzats o en
tràmit d’autorització, l'EIIP haurà de valorar aquesta incidència visual de manera conjunta amb la resta de
projectes per evitar l’efecte de la concentració d’activitats i efecte conjunt de nous elements i els
preexistents.

6.4.3

INCORPORACIÓ AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Aquest apartat concreta com cal aplicar les mesures 2.3 i 3.3. El procediment recomanant per integrar de
les directrius i mesures recollides en aquest estudi al planejament urbanístic es pot concretar en els
següents passos:

des.-21

-

1er: Revisar i ajustar la zonificació. La zonificació elaborada en el present estudi es pot ajustar
a nivell parcel·lari i completar amb informació recopilada a nivell local.

-

2on: Revisar i ajustar, si s’escau, els llindars dels paràmetres d’ordenació definits
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6.4.4

-

3er: Als paisatges a gestionar cal incorporar els requeriments específics dels Estudis
d’Impacte i Integració Paisatgística, que han d’elaborar els promotors

-

4art: incorporar els mapes de visibilitat des dels miradors i itineraris d’interès territorial (els
indicats als catàlegs de paisatge) i d’interès local (georutes, senders senyalitzats, camins
ramaders, senders i miradors del municipi). Aquest mapes són en si mateixos eines de suport
a les decisions, especialment útils per l’avaluació de l’efecte de concentració d’activitats o
efectes conjunts de nous elements i els preexistents.

DESMANTELLAMENT A LA FINALITZACIÓ DE LA VIDA ÚTIL

És aconsellable articular quan i com s’ha de fer el desmantellament de les instal·lacions, ja sia una
vegada s’hagi esgotat la vida útil (Mesura 4.1.), o bé, quan estigui sense ús o sense manteniment
(Mesura 4.2). Ambdós supòsits estaven contemplats al Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, que
obliga a constituir una garantia suficient, per alguna de les formes admeses en la legislació de contractes
del sector públic, i posar-la a disposició del Departament competent en matèria d'urbanisme. El Decret
Llei 24/2021, de 26 d’octubre, no modifica el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, en els aspectes
relatius al desmantellament.
Els Ajuntaments són part interessada però segons la normativa no gestionen la fiança presentada pels
promotors per desmantellar les instal·lacions. Per tal de garantir el correcte estat de les instal·lacions
autoritzades i evitar el seu abandonament abans d’exhaurir el termini de l’autorització o de la vida útil de
la instal·lació, es recomana als Ajuntaments que articulin l’obligació del promotor dipositar una fiança
addicional i la quantitat hauria de ser proporcional a l’àrea ocupada prèviament a l’inici de l’aprofitament.

6.5 ELABORAR UN INSTRUMENT DE PLANIFICACIÓ DEL GEOPARC
ORÍGENS
Mesura 5.2. Programació de la planificació del Geoparc Orígens com a Àrea Protegida
L’espai Geoparc Orígens ha de plantejar una reflexió en profunditat sobre la oportunitat i idoneïtat
d’elaborar un instrument de planejament al seu àmbit, basat en unes directrius de conservació establertes
a nivell nacional. Aquest directrius de conservació de les àrees protegides per instruments internacionals
han d’estar elaborades de forma coordinada pel Ministeri amb competències de medi ambient i
conselleria corresponent de la Generalitat, segons l’article 50.4 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de
Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.
L’instrument de planejament en l’àmbit estatal per les àrees naturals protegides són els Plans d’Ordenació
dels Recursos Naturals, i a Catalunya l’instrument homònim s’anomena Pla especial de protecció del
medi natural i del paisatge. D’acord amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, els plans de protecció del medi
natural i del paisatge (plans de protecció en endavant) són l’instrument de protecció, ordenació i gestió
dels espais naturals protegits. Segons defineix Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Acció Rural,
‘els plans de protecció determinen els objectius de l'espai natural, regulen els usos del sòl i l'aprofitament
dels recursos naturals, l'ús públic de l'espai i la seva utilització per al gaudi dels ciutadans, i estableixen
les mesures necessàries, tant normatives com, si escau, d'actuació, per conservar el patrimoni natural, la
biodiversitat, la geodiversitat i la qualitat paisatgística dels espais naturals. També poden establir la
zonificació de l'espai i la regulació de la seva xarxa viària, delimitar zones perifèriques de protecció,
des.-21

Pàgina 144 de 150

EINES PER LA GESTIÓ I ORDENACIÓ DEL PAISATGE I DE L’ESPAI AGRARI A L'ÀMBIT DEL GEOPARC ORÍGENS
Memòria

àmbits d'influència i àmbits de connectivitat amb altres espais naturals, i establir mesures per a la
promoció socioeconòmica i de governació de l'espai.’ Els plans de protecció tenen la naturalesa jurídica
pròpia dels plans directors urbanístics pel que fa a l'ordenació dels usos del sòl.
D’altra banda, en àrees naturals protegides es redacten i aproven plans rectors d’ús i gestió (PRUG). El
Pla rector d'ús i gestió (PRUG) és l'instrument que desplega i desenvolupa el pla especial amb la finalitat
de consolidar la protecció de l’espai natural protegit mitjançant una gestió adequada. Per això, concreta
les directrius generals de gestió, els objectius específics i les normes de regulació de les activitats que s’hi
desenvolupen i estableix les actuacions i els usos compatibles de cadascuna de les zones d’un espai
protegit. La vigència màxima del PRUG és de sis anys.
L'Agència de la Natura de Catalunya té atribuïda entre altres la funció ‘de formular, tramitar i executar els
instruments de planificació, gestió, recuperació i restauració de la connectivitat ecològica, dels hàbitats i
del patrimoni geològic’, segons l’article 3.f de la Llei 7/2020, del 2 de juliol .
És raonable plantejar a mig termini l’elaboració de documents similars als esmentats amb la finalitat
d’ordenar les activitats que s’hi desenvolupen tenint en compte els objectius de desenvolupament
sostenible que comporta a denominació Geoparc. Tots els processos de planificació són llargs i
comporten la participació pública, i s’escau una reflexió profunda i serena que tingui en compte tots els
agents, per tant es tracta d’un procés a desenvolupar en horitzó que provablement excedeixi 4 anys.

6.6 INDICADORS D’EVOLUCIÓ DEL PAISATGE I L’ESPAI AGRARI PER
AVALUAR EL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS
6.6.1

INDICADORS DE CANVIS DEL PAISATGE

El Geoparc Orígens te una col·lecció d’imatges de l’àmbit territorial, centrant l’atenció en els espais i/o
elements d’interès geològic i paleontològic. D’altra banda, als municipis concernits hi ha alguns fotògrafs
que han anat realitzant fotografies amb valor artístic d’aquest territori.
És molt interessant articular un arxiu fotogràfic que recopili de forma sistemàtica fotografies de seguiment
periòdic amb galeria gràfica d’imatges (fotografies, vídeos, etc.) des dels miradors del Catàleg de
Paisatge, punts de parada de les georutes i des de itineraris (georutes, carreteres, senders, etc.).

7 ALGUNES REFLEXIONS FINALS
Una vegada finalitzat el treball és oportú reflexionar sobre el context en el que ha estat elaborat i com ha
condicionat el resultat, els reptes que ha calgut enfrontar, i també les mancances i les limitacions dels
documents finals. Tot seguit es resumeixen aquestes reflexions sota el motiu.

Sobre el model de governança.
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L’Associació Geoparc aplega Ens locals, i estableix un model que permet una visió global del territori per
facilitar la seva gestió promovent accions de desenvolupament sostenible del territori. Cal posar en valor
aquest model, poc freqüent, basat en l’entesa i col·laboració entre diverses administracions (Ajuntaments
i Consells Comarcals) per assolir els objectius comuns d’aquest projecte.

Sobre les condicions en les que s’ha dut a terme l’estudi i com ha condicionat el resultat
Aquest encàrrec s’ha realitzat en el període en el que es presentaven la major part de les sol·licituds
d’implantació de PFV davant de la Ponència d’Energies Renovables, òrgan col·legiat que atorga la
‘Viabilitat d’Emplaçament’.
A tots els efectes, ha estat un moment de gran pressió per l’allau de sol·licituds i l’escassa capacitat de
resposta dels Ajuntaments, la major part dels quals tenen recursos tècnics limitats. Durant l’elaboració del
present document s’ha donat suport a les entitats locals, que així ho han requerit, per tal de presentar
al·legacions. Tan mateix, els terminis en la tramitació de les sol·licituds han dificultat la reflexió profunda,
amb una perspectiva global de tot el territori, aquesta tasca s’ha completat en els darrers mesos del
treball.
D’altra banda, el fet que la instal·lació de PFV sigui la pressió més important que està rebent aquest
territori condiciona en gran mesura la reflexió i les mesures establertes.

Sobre el model de sostenibilitat impulsat des dels òrgans de gestió
Tant l’actual Pla Director de Gestió del Geoparc Orígens com l’anterior estableixen com a objectiu
principal la gestió integral del Geoparc en les següents línies: recerca científica, protecció del patrimoni,
educació, divulgació, economia sostenible i treball en xarxa (dins i fora del Geoparc), tal com ho exigeix la
seva inclusió a la Xarxa Mundial de Geoparcs de la UNESCO. És a dir, des del 2015 s’està impulsant el
model de sostenibilitat amb diverses línies d’actuació.
El Consell Comarcal del Pallars vetlla per aquest model de desenvolupament i desplega també diverses
línies d’acció tal com es pot comprovar en els diversos instruments de planificació econòmica i social des
del 2011.
En ambdós casos estan basats en el manteniment del sector primari i la promoció de turisme actiu,
ecoturisme, geoturisme, etc. La condició necessària per aconseguir-ho és la conservació dels valors
culturals, històrics i estètics del paisatge, així com el manteniment de les activitats agràries. Així doncs,
queda palès l’esforç des de fa més d’una dècada en conservar l’espai agrari i el paisatge, no seria
coherent fer actuacions que puguin comprometre aquest model.

Sobre l’efecte acumulatiu dels projectes
La multitud de sol·licituds per a implantació de PFV de forma concentrada en un àmbit territorial fa que
sigui necessària una avaluació global. Els PFV es proposaven en municipis veïns però es situaven
confrontats, és a dir, un al costat de l’altre, a mode de catifa continua i amb l’efecte afegit de les línies
elèctriques d’evacuació.
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Davant d’aquesta situació es fa evident que no és suficient la visió municipi a municipi, sinó que es
requereix d’una avaluació supramunicipal, tenint en compte el model de desenvolupament planificat des
de les comarques i els municipis, on s’estan implementant des de fa anys plans de desenvolupament
sostenible.
És a dir, és necessària l’avaluació dels efectes acumulatius i sinèrgics de nous projectes en el conjunt del
territori Geoparc. I, tot i que la normativa estableix l’obligatorietat d’avaluar aquests efectes, no s’ha fet en
la tramitació en el procés d’avaluació de la idoneïtat d’emplaçament per part de la Ponència d’Energies
Renovables. Aquesta situació ha suposat un repte i l’estudi proposa un procediment adhoc.

Sobre el grau de detall del present estudi
Aquest estudi ha incorporat informació sobre tots els municipis que formen part del Geoparc, i s'ha centrat
en aquells municipis on hi havia major pressió de nous projectes amb afectació sobre el paisatge i els
espais agrícoles; però no s'ha pogut abordar a una escala més detallada a causa del termini d’execució i
de l’objectiu fixat a l’inici. Tot i així, s’ha recollit informació a escala local d’aquells municipis que l’han
facilitat. Seria desitjable que tots els Ajuntaments anessin facilitant documentació sobre el seu territori als
òrgans tècnics del Geoparc Orígens, sobretot relativa a les peculiaritats de l’espai agrari i dels valors en el
paisatge.

Sobre els paratges amb un baix grau d’exposició visual
Un dels criteris utilitzat a l’hora d’establir els espais a preservar ha estat el grau d’exposició visual a que
estan exposats, en el ben entès que són més fràgils els espais que són visibles des dels miradors i
itineraris de gaudi del paisatge. Aquest criteri és compartit en la societat i també per en documents com el
Pla Integral Nacional d’Energia i Clima 2021-2030. Tot i això, cal subratllar que en aquest àmbit hi ha
paratges que tenen com a valor essencial la tranquil·litat i que per a moltes persones tenen el valor de la
descoberta, es tracta sovint de llocs amb interès pel senderisme i per l’apreciació i comprensió dels valors
geològics, paleontològic i miners. Aquest és el cas de: la Terreta; Montcortés (ruta del Cinqué Llac); la
Coma de Meià (Georuta 7), Collegats (Georuta 2); el riu de Filià (Georuta 6), entre altres.

Sobre la participació de la societat civil
L’equip redactor d’aquest estudi ha mantingut diverses reunions amb representants de diversos
Ajuntaments, Alcaldesses o Alcaldes, algun regidor, i ciutadans o altres representats de col·lectius. Han
estat entrevistes per recollir informació de paratges o elements del valors, i també inquietuds i iniciatives.
Totes han resultat de gran interès i la informació recopilada s’ha inclòs a l’annex de paisatge, i en les
avaluacions DAFO de paisatge i espai agrari. És oportú plantejar el seguiment d’aquestes entrevistes i
ampliar el ventall, en un procés participatiu ampli i obert als col·lectius amb interessos i/o inquietuds tant
en el paisatge com en l’espai agrari.
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8 PRÒXIMES FITES
Les mesures i accions exposades en aquest document són en si mateixes les tasques a portar a terme
els pròxims anys, si bé hem de subratllar especialment la necessitat de dotar al Geoparc Orígens d’un Pla
Especial i de Gestió com Espai Protegit. També es substancial el seguiment periòdic (anual o bianual)
utilitzant indicadors i posant en marxa un arxiu gràfic.
L’intercanvi d’informació i d’experiències amb entitats com l’Observatori del Paisatge i la Fundació del
Mon Rural, i naturalment altres Geoparcs, poden servir a l’hora d’establir prioritats d’actuació i, fins i tot,
per conèixer estratègies o iniciatives a tenir en compte com a models de desenvolupament sostenible.
Les pròximes passes per aprofundir en els aspectes analitzats en aquest treball han d’incloure un procés
de participació pública que contempli entrevistes amb tots els Ajuntaments, entitats i agents interessats en
qüestions relatives al paisatge i a l’espai agrari. Seria oportú promoure sessions temàtiques d’intercanvi
d’opinions en aspectes clau pel desenvolupament socioeconòmic d’aquest àmbit territorial.
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