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1. INTRODUCCIÓ
El present document constitueix l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (en
endavant EIIP) d’una granja de vaques mares al terme municipal de Les (la Vall
d’Aran) localitzada al polígon 1 del terme municipal de Les a les coordenades UTM X:
313.733 Y: 4.743.651. El promotor del projecte és la societat BUDIGUES ARAN, SL,
amb NIF B-25.351.867 amb domicili a Ctra. De Francia s/n de Les (25.540 de la
província de Lleida). El redactor de l’EIIP és l’empresa ECOSTUDI SIMA, S.L.P, amb
NIF B-64.642.325 i domicili fiscal a Partida Sot de Fontanet, 7, Lleida (25.197).
El Decret 343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny,
de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, regula el contingut dels
estudis i informes d’impacte i integració paisatgística. Estableix que aquests
documents són l’instrument que ha de garantir la consideració dels l’impactes en el
paisatge de certes actuacions, projectes d’obres o activitats.
Serà de consideració la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
La finalitat dels EIIP és demostrar la correcta inserció de les actuacions en el paisatge i
que té la seva raó de ser en la consciència actual sobre la dispersió i l’impacte
potencial en el territori de les implantacions aïllades i els usos periurbans.
La Direcció General d’Arquitectura i Paisatge és l’òrgan competent de l’Administració
que ha d’emetre els Informes preceptius dels EIIP, en tots aquells casos previstos
normativament, amb la finalitat de verificar la idoneïtat i la suficiència dels criteris i
mesures adoptades.

2. OBJECTE
L’objecte del present document és la redacció de l’Estudi d’Impacte i Integració
Paisatgística d’una granja de vaques mares a Les (la Vall d’Aran), i per tant, avaluar
els efectes sobre el paisatge derivats del projecte objecte d’estudi.
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3. DESCRIPCIÓ DEL MEDI
Es descriu de forma acurada l’emplaçament on es situa la proposta, amb especial
atenció a les variables que defineixen el seu paisatge. Es considera emplaçament
aquell àmbit del territori que té una relació estreta amb la localització de la proposta, ja
sigui visual o d’altra índole. En aquest apartat també s’analitzarà la visibilitat, així com
els components i el valors del paisatge de l’emplaçament.

3.1.DESCRIPCIÓ DEL LLOC
Es procedirà a una descripció de l’emplaçament que inclogui una síntesi de les seves
dades generals, com la situació geogràfica, els nuclis de població propers, els
accessos existents, etc. S’acompanyarà aquesta informació d’un recull amb la
informació cartogràfica i fotogràfica que permeti la seva localització i descripció
(plànols topogràfics, ortofotomapa, cartografia temàtica, fotografies que facilitin una
millor coneixement dels elements existents, etc.).

3.1.1.Localització geogràfica
Les instal·lacions que contempla la granja es localitzaran al terme municipal de Les
(comarca de la Vall d’Aran) (veure Figura 1).
Figura 1. Localització del municipi de Les a la comarca de la Vall d’Aran.

Font: Elaboració pròpia a partir d’Institut Cartogràfic de Catalunya (en endavant ICC).

El municipi de Les, es troba situat a l’extrem nord de la Vall d’Aran. Les poblacions
veïnes, amb que limita són Baussen, Bossòst, Vilamòs i Canejan. Les té una població
de 986 habitants, una superfície de 23,4 km² el que fa que tingui una densitat de
població de 42 hab/km² (IDESCAT 2014).
Les instal·lacions objecte d’aquest document es trobaran ubicades al Polígon 1,
Parcel·les 162, 163, 164, 198 i 199 del municipi de Les. Les característiques de la
parcel·la es troben a la Taula 1. La ubicació de la parcel·la en coordenades UTM és
X:313.733 Y:4.743.651.
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Taula 1. Característiques de la parcel·la ocupada per les instal·lacions
projectades.
Parcel·la

Superfície (m2)

Pendent mitja (%)

162,163,163,198,199

8.821

>5%

Font: Elaboració pròpia.

La Figura 2 mostra una vista de detall de la parcel·la on s’ubicarà les instal·lacions
objecte del projecte.
Figura 2. Vista de detall de la parcel·la on s’ubicarà el projecte.

Font: Jesus Filloy.

La Figura 3 mostra una fotografia de la parcel·la on s’ubicarà la granja.
Figura 3. Fotografies de la parcel·la on s’ubicarà el projecte.

Font: Jesus Filloy.
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3.1.2.Climatologia
La Val d’Aran és l’únic indret de Catalunya que té un clima diferent al mediterrani:
l’Oceànic. La precipitació mitjana anual és elevada, al voltant dels 900 mm, repartida
de forma molt regular durant tot l’any. Al trobar-se en l’àrea pirinenca, les temperatures
hivernals són fredes, amb mitjanes de les mínimes per sota dels 0 ºC al fons de la vall i
més extremes als cims, i els estius suaus, amb mitjanes de 17 ºC a la vall i 14 ºC a la
muntanya. El període lliure de glaçades s’estén entre els mesos estivals: juny, juliol i
agost (veure Figura 4). Generalitzant, Les es troba en el fons de vall, per tant, les
temperatures registrades tendeixen a ser mes suaus que als extrems alpins.
Figura 4.Sintesis de dades climatològiques, per l’estació de la comarca de la Vall d’Aran.

Font: Meteocat.

3.1.3.Geologia i litologia
Pel que fa a la geologia i litologia del terreny limítrof, trobem que la granja s’assentarà
completament en dipòsits al·luvials no diferenciats que daten del Holocè, i a pocs
metres de ventalls al·luvials (veure Figura 5).
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Figura 5. Litologia dels materials de la zona d’estudi i voltants.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ICC.

3.1.4.Geomorfologia i orografia
La comarca de la Vall d’Aran queda ubicada dins del sistema alpí dels Pirineus, on
predominen les formes amb pendents molt pronunciades i hegemònicament dominen
les formes inclinades amb fortes rugositats. Tot i això, en el terme municipal de Les
predominen en la part limítrof al riu zones planeres, degut a les terrasses fluvials
(veure Figura 6). Entre les cotes 615 i 650 es trobaria el nucli de població, augmentant
la densitat en les zones entre 615-625. Són zones molt planeres i moltes vegades
modificades amb bancals.
Figura 6. Litologia dels materials de la zona d’estudi i voltants.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ICC.

Pàgina 5

3.1.5.Relleus i pendents
En Figura 6 d’orografia de la zona s’observa el resultat del perfil orogràfic, una zona
fluvial planera dominada per pendents suaus aptes per conreus i zones de ramaderia.
La tipologia de vall es en forma d e ”U” degut a glaciacions anteriors. En el cas de la
granja existeix un desnivell de menys de 5 metres en totes les parcel·les la qual cosa
optimitza la possible construcció de la granja.

3.1.6.Cicle de l’aigua
El present apartat descriu els aspectes de més rellevància en relació al cicle de l’aigua
de la zona d’estudi.
3.1.6.1.Hidrologia superficial
Degut al règim humit del seu clima, tota la Val d’Aran gaudeix d’una notablement
quantiosa xarxa hidrogràfica, dominada pel Garona, riu que dona nom a la conca
hidrogràfica de tota la comarca. En general, tota petita vall o curvatura en l’orografia
aranesa dona peu a l’aparició de rius i barrancs, sobretot durant la època de desgel.
A Les i en especial la zona d’estudi la proximitat al riu Garona és imminent, a una
distància de 158 metres.
3.1.6.2.Hidrogeologia
Pel que fa a la zona de Les, les formacions lítiques dominants són els gresos,
conglomerats i altres roques metamòrfiques cambroordovicianes i intrusives
hercinianes. Pel que fa a les parcel·les aquestes es situen sobre dipòsits al·luvials amb
una filtració alta, per tant són importants les mesures per evitar filtracions de nitrats i
dejeccions ramaderes.

3.1.7.Atmosfera
3.1.7.1.Qualitat del aire
Per valorar la qualitat de l’aire s’utilitza l’Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA) que
es calcula a partir dels principals contaminants atmosfèrics: SO2, NO2, PST, CO,
mesurats en les estacions automàtiques de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA).
No es localitza cap estació a menys de 50 km a la rodona, però les característiques de
al ubicació s’estima que la qualitat de l’aire es troba entre satisfactòria i excel·lent.
3.1.7.2.Qualitat acústica
En l’actualitat, el municipi de Les encara no disposa del mapa de capacitat acústica
aprovat. La major part de la superfície de la zona d’estudi i voltants presenta una
qualitat acústica excel·lent, ja que l’emplaçament de la granja es troba en una zona no
urbanitzable. Atenent a aquest fet, la parcel·la hauria de registrar un soroll de fons típic
de zones ramaderes de muntanya causat, durant la major part del temps, pel vent, la
vegetació el riu i la fauna.
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3.1.8.Vegetació
El present apartat descriu els aspectes més rellevants en relació a la vegetació de la
zona d’estudi.
3.1.8.1.Context biogeogràfic
Com ja s’ha comentat, el clima marcadament atlàntic del Baix Aran propicia l’aparició
d’hàbitats amb una distribució molt limitada dins de Catalunya i Espanya, i que,
combinat amb les característiques alpines i d’alta muntanya, tampoc es localitzen en
abundància a nivell de regió biogeogràfica (veure Figura 6).
En les zones més baixes com és el cas de Les es distingeixen alguna flora
característica del clima atlàntic europeu.
3.1.8.2.Vegetació potencial
La part més baixa, fins a uns 800 m, pertany al domini del bosc humit de roure pènol i
de roure de fulla gran. La vall de Ruda, a la Vall d’Aran. Entre 800 i 1200 m,
aproximadament, la vegetació zonal és la fageda amb joliu, molt rica, substituïda en
alguns solells per boscs acidòfils de roure de fulla gran. Entre 1.200 i 1.800 m
predomina l’avetosa, en comptes de la qual als solells hi pot haver bosc de pi roig. Cap
a 2.000 m el bosc s’acaba amb una garlanda d’arbres caducifolis subalpins,
principalment bedoll pubescent. Per damunt hi ha l’estatge alpí, amb prats de càrex
corbat, etc. La part alta de la vall, de Viella en amunt, és orientada en direcció E-W i no
és tan oceànica. La seva vegetació recorda més la del vessant meridional dels
Pirineus: rouredes humides i fagedes desapareixen, però l’avetosa es manté a les
obagues. La garlanda superior de caducifolis cedeix el lloc al bosc subalpí de pi negre
amb neret. A tots dos segments tenen importància les landes i pastures, i també els
prats dalladors. Vernedes i prats molls segueixen el fons de les valls.
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Figura 7. Tipus de paisatges vegetals,i vegetació potencial a Catalunya.

Font: Universitat autònoma de Barcelona i Bolos.O

Com observem en els mapes anteriors (Figura 7), sintetitzem que la zona de Les es
troba dins la zona boreal-Alpina, territori dominat per avetoses, pinedes d’alta
montanya i prats alpins. Per el que fa a les especies a la zona d’estudi destaquen:


Prats Alpins



Roure Pènol
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Avetosa



Pi negre

3.1.8.3.Vegetació actual
Degut a les transformacions humanes, cada cop més la vegetació potencia canvia fins
a un nou model modificat per aquesta acció humana. Si es cert que la banda oest i sud
del nucli ja ha estat totalment ocupada per les construccions, la banda Sud Sud-est
coneguda per Era Lana de Les, encara queden petits bancals on perdura part
d’aquesta vegetació limitada per terres preparades per la ramaderia. A banda i banda
de la vall, fora dels límits constructius, si que es conserva la vegetació autòctona
(veure Figura 8).
Figura 8. Vegetació actual i vegetació potencial.

Font: Escola Eteva,Salardú.
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3.1.9.Fauna
El municipi de Les i el Riu Garona es mostren com dos espais de diversitat faunística
elevada. La fauna apareix relacionada amb la regió biogeogràfica alpina, i els cursos
d’aigua presents a la zona. Per altra banda, donada la inaccessibilitat i la seva
septentrionalitat, es troben espècies que no apareixen o són rares en altres zones
muntanyenques de Catalunya, i que moltes vegades es troben al límit meridional de la
seva distribució. No obstant això, aquestes característiques també suposen una gran
fragilitat per a la seva població. Dins la zona, potser, es poden destacar per sobre de la
resta les poblacions de grans mamífers.
La determinació de la presència de fauna vertebrada a la zona d’estudi i voltants es
realitza en base a la diagnosi del ‘’Pla de Gestió dels Espais Natura 2000”. En aquest
sentit, es considerarà presència de les espècies en base a la vegetació present a la
zona d’estudi i voltants
3.1.9.1.Mamífers
Les espècies que es poden trobar als espais varien des de petits arrossegadors, fins a
grans mamífers, passant per tot un ampli ventall d’intermedis. Dins d’aquests, es
poden citar:
En primer lloc, l’os bru (Ursus arctos), en perill d’extinció a Espanya, on només
existeixen dos poblacions del mateix. A la Vall d’Aran fa aparicions esporàdiques, i es
relaciona amb hàbitats forestals, principalment fagedes i rouredes, donat que els fruits
d’aquestes resulten bàsics a la seva alimentació de tardor. No obstant això, aquest
mamífer, sovint s’alimenta als prats montans i prats de dall i pot utilitzar les zones de
cingles i penyals calcaris com a refugi hivernal. També lligats als boscos caducifolis es
troben mamífers com l’isard, el cérvol i el cabirol (que també tenen grans àrees
d’alimentació als prats) o el liró gris, i micromamífers com la musaranya tricolor, el
talpó pirinenc o el taló roig.
Dins dels mamífers lligats als hàbitats aquàtics, destaca la llúdriga (Lutra lutra),
semiaquàtica i present als rierols i llacs, que resulta molt sensible a la contaminació del
seu hàbitat. També lligada a aquest tipus d’hàbitat es troba l’almesquerra (Galemis
pirenaicus) petit mamífer dels rierols muntanyencs, i la musaranya pirinenca (Neomys
fodiens), que apareix amb presència de cursos d’aigua permanents, alpins, nets, ben
oxigenats, i rics en invertebrats.
Dins del grup dels mustélids, trobem: l’ermini (Mustela erminea) i la mostela (Mustela
nivalis), dos dels carnívors més petits. El primer està present en zones
muntanyenques ocupant prats i ribes de rius i llacs, en cara que es pot trobar a singles
i penyals calcaris, i el segon té una distribució més amplia. També resulta important la
marta (Martes martes), relacionada amb boscos de coníferes i caducifolis.
Per altra banda trobem els rats penats, destacant el rat penat orellut mitjà (Myotis
blythii) típic dels prats, i la rata pinyada vulgar (Pipistrellus pipistrellus), associat
sempre a esquerdes i buits.
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3.1.9.2.Aus
La presència d’aus a l’espai és igualment considerable. Les més destacables són:
El trencalòs (Gypaetus barbatus subsp. aureus), en perill d’extinció a Espanya (amb
estratègia de conservació aprovada), essent només present, fa uns anys als Pirineus,
però que actualment ha colonitzat nous territoris. Aquest gran rapinyaire, es present a
les cingles i penyals, però associats als sistemes pastorals. Altres grans rapinyaires,
que també apareixen a aquests hàbitats són l’àliga daurada (Aquila chrysaetos), i el
falcó peregrí (Falco peregrinus). Altres espècies rares a Catalunya són el pela-roques
(Trichodroma muraria) i el pardal d’ala blanca (Montifrigilla nivalis).
Es troben també dos perdius. La perdiu blanca (Lagopus mutus subsp. pyrenaicus), i
la perdiu xerra (Perdix perdix hispaniensis) La primera es troba en perill a Espanya, i
habita per sobre dels 2000 m associada a prats alpins. La segona és una espècie
cinegètica, que normalment es troba en zones de matollars, però que tot in no ésser lo
més favorable, pot niar a ambients amb prats montans i prats de dall.
Als hàbitats de pi negre i avetars es troba el gall fer (Tetrao urogallus subsp.
aquitanicus), i més concretament aquesta subespècie pirinenca. També apareix a
aquests ambients el raspinell pirinenc (Certhia familiaris) i la becada (Scolopax
rusticola), que també apareixen a les fagedes. Per altra banda, nia a les formacions de
pins i avets el mussol pirinenc (Aegolius funereus subsp. funereus), i el picot negre
(Dryocopus martius subsp. martius), que també pot aparèixer als bedollars.
Destaquen altres dos picots: el picot mitjà (Picoides medius), i el picot garser petit
(Dendrocopos minor), que solen habitar a rouredes. També a les rouredes, i molt lligat
a superfícies muntanyenques està el milà Reial (Milvus milvus subsp. milvus), i el milà
negre (Milvus migrans). Aquest últim que té la seva principal zona de nia dins de la Vall
d’Aran, també pot ésser a les fagedes, junt amb el blauet (Alcedo atthis).
Altres tres espècies a citar són l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus),i present a
zones boscoses amb un bon sotabosc, la gralla de bec vermell (Pyrrhocorax
pyrrhocorax), i una espècie cinegètica com la Guatlla (Coturnix coturnix).
3.1.9.3.Peixos
Dins dels peixos, destaca principalment el cabilat (Cottus gobio), que si bé es tracta
d’una espècie distribuïda per tota Europa, La Val d’Aran, i més concretament el riu
Garona i alguns trams de Aiguamòg i Varradós, és un dels pocs llocs de la Península
Ibèrica on habita, i l’únic a Catalunya. Aquesta espècie es troba a rius i torrents de
muntanya amb substrat rocós, i té predilecció per aigües clares, poc profundes i ben
oxigenades.
Altra espècie a citar és la truita comú (Salmo trutta), que habita als rius de capçalera
que tenen un corrent ràpid d’aigües fredes i ben oxigenada. Dins dels espais, es
distribueix per totes les zones on el cabal és suficient per la seva presència. Cal
destacar, que es tracta d’una espècie molt apreciada per a la pesca, i un reclam per a
la mateixa.
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3.1.9.4.Rèptils
En aquest apartat, cap destacar la sargantana aranesa (Iberolacerta aranica). Es
tracta d’un endemisme centre-pirenaic, només present a la Vall d’Aran i una petita part
de Arièja (França). És una espècie típicament alpina, normalment de substrats rocosos
i tarteres assolellades.
També troben la sargantana grossa (Podarcis muralis), d’hàbitats diversos i present,
fins i tot, en murs de pedra i altres construccions humanes. El llangardaix verd (Lacerta
viridis) i el llangardaix pirinenc (Lacerta agilis), que apareix en zones llanes com prats,
matollars, etc. Altres sargantanes de la zona d’estudi són la sargantana de cua llarga
(Psammodromus algirus) i la sargantana vivípara (Lacerta vivipara).
3.1.9.5.Amfibis
El tritó pirinenc (Euproctus asper) és un amfibi que, una vegada és adult, es localitza,
preferentment, a torrents d’alta i mitja muntanya, i d’aigües netes, ben oxigenades,
amb molta a moderada corrent i substrat pedregós.
Altres amfibis són el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), el gripau corredor (Bufo
calamita), la granota roja (Rana temporaria) i el tótil (Alytes obstetricans), associat a la
presència d’aigua permanent, on es desenvolupem les seves larves.
3.1.9.6.Invertebrats
Dins del grup dels invertebrats destaca per d’amunt dels altres: la Rosalia alpina,
escarabat propi de les fagedes humides europees, ja que les larves es desenvolupen a
sobre la fusta de Fagus sylvatica. A Espanya es presenta en fagedes madures amb
presència d’arbres vells, morts i/o malmesos. La Val d’Aran és un dels reductes més
ben conservats de Catalunya, amb boscos idonis per aquesta espècie.
Als mateixos annexos de la Directiva es troba l’Eriogaster catax. Es tracta d’un
lepidòpter dels boscos caducifolis, que es distribueix pel nord de la Península Ibèrica.
Altres lepidópters a citar són: Maculinea arion, Parnassius (Driopa) mnemosyne subsp.
mnemosyne, i Parnassius (Parnassius) apollo subsp. apollo.
Dins dels ortòpters, es troben molts que són rars o molt rars a Catalunya. Així,
associats sempre als prats troben Polysarcus denticauda, i també presents a
herbassars humits: Metrioptera buyssoni, Miramella aspina, Polysarcus denticulata,
Arcyptera fusca, etc.
Associades als rius, i principalment a salzedes amb codolars es troben algunes
llagostes com Oedipoda germanica, Tetrix subulata, Tetrix undulata, Tetrix nutans i
Tetrix depressa. Les llagostes també apareixen a les rouredes, entre elles es troben la
Isophya pyrenea i Meconema thalassium.
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3.1.10.Espais protegits singulars
El terme municipal de Les conté tant límits de la xarxa natura com espais del PEIN
totalment superposats. Tot i així el nucli de Les queda exempt del límit.
Figura 9. Zones de protecció al voltant de la zona d’estudi.

Font: Elaboració pròpia a partir de l’ICC.

En la Figura 9 es mostra tota la zona protegida, i com la població de Les, té un espai
que no és inclòs en cap pla de protecció ambiental. La zona Era Lana de Les es
propera tot i no inclosa dintre de la Xarxa Natura 2000 ni el PEIN.

3.1.11.Medi antròpic
El present apartat descriu els aspectes de més rellevància en relació al medi antròpic.
3.1.11.1.Paisatge
El municipi de Les es situa, segons el ‘’Catàleg del Paisatge del Alt Pirineu i Aran’’ dins
la unitat de Era Baisha Val d’Aran. Entre els trets característics d’aquest paisatge
destaquen els següents:


Paisatge de clima atlàntic per excel·lència, amb conjunts de boscos amb
elevats valors estètics, especialment durant les estacions equinoccials.



Fort gradient altitudinal entre el fons de vall i els cims, que dóna lloc a una gran
diversitat paisatgística.
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Rics paisatges agroforestals, herència dels aprofitaments seculars de la
població autòctona, que s’han conservat força bé fins als nostres dies, tot i
l’intens procés d’emboscament, producte de l’abandonament del sector primari.



La Garona, que estructura el fons de vall i pren caràcter de gran riu en aquesta
unitat, especialment en època de desglaç.



Nuclis urbans d’arquitectura típica aranesa ben conservats.



Presència de paisatges banals associats al comerç transfronterer i un cert
desordre urbanístic en els pobles més grans.

3.1.11.2.Usos del sòl
Les cobertes d’usos del sòl indiquen una homogeneïtzació sectorial entre usos
ramader, urbans i industrials (veure Figura 10).
Figura 10. Cobertes del sòl del nucli de Les.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ICC.

En els usos del sol, s’observa com la zona de Era Lana de Les són zones de conreu
quasi en la seva totalitat. Tot i que la cartografia no ho indica la zona es caracteritzada
per la cria de corders, vaques i cavalls, relegant aquestes zones de conreu únicament
a zones de pastura de ramaderia semi-estabulada.
3.1.11.3.Xarxa viària i altres infraestructures lineals
Les infraestructures lineals (viàries, ferroviàries, elèctriques, hidràuliques, etc.) han
estat considerades, a Catalunya, com un dels principals responsables de la
fragmentació del territori, juntament amb el desenvolupament urbà i l’agricultura
intensiva, que han provocat una disminució de la connectivitat i de la funcionalitat
ecològica en extensos àmbits territorials. En el cas de les espècies de la fauna, les
infraestructures viàries provoquen la fragmentació dels seus hàbitats, la separació de
les seves poblacions i la limitació dels seus desplaçaments. Els efectes negatius sobre
certes poblacions faunístiques, per exemple, els insectes pol·linitzadors, fan que
també se’n puguin veure afectades moltes espècies de la flora que en depenen per

Estudi d'Impacte I Integració Paisatgística D'una Granja De Boví Al Municipi De Les

reproduir-se (Mallarach, J.M; Germain, J., 2006). La parcel·la objecte d’estudi se situa
a 153 metres lineals de la N-230 entre el kilòmetre 183-184 (veure Figura 11).
Figura 11. Principals vies de comunicació, pròximes a la ubicació de la
granja bobina.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ICC.

La comunicació amb la granja es fa mitjançant una pista (Camin d’Era Lana) que es
troba actualment amb bones condicions amb una amplada suficient una comunicació
eficient. La pista es troba asfaltada i permet la conducció amb doble sentit
simultàniament (veure Figura 12).
Figura 12. Detall sobre la via de comunicació mes pròxima.

Font: Elaboració pròpia.
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3.1.11.4.Activitat econòmica
La major part de l’activitat econòmica i humana de la Val d’Aran té lloc al fons de la vall
central del Garona, el qual defineix el principal eix de comunicació de la vall, i un dels
passos transfronterers entre França i Espanya. D’aquesta manera, seguint el curs del
Garona és on trobem les principals infraestructures, construccions i explotacions de la
Val d’Aran.
Degut a això, no és d’estranyar que una gran part de l’espai natural estigui ocupat per
hàbitats de tipus antròpic, des de conreus a càmpings, passant per àrees urbanitzades
amb vegetació natural, centrals hidroelèctriques i la pròpia N-230 i els seus talussos.
3.1.11.5.Població
Les té una població de 986 habitants, una superfície de 23,4 km² el que fa que tingui
una densitat de població de 42 hab/km² (IDESCAT 2014).
Figura 13. Evolució de la població en el Municipi de LES (1998-2013).

Font: IDESCAT.
Figura 14. Estructura piramidal de LES (2013).

Font: IDESCAT.

Com s’observa hi ha un petit descens de la població al 2001, tot i que en l’ultima
dècada la població sembla assolir el seu màxim, estabilitzant-se per sobre del 90
habitants. Per el que fa a la divisió de sexes la seva diferencia es inapreciable, sent
majoritàriament mes homes que dones (veure Figura 13 i Figura 14).
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3.1.11.6.Equipaments i construccions projectades
L’activitat disposarà de vaques amb l’objectiu de fer-les parir i alletar els vedells fins a
les 3-4 setmanes de vida. En aquest moment, els vedells seran portats a una granja de
cria. Es preveu que l’activitat tingui un màxim de 50 mares.
Com s'ha indicat, el projecte proposa la construcció d'una nau per a ús agropecuari,
per estabulació de bestiar i emmagatzematge de farratges.
Es tracta d'una construcció d'una planta diàfana, d'estructura prefabricada de formigó
formada per pilars i bigues i tancaments de 20 cm de gruix. La coberta serà de panell
de xapa negra de 40 mm. A continuació s’incorporen algunes perspectives de la nau
(veure Figura 15 i Figura 16).
Figura 15. Detall de la parcel·la i proposta de nau.

Font: Jesus Filloy.
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Figura 16. Detall de la parcel·la i vista de les diferents perspectives.

Font: Jesus Filloy.

El femer es localitzarà fora del recinte de la granja, disposarà de 3 parets i unes
dimensions de 15 metres de llargada, 10 metres d’amplada i una alçada de 2 metres
amb capacitat per emmagatzemar un total de 240 m3, valor que correspon a la
producció estimada de fems durant 6 mesos de l’any.
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3.2.FACTORS DE VISIBILITAT
Els factors de visibilitat són d’especial importància per poder caracteritzar el paisatge
existent. En el present apartat es representa gràficament la conca visual, entesa com
l’àmbit del territori que és visible des de la implantació de la proposta en funció de la
topografia. Per a la determinació d’aquesta s’emprarà les fotografies i les seves
respectives coordenades.
La conca visual considerarà les zones d’ombra creades elements com ara la vegetació
i les edificacions pròximes. Un cop determinada la conca visual i a partir de la
informació recollida en apartats anteriors, es determinaran els principals punts
d’observació (nuclis de població, miradors, etc.) i, si escau, els principals recorreguts
visuals (carreteres, camins, etc.).
Finalment, la informació es complementarà amb vistes fotogràfiques des dels
principals punts d’observació o recorreguts.

3.2.1.Punts d’observació i recorreguts visuals
Per a l’estimació de la conca visual des dels principals punts d’observació, es
considerant els punts d’observació i recorreguts visuals en un radi de 5 km a la rodona
de l’emplaçament de la granja. Per a la determinació dels punts d’observació i del
recorregut visual es considerarà:
-

Les vistes des dels principals eixos viaris (carreteres, autovies, autopistes i
ferrocarril)

-

El potencial d’observació des dels nuclis de població

En aquest sentit, es consideren els següents punts d’observació (veure Figura 17):
-

Carretera principal C-N230

-

Polígon industrial Escamunt.

-

Nucli urbà de Les

Degut a l’orografia formada per la vall-carena, la conca visual queda molt limitada,
limitant-se a les observacions des de dins la mateixa vall.
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Figura 17. Ubicació dels punts d’observació considerats.

Font: Elaboració pròpia a partir d’ICC i DARPAMN.

3.2.2.Conca visual
Les següents figures mostren les imatges preses i les seves respectives coordenades,
des de els punts mes transitats i sensibles, a la possible visualització de la granja.
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Figura 18. Fotografia de la zona d’estudi punt 1, des de les coordenades X:313.174 Y:4.743.446.

Font: Elaboració pròpia
Figura 19. Fotografia de la zona d’estudi punt 2 des de coordenades X:313.270 Y:4.743.577.

Font: Elaboració pròpia.
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Figura 20. Fotografia de la zona d’estudi punt 3 des de coordenades X:313.078 Y: 4.743.022.

Font: Elaboració pròpia.

Figura 21. Fotografia de la zona d’estudi punt 4 des de coordenades X:313.148 Y: 4.742.983.

Font: Elaboració pròpia.
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Figura 22. Fotografia de la zona d’estudi punt. Mostreig de punts per a delimitar la conca visual.

PUNT 1

PUNT 2

PUNT 3

PUNT 4
Font: Elaboració pròpia.

Per a l’estudi de les visibilitats i intervisibilitats, s’empra el Model Digital del Terreny
(MDT) de l’Institut Cartogràfic de Catalunya amb una resolució de 30x30 metres.
Aquest model permet, mitjançant aplicacions informàtiques tipus SIG (Sistemes
d’Informació Geogràfica) determinar conques visuals des de punts d’observació.
En aquest sentit, es reparteixen uns punts d’observació entre els elements esmentats
a l’apartat anterior com són nuclis urbans i vies de comunicació (veure Figura 17).

Pàgina 23

El resultat que s’obté consisteix en un mapa de l’emplaçament i de 1 km a la rodona.
(veure Figura 23).
Figura 23. Mapa de visibilitat des dels punts d’observació considerats.

Font: Elaboració pròpia a partir d’ICC i DARPAMN.
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La Figura 24 mostra en detall, la visibilitat de la parcel·la on s’emplaçarà la granja en
relació als punts d’observació.
Figura 24. Mapa de visibilitat detallat de la zona d’estudi.

Font: Elaboració pròpia a partir d’ICC i DARPAMN.

La zona més pròxima de la parcel·la on s’ubicarà la granja es troba dins de la
categoria de zona visible. Degut a l’orografia formada per la vall-carena, la conca
visual queda molt limitada, limitant-se a les observacions des de dins la mateixa vall.
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La Figura 25 mostra les zones visibles segons el número de punts d’observació
considerats.
Figura 25. Visibilitat segons el número de punts d’observació considerats.

Font: Elaboració pròpia a partir d’ICC i DARPAMN.

El resultat que s’obté consisteix en un mapa de l’emplaçament i dels 5 km a la rodona
d’aquest classificat en cinc categories en funció dels punts d’observació des del que és
visible el territori. Gran part de l’extensió de la zona d’estudi i voltants queda dins de la
zona visible des d’ 1 a 5 punts d’observació dels 25 punts considerats.
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La Figura 26 mostra en detall la visibilitat de la parcel·la on s’emplaçarà la granja en
relació als punts d’observació.
Figura 26. Mapa de detall de la parcel·la on s’emplaçarà la granja de la visibilitat des dels punts
d’observació considerats.

Font: Elaboració pròpia a partir d’ICC i DARPAMN.

En el cas concret de la parcel·la d’ubicació de la granja, presenta una forta variabilitat
ja que es troba en diverses categories, majoritàriament dins les categoria 4, fet que
indica que la major part de la parcel·la només es visible des de 4 punts d’observació
dels 25 considerats. (veure Figura 26).
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3.2.3.Vistes fotogràfiques de la zona d’estudi
El present apartat presenta fotografies i també panoràmiques realitzades des de la
parcel·la d’emplaçament del projecte (veure Figura 27 i Figura 28).
Figura 27. Fotografia de la zona d’estudi.

Font: Elaboració pròpia
Figura 28. Fotografia de la zona d’estudi.

Font: Elaboració pròpia
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Figura 29. Vista panoràmica des del punt central de la futura ubicació de la granja.

Font: Elaboració pròpia
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3.3.COMPONENTS I VALORS DEL PAISATGE
El present apartat descriu els principals components del paisatge, identificant els
elements que caracteritzen i estructuren el lloc (formes del relleu, cursos hídrics,
masses de vegetació, trama agrícola, implantacions urbanes, infraestructures, etc.).
La descripció del paisatge es realitzarà atenent a aspectes visuals, com ara les formes
(àrees, vores, línies, punts), el cromatisme i la textura. I ponderar aquestes variables
en funció de la seva, continuïtat, diversitat, dominància, unitat, intensitat, integritat,
complexitat, etc.. Aquesta anàlisi permetrà identificar els elements principals que
configuren el paisatge. Es complementarà la informació descriptiva de les diferents
unitats de paisatge de la zona amb aspectes intrínsecs del paisatge i en base als seus
valors estètics, ecològics, productius, socials, etc.
Finalment es ponderarà la qualitat del paisatge considerant factors com ara la
singularitat, l’autenticitat, la representativitat, la integritat, la rellevància social, la unitat,
etc.

3.3.1.Components del paisatge
L’emplaçament de la instal·lació es troba al terme municipal de Les. Aquesta, destaca
per un paisatge de pastures permanents, que donen forma a les terrasses del riu
Garona. En el cas concret del terme municipal de Les, el paisatge es troba definit pel
següents components:
-

Trames urbanes: dins del radi únicament es troba el nucli urbà de Les, però
avarca una part del polígon industrial d’Escamunt.

-

Usos del sòl: Dins el radi de la granja nomes existeixen terres llaurades de les
quals dominen els herbacis i pastures permanents. Les principals tipologies de
granja són les ovines i les bobines.

-

Infraestructures de comunicació: dins el radi s’hi troben la via de
comunicació N-240, i el cami dera Lana que comunica la granja amb els
principals eixos de comunicació incloent el nucli de Les.

3.3.2.Definició de les unitats del paisatge
En base als components del paisatge i al contingut de l’Aparat 3.1 “Descripció de lloc”
s’identifiquen i defineixen la següent unitat de paisatge.
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3.3.2.1.Fons de vall
Les característiques bàsiques d’aquests tipus de paisatge són (veure Figura 30):
-

Paisatge de clima atlàntic per excel·lència, amb conjunts de boscos amb
elevats valors estètics, especialment durant les estacions equinoccials.

-

Fort gradient altitudinal entre el fons de vall i els cims, que dóna lloc a una gran
diversitat paisatgística.

-

Rics paisatges agroforestals, herència dels aprofitaments seculars de la
població autòctona, que s’han conservat força bé fins als nostres dies, tot i
l’intens procés d’emboscament, producte de l’abandonament del sector primari.

-

La Garona , que estructura el fons de vall i pren caràcter de gran riu en aquesta
unitat, especialment en època de desglaç.

-

Nuclis urbans d’arquitectura típica aranesa ben conservats.

-

Presència de paisatges banals associats al comerç transfronterer i un cert
desordre urbanístic en els pobles més grans.
Figura 30. Fotografia de el fons de vall de Les.

Font: GENCAT.

El principal actor en la orografia de els paisatges de fons de vall es el riu, tant per el
seu curs fluvial habitual, com per les glaciacions que han donat una forma de vall
suavitzada.
3.3.2.2.Combinacions d’unitat de paisatge.
A una microescala el fons de vall es una estructura única, tot i així, podem observar
que en la mateixa hi ha alguns contrastos, com es el cas del nucli urbà i polígon que
donen un aspecte encaixat a les zones agràrio-ramaderes.
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3.3.3.Qualitat del paisatge
La interacció entre les unitats de paisatge identificades permeten estimar la qualitat
global de l’espai estudiat. En aquet sentit, per a cadascun dels conjunts paisatgístics
definits, s’analitzen els següents valors del paisatge (DPTOP, 2006) tals com l’estètic,
l’ecològic, el productiu, l’històric, l’ús social, el mitològic, els religiosos i espirituals i els
simbòlics i identitaris.


Valor estètic

Els valors estètics del paisatge d’era Baisha Val d’Aran estan estretament relacionats
amb els valors naturals. L’escarpat relleu, el cromatisme canviant dels boscos i
l’abundància d’aigua es combinen amb un seguit d’elements antròpics que enriqueixen
aquesta diversitat natural.
Respecte als patrons agrícoles i forestals, en entorns concrets d’alguns fons de valls o
replans de les valls d’era Baisha Val d’Aran destaca, per la seva singularitat, una
formació agrícola anomenada bocage. Es tracta d’un paisatge compost per petites
parcel·les irregulars, aprofitant les minses zones planeres que les valls ofereixen, que
tant poden ser terres de cultiu com prats de dall i que es troben separats entre ells per
tanques vives, petits murs, talussos i arbres que sovint voregen els camins.


Valor ecològic

La zona d’estudi en general presenta una connectivitat ecològica alta, ja que tots els
enclavaments antropitzats ocupen localitzacions puntuals dins el fons de vall, el qual
es considerat com de connectivitat ecològica alta. En destaca però l’existència
d’elements lineals de permeabilitat moderada com són les vies de comunicació de
trànsit rodat relativament pròximes a la parcel·la objecte d’estudi. Pel que fa a la
qualitat del medi natural, la unitat de fons de vall formada pel mosaic agrícola i la
vegetació natural conformen un conjunt paisatgístic de qualitat ecològica.


Valor productiu

Pel que fa al valor productiu es evident que el fons de vall es un espai òptim per la
ramaderia i el conreu degut a que tenen un recurs hídric important. Tant els esport
d’aventura com el turisme tant rural com de muntanya han fet que aquets paisatges
siguin cada cop mes productius tot i que mes sensibles a modificacions que el
perjudiquin.


Valor històric

Entre els valors històrics cal destacar el patrimoni romànic de la Val d’Aran, on sobretot
es troben construccions de caràcter religiós com es la ermita de Sant Blai de Les.


Valor ús social

Els edificis defensius han estat clau en el desenvolupament del control de la vall. El
castell de Les, situat en un paisatge privilegiat donada la posició estratègica i de
control es un gran exemple.
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Valor simbòlic i identitari

Pel que fa als valors simbòlics del paisatge, primer de tot cal parlar de les festes, entre
les que destaca l’Hèsta deth Haro de Les. Es tracta d’una festa de foc, on l’Haro, un
avet, plantat al centre de la plaça el dia de Sant Pere i coronat pels últims casats de
l’any, és cremat la nit de Sant Joan, mentre els joves cremen i fan girar les halhes,
troços d’escorça, i ballen les danses tradicionals, com les anomenades Aubades, eth
Tricoter, eth Cadrilh de Les. Es tracta d’una festa ancestral, d’origen cèltic però
cristianitzada, que mostra els forts lligams de la població amb el món natural, en
especial els boscos.
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4. PROPOSTA
En aquest apartat es descriu de forma sintetitzada la proposta del projecte incloent-hi
la informació normativa del planejament del lloc on s’insereix i una anàlisi dels efectes
paisatgístics de l’actuació proposada, amb l’objectiu de preveure el paisatge resultant.

4.1.DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
Es descriu de forma sintetitzada les principals actuacions previstes en el projecte així
com les seves característiques de rellevància en relació al present estudi. La
descripció també inclou cartografia per a la comprensió de les actuacions.

4.1.1.Dimensionament
L’explotació ramadera objecte del present projecte s’instal·larà al terme municipal de
Les, a la finca amb identificació cadastral polígon 1, Parcel·la 162, 163, 164, 199, 198
amb una superfície de 8.809,47 m2. Situada al nord-est del terme municipal, a les
coordenades UTM X:313.733 i Y:4.743.651. La referència cadastral de la finca es:
25152A001001630000WP.

4.1.2.Descripció de l’activitat
L’activitat disposarà de vaques amb l’objectiu de fer-les parir i alletar els vedells fins a
les 3-4 setmanes de vida. En aquest moment, els vedells seran portats a una granja de
cria. Es preveu que l’activitat tingui un màxim de 50 mares.

4.1.3.Enginyeria de l’obra
En el projecte objecte d’estudi, es preveu la construcció d’una nau i un femer. En
primer lloc, la nau, de forma geomètrica rectangular i d’una sola planta, disposarà
d’una capacitat per a 50 mares. Les dimensions de la nau estan projectades en 44,40
m de longitud, 35,40 m d’amplada i una alçada màxima inferior a 7,60 m. El femer es
localitzarà fora del recinte de la granja, disposarà de 3 parets i unes dimensions de 15
metres de llargada, 10 metres d’amplada i una alçada de 2 metres amb capacitat per
emmagatzemar un total de 240 m3, valor que correspon a la producció estimada de
fems durant 6 mesos de l’any.
La superfície total unitària construïda serà de 1.571,76 m2 i la del femer serà de 150
m2. Així doncs, l’àrea total construïda serà de 1.721,76 m2.

4.1.4.Maquinaria
S’instal·larà la maquinària necessària per al correcte funcionament de la instal·lació

4.1.5.Ma d’obra
Es preveu que la granja ocupi a temps parcial un treballador de l’empresa promotora.
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4.1.6.Sistema de recollida d’aigües i lixiviats
Per al subministrament als punts d’aigua de les diferents zones d’animals s’utilitzarà
aigua de la xarxa municipal de Les.
Durant el procés de cria, les dejeccions sòlides produïdes pels animals es quedaran
com a jaç sobre el paviment de la nau. Una vegada es retirin els animals de
l’explotació, les dejeccions produïdes seran transportades al femer mitjançant pala
carregadora propulsada per tractor.

4.1.7.Tancament perimetral
Es disposarà un tancament perimetral d’acord amb les característiques de la zona
d’estudi.

4.2.ESTAT DEL PLANEJAMENT
El present apartat analitza la normativa urbanística i el planejament vigent en relació al
projecte de la granja a Les. En aquest sentit, s’ha considerat la informació del
planejament i dels espais amb algun tipus de protecció especial que puguin ser
afectats per l’emplaçament de la proposta. També s’ha considerat planejament d’abast
territorial, el planejament sectorial i finalment el planejament municipal.

4.2.1.Llei 20/2009
L’activitat en concret forma part de les activitats sotmeses al règim de llicència
ambiental de l’Annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.
L’Article 6 estableix les obligacions generals de les persones o les empreses titulars de
les activitats. En aquest sentit, estableix el següent:
1. Les activitats que són objecte d’aquesta llei i les instal·lacions que hi estan
vinculades han d’ésser projectades, instal·lades, utilitzades, mantingudes i
controlades de manera que s’assoleixin els objectius de qualitat ambiental i de
seguretat que fixa la legislació.
2. Les activitats i les instal·lacions que estan vinculades a aquesta llei compleixen
les obligacions generals fixades per l’article 6.1 si són desenvolupades i
utilitzades, respectivament, d’acord amb la finalitat i l’ús que els són propis i si
compleixen les condicions següents:
a) Estar projectades, instal·lades, controlades i mantingudes d’acord amb la
reglamentació i les instruccions del departament competent de la
Generalitat, i, si no hi ha reglamentació o instruccions específiques, quan
s’ajusten a les normes tècniques de reconeixement general.
b) Complir, si són perceptives, les condicions establertes per a l’autorització o
la llicència, o les obligacions que deriven del règim de comunicació.
3. La persona o l’empresa titulars de les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació
d’aquesta llei han de:
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a) Disposar de l’autorització, la llicència o la comunicació ambiental, i, en el
cas de les activitats de l’annex I.3 i de les activitats regulades per la
legislació d’espectacles públics i activitats recreatives, de l’autorització
substantiva.
b) Sotmetre l’activitat al control ambiental inicial, quan sigui preceptiu.
c) Sotmetre l’autorització o la llicència ambientals a la revisió periòdica
establerta.
d) Complir les obligacions de control periòdic i de subministrament
d’informació establertes en l’autorització o la llicència ambientals.
e) Comunicar a l’òrgan que ha atorgat l’autorització o la llicència ambientals
qualsevol modificació, substancial o no, que es proposi de dur a terme en
l’activitat.
f)

Comunicar a l’òrgan que ha atorgat l’autorització o la llicència ambientals la
transmissió de la titularitat.

g) Informar immediatament a l’òrgan que ha atorgat l’autorització o la llicència
ambientals de qualsevol incident o accident que pugui afectar el medi
ambient o les persones.
h) Prestar l’assistència i la col·laboració necessàries a les persones que
duguin a terme les actuacions de control, vigilància i inspecció.
i)

Complir qualsevol altra obligació establerta en aquesta llei i en les altres
disposicions aplicables.

L’Article 8 sobre distribució de competències sectorials en matèria ambiental, estableix
el següent:
1. Les competències sectorials en matèria ambiental que corresponen als
ajuntaments i a l’Administració de la generalitat de Catalunya són les que
determina la normativa específica aplicable a cada matèria.
2. Els ajuntaments tenen una intervenció preceptiva pel que fa a contaminació per
sorolls, vibracions, escalfor, olors, subministrament d’aigua, abocaments al
sistema públic de sanejament o al clavegueram municipal i gestió de residus
municipals, si no és que aquestes competències són delegades expressament
a altes ens o organismes.
3. En el cas que el funcionament d’una activitat dels annexos II, III o IV tingui
afeccions ambientals significatives sobre més d’un municipi, en matèries de
competència municipal, els ajuntament han d’adoptar les mesures de
col·laboració i coordinació que considerin pertinents i també poden sol·licitar, si
escau, la col·laboració del departament competent en matèria de medi ambient.
L’ Article 35 sobre les activitats sotmeses a la llicència ambiental, estableix el següent:
Se sotmeten al règim de llicència ambiental l’activitat o les activitats ubicades en un
mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o
empresa titulars, i que es relacionen en l’annex II.
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L’ Article 37 sobre els tràmits, estableix el següent:
La sol·licitud de la llicència ambiental se sotmet als tràmits següents:
a) Verificació formal de la documentació presentada.
b) Anàlisi de la suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb estudi ambiental.
c) Informació pública i veïnal.
d) Informes preceptius.
e) Proposta de resolució.
f) Tràmit d’audiència.
g) Resolució.
h) Notificació i comunicació.
L’ Article 38 sobre els òrgans ambientals municipals i comarcals, estableix el següent:
3. En els municipis de menys de 20.000 habitants correspon a l’òrgan tècnic ambiental
del consell comarcal o, si escau, a l’òrgan tècnic de l’ajuntament avaluar les sol·licituds
i els expedients i formular l’informe integrat. La Ponència Ambiental de la Generalitat,
amb l’informe previ del consell comarcal, pot habilitar els ajuntaments de municipis de
menys de 20.000 habitants per a constituir aquest òrgan tècnic ambiental propi,
sempre que justifiquin una capacitat tècnica i de gestió suficients.
L’ Article 39 sobre la sol·licitud, estableix el següent:
1. Prèviament a la redacció del projecte i a la sol·licitud de la llicència ambiental
es pot sol·licitar l’informe urbanístic de l’ajuntament del terme municipal on s’ha
d’ubicar l’activitat, acreditatiu de la compatibilitat de l’activitat amb el
planejament urbanístic, regulat per l’article 60.
2. La sol·licitud de la llicència ambiental ha d’anar acompanyada de la
documentació següent:
a) El projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic
competent, amb el contingut de les lletres a, c, d, f i g de l’article 18 que
sigui necessari en cada cas, atenent les característiques i la incidència de
l’activitat en el medi ambient.
b) Les característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat projectada,
sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com
a potencialment contaminant del sòl.
c) La designació del personal tècnic responsable d’executar el projecte.
d) La declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen
de confidencialitat d’acord amb la legislació.
e) Qualsevol altra documentació que es determini per reglament o que sigui
exigible per la legislació ambiental aplicable a l’activitat.
3. En el cas d’activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d’accidents
greus, projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de
substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que
s’estableixin en la normativa de seguretat industrial, és preceptiu l’informe que
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ha d’emetre el departament competent en aquesta matèria segons estableix
l’article 60.
4. En el cas d’una modificació substancial en una activitat ja autoritzada, la
sol·licitud i la documentació s’han de referir a la part o a les parts de l’activitat
que es modifica amb relació a tota l’activitat i als aspectes del medi afectats per
la modificació, sempre que la modificació parcial permeti una avaluació
ambiental diferenciada del conjunt de l’activitat, perquè no es produeixin
efectes additius en el conjunt de les emissions.
5. La documentació necessària per a sol·licitar la llicència o les modificacions
posteriors de l’activitat s’han de presentar en el format i el suport informàtics
que fixi l’ajuntament competent.
6. La sol·licitud s’ha d’adreçar a l’ajuntament del terme municipal en el qual es
projecta dur a terme l’activitat.
7. En el cas que l’activitat se situï en un espai natural protegit, està sotmesa al
procés de consulta prèvia respecte a la necessitat d’avaluació d’impacte
ambiental en els termes establerts per l’article 32.1.
L’Article 40 sobre verificació formal i suficiència del projecte bàsic amb estudi
ambiental, estableix el següent:
1. Un cop rebuda la sol·licitud, l’òrgan tècnic ambiental municipal o comarcal,
segons que correspongui, procedeix a comprovar formalment la documentació
presentada.
2. L’òrgan tècnic ambiental municipal o comarcal, segons que correspongui, s’ha
de pronunciar sobre la suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb estudi
ambiental i la resta de documentació presentada.
3. En el cas d’activitats sotmeses als informes preceptius establerts pels articles
42 i 43, els organismes del departament competent en matèria de medi
ambient, en l’àmbit de llurs competències, s’han de pronunciar sobre la
suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb estudi ambiental.
4. Es pot acordar la insuficiència o la no-idoneïtat del projecte bàsic amb estudi
ambiental, o dels altres documents presentats, si es considera que:
a) El projecte bàsic amb estudi ambiental o la documentació presentada, a
causa de les insuficiències o les deficiències detectades, ha d’ésser objecte
d’una formulació nova.
b) El projecte no és idoni per a tramitar-se, perquè no s’adequa a l’objecte o a
les finalitats de la llicència sol·licitada, o bé quan la sol·licitud no és
admissible per raons legals o de planificació sectorial, territorial o per la
incompatibilitat urbanística.
5. La resolució que acordi la insuficiència o la no-idoneïtat del projecte s’ha
d’adoptar d’una manera motivada i amb l’audiència prèvia a la part interessada.
Aquesta resolució posa fi al procediment administratiu i es procedeix a arxivar
les actuacions.
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6. En cas que en el projecte o en la documentació presentada es detectin
insuficiències o deficiències que siguin esmenables, se n’ha d’informar la
persona o l’empresa sol·licitant perquè les esmeni. Transcorregut el termini de
tres mesos sense que s’hagin resolt les insuficiències o les deficiències, s’ha
de declarar la caducitat de l’expedient i s’han d’arxivar les actuacions.
L’Article 41 sobre informació pública, estableix el següent:
1. Un cop verificada la suficiència i la idoneïtat de l’estudi ambiental, i la resta de
documentació presentada, s’ha de sotmetre a informació pública per a un
període de trenta dies i, simultàniament, s’ha de sotmetre a informació veïnal
en un termini de deu dies. També s’ha de difondre per mitjà de les xarxes
telemàtiques d’informació. En tots els casos, en la publicació hi ha de constar el
dret dels ciutadans a accedir a la informació sobre el procediment concret.
2. Les dades de la sol·licitud i la documentació que l’acompanyi, emparades pel
règim de confidencialitat, s’exceptuen de la informació pública.
L’Article 42 sobre els informes preceptius en matèria de medi ambient, estableix el
següent:
1. Cal un informe preceptiu de l’administració hidràulica i de l’administració de
residus de Catalunya, i també del departament competent en matèria de
protecció del medi ambient, en l’àmbit de les competències respectives, per a
les activitats enumerades en l’annex VI.
2. Quan el sistema públic de sanejament del municipi on es pretén exercir
l’activitat sigui a càrrec d’un altre ens gestor diferent de l’ajuntament o de
l’administració hidràulica de Catalunya, l’informe sobre l’abocament d’aigües
residuals a aquest sistema o al clavegueram municipal l’ha de sol·licitar
l’ajuntament, directament, a l’ens gestor.
3. S’han de sol·licitar també tots els altres informes que siguin preceptius per la
normativa sectorial ambiental.
L’Article 43 sobre els informes preceptius en matèria de prevenció d’incendis forestals,
estableix el següent:
S’ha de sol·licitar un informe als òrgans competents amb relació a les mesures de
prevenció d’incendis forestals per a les activitats situades a una distància de la massa
forestal inferior a cinc-cents metres, i també per a les activitats situades als municipis
declarats d’alt risc d’incendis forestals.
L’Article 49 sobre el contingut de la llicència ambiental, estableix el següent:
1. La llicència ambiental ha de detallar:
a) Els valors límit d’emissió de substàncies contaminants, que es determinen
de conformitat amb els paràmetres definits per l’article 9, i, si escau, els
paràmetres o les mesures tècniques equivalents que els complementen o
que els substitueixen.
b) Les determinacions de la declaració d’impacte ambiental, si escau.
c) Els sistemes de tractament i control de les emissions i, si escau,
d’autocontrol, amb l’especificació del règim d’explotació i de la metodologia
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de mesurament, la freqüència, el procediment d’avaluació dels mesurament
o l’obligació de comunicar a l’òrgan ambiental municipal competent, amb la
periodicitat que es fixi, els controls amb les dades que calguin per a
comprovar el compliment del contingut de la llicència.
d) La determinació de les mesures relatives a les condicions d’explotació
diferents de les normals que poden afectar el medi ambient, com són, entre
altres, la posada en funcionament, les fuites, les errades de funcionament,
les aturades momentànies i el tancament definitiu de l’explotació.
e) La determinació, si cal, de les prescripcions que garanteixin la protecció del
sòl i de les aigües residuals i dels residus que genera l’activitat.
f)

La determinació de la garantia suficient, en funció de la magnitud i les
característiques de la instal·lació, per a respondre de les obligacions
derivades de l’activitat autoritzada, de conformitat amb les normatives
específiques en aquesta matèria.

g) Qualsevol altra mesura o condició que, d’acord amb la legislació vigent,
sigui adequada per a protegir el conjunt del medi ambient afectat per
l’activitat.
2. La llicència ambiental es pot tramitar simultàniament i, si escau, atorgar
conjuntament amb la resta de llicències sectorials de competència municipal.
L’Article 60 sobre l’informe urbanístic, estableix el següent:
1. L’informe urbanístic establert per aquesta llei s’ha de sol·licitar a l’ajuntament
presentant la documentació fixada per reglament.
2. L’ajuntament ha de lliurar l’informe urbanístic, en el termini màxim d’un mes,
amb el contingut que es determini per reglament. En el cas que no s’hagi lliurat
en el termini indicat, qui sol·licita l’autorització ambiental ho pot justificar amb
una còpia de la sol·licitud de l’informe urbanístic i de la documentació
presentada a l’ajuntament amb constància de la data de presentació, per a
continuar la tramitació de l’expedient.
3. Si l’informe urbanístic és desfavorable, independentment del moment en què
s’ha emès, sempre que s’hagi rebut abans que s’atorgués l’autorització
ambiental, l’òrgan ambiental del departament competent en matèria de medi
ambient ha de dictar una resolució que posi fi al procediment i arxivar les
actuacions.
4. En els casos d’activitats subjectes a la legislació d’accidents greus o que tenen
algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o
molt tòxiques incloses en aquesta legislació d’accidents greus, de conformitat
amb els llindars que estableix la normativa de seguretat industrial, la sol·licitud
ha de contenir la informació que determini aquesta legislació.
5. En el cas de l’article 60.4, l’ajuntament ha de demanar un informe al
departament competent en matèria de seguretat industrial. Aquest informe, que
ha d’acompanyar l’informe urbanístic, s’ha d’emetre en un termini màxim de
quinze dies.
6. En el cas que es vulgui ubicar l’activitat en sòl no urbanitzable, l’informe
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urbanístic s’ha de pronunciar sobre la possibilitat d’autoritzar l’activitat de
conformitat amb la legislació d’urbanisme i el planejament urbanístic aplicables.
L’ajuntament ha de fer constar en l’informe si el projecte urbanístic, o el pla
especial corresponent, ja estat aprovat o no, per a condicionar l’eficàcia de
l’autorització ambiental a l’aprovació esmentada.
7. L’informe urbanístic caduca en el termini que es fixa en el mateix informe, amb
un mínim de sis mesos, i, si no n’hi ha, al cap de dos anys d’haver estat
expedit, per a presentar la sol·licitud o la comunicació corresponents.
L’Article 67 sobre especificitats de les explotacions ramaderes, estableix el següent:
1. Les explotacions ramaderes incloses en els annexos I i II resten subjectes a les
especificitats següents:
a) Les sol·licituds de llicències i autoritzacions ambientals han d’aportar el pla de
gestió de les dejeccions ramaderes de l’explotació, el qual s’ha de trametre al
departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia perquè emeti un
informe preceptiu i vinculant sobre la gestió de les dejeccions ramaderes
prèviament a la concessió de l’autorització o la llicència ambientals. Per a
elaborar aquest informe, quan el pla de gestió de les dejeccions afecta zones
vulnerables per a la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, es té
en compte el programa d’actuació corresponent que es desenvolupi per
reglament.
b) Les prescripcions sobre la gestió i el control de les dejeccions ramaderes i dels
residus que s’estableixen en l’autorització o la llicència ambientals s’han
d’adequar a les particularitats que resulten de les modalitats pràctiques de la
gestió, de la capacitat de l’explotació, de l’espècie animal allotjada i de
l’emplaçament, tot ponderant els costos i els avantatges de les mesures
prescrites.
c) Corresponen a l’òrgan del departament competent en matèria d’agricultura i
ramaderia, en l’àmbit de les potestats de l’ordenació de la producció agrícola i
ramadera, les funcions inspectora, de control ordinari i sancionadora de
l’incompliment de les determinacions dels plans de gestió de les dejeccions
ramaderes, sens perjudici de les funcions que corresponen a l’òrgan competent
en matèria d’aigües.
d) S’ha de determinar, per reglament, un procediment simplificat, a més del
contingut del projecte i, si escau, de l’estudi d’impacte ambiental adaptat a les
particularitats a les quals es refereixen les lletres a, b i c de l’article 67.1.

4.2.2.Decret 343/2006
El 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 i els
informes d’impacte i integració paisatgística, resulten d’especial interès els Articles 19,
20, 21 i 22.
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L’Article 19 sobre l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística, estableix el següent:
L’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística és un document tècnic destinat a
considerar les conseqüències que té sobre el paisatge l’execució d’actuacions,
projectes d’obres o activitats i a exposar els criteris adoptats per a la seva integració.
L’Article 20 sobre l’obligatorietat, estableix el següent:
1. L’Estudi d’impacte i integració paisatgística es requereix en els següents
supòsits:
a) En aquelles actuacions, usos, activitats i noves construccions en sòl no
urbanitzable que s’han d’autoritzar pel procediment previst a l’article 48 del
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’urbanisme.
b) En els supòsits en què així es requereixi pel planejament territorial o
urbanístic.
c) En tots aquells altres supòsits en què així ho estableixi qualsevol llei o
disposició de caràcter general.
2. Aquest estudi ha de ser informat preceptivament, d’acord amb el que estableix
l’article 22.2 d’aquest decret.
3. El promotor o promotora del projecte és la persona obligada a presentar
l’Estudi d’impacte i integració paisatgística que haurà de ser elaborat per
persona tècnicament competent.
L’Article 21 sobre el contingut, estableix el següent:
1. L’Estudi d’impacte i integració paisatgística ha de tenir el següent contingut:
1.1.

La descripció de l’estat del paisatge: principals components, valors
paisatgístics, visibilitat i fragilitat del paisatge.

1.2.

Les característiques del projecte: emplaçament i inserció, documents
que defineixen el projecte tals com alçats, seccions, plantes, volumetria,
colors, materials i altres aspectes rellevants.

1.3.

Els criteris i mesures d’integració paisatgística: impactes potencials,
anàlisi de les alternatives, justificació de la solució adoptada, descripció
de les mesures adoptades per a la prevenció, correcció i compensació
dels impactes.

2. L’Estudi ha d’anar acompanyat dels documents gràfics necessaris que
permetin visualitzar els impactes i les propostes d’integració del projecte en el
paisatge, així com de la informació referida a l’estat del planejament en el qual
s’insereix l’actuació.
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L’Article 22 sobre l’Informe d’impacte i integració paisatgística, estableix el següent:
1. L’Informe d’impacte i integració paisatgística, té per objectiu avaluar la idoneïtat
i suficiència dels criteris o les mesures adoptades en els estudis a que fan
referència l’article 19 i següents d’aquest decret, per integrar en el paisatge les
actuacions, usos, obres o activitats a realitzar.
2. Correspon emetre aquest informe amb caràcter preceptiu a la Direcció General
d’Arquitectura i Paisatge en els supòsits següents:
a) Quan d’acord amb l’article 12.2 i la disposició transitòria primera de la Llei
8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, així ho
determinin els plans territorials parcials i els plans directors territorials.
b) En tots els altres supòsits que ho estableixi la legislació territorial i
urbanística, i en tot cas, en les actuacions, usos, activitats i noves
construccions que s’han d’autoritzar pel tràmit previst en l’article 48 del
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’urbanisme.
c) En tots aquells supòsits que la normativa general o sectorial ho determini, a
demanda de l’òrgan urbanístic a qui correspon l’aprovació del planejament
o del projecte.
3. L’informe preceptiu de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, serà emès
a petició de l’ajuntament o d’altres administracions on s’hagi presentat el
conjunt de la documentació necessària per a obtenir l’aprovació de l’actuació
específica.
4. L’emissió d’aquest informe s’ha de fer en el termini màxim d’un mes,
transcorregut el qual, si no ha estat emès, se seguiran les actuacions.

4.2.3.Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del
paisatge
Resulten d’especial interès els Articles 1 i 2. En aquest sentit, l’Article 1 estableix que
l’objecte de la llei és “el reconeixement, la protecció, la gestió i l'ordenació del
paisatge, a fi de preservar els seus valors naturals, patrimonials, culturals, socials i
econòmics en un marc de desenvolupament sostenible. Amb aquesta finalitat, aquesta
llei impulsa la plena integració del paisatge en el planejament i en les polítiques
d'ordenació territorial i urbanístiques, i també en les altres polítiques sectorials que hi
incideixen de manera directa o indirecta.”
La llei també defineix els principis en matèria de paisatge, són els següents:
a) Afavorir l'evolució harmònica del paisatge d'acord amb els conceptes d'utilització
racional del territori, de desenvolupament urbanístic sostenible i de funcionalitat dels
ecosistemes.
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b) Preservar, amb l'adopció de mesures protectores del paisatge, el dret dels ciutadans
a viure en un entorn culturalment significatiu.
c) Reconèixer que el paisatge és un element de benestar individual i col·lectiu que, a
més de valors estètics i ambientals, té una dimensió econòmica, cultural, social,
patrimonial i identitària.
d) Considerar les conseqüències sobre el paisatge de qualsevol actuació d'ordenació i
gestió del territori i valorar els efectes de l'edificació sobre el paisatge.
e) Afavorir la cooperació entre les diverses administracions públiques en l'elaboració i
l'execució del planejament i de les polítiques de paisatge.
f) Promoure la col·laboració de la iniciativa pública i privada en l'impuls d'actuacions,
l'adopció d'instruments i la presa de decisions sobre el paisatge.
g) Impulsar la participació en les polítiques de paisatge dels agents socials,
professionals i econòmics, especialment dels col·legis professionals, les universitats,
les associacions de defensa de la natura i els representants de les organitzacions
empresarials i sindicals.
h) Fomentar la formació en matèria de paisatge.

4.2.4.Llei 3/2012
Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel qual s’aprova la modificació del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. (1/2005)
L’Article 47, que estableix el règim d’ús del sòl no urbanitzable, estableix el següent:
1. Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable tenen el dret d’ús, de
gaudir i de disposició de llurs propietaris, d’acord amb la naturalesa rústica dels
terrenys, sempre sota els imperatius derivats del principi d’utilització racional
dels recursos naturals i dins els límits establerts per aquesta Llei, per la
legislació sectorial, pel planejament urbanístic i per la legislació que sigui
aplicable a l’exercici de les facultats de disposició d’aquesta classe de sòl.
6. En sòl no urbanitzable, ultra les actuacions d’interès públic a què es refereix
l’apartat 4, només es poden admetre com a noves construccions, respectant
sempre les incompatibilitats i les determinacions de la normativa urbanística i
sectorial aplicable:
a) Les construccions i les dependències pròpies d’una activitat agrícola,
ramadera, d’explotació de recursos naturals o, en general, rústica. Entre les
construccions pròpies d’una explotació de recursos naturals procedents
d’activitats extractives, s’hi inclouen les instal·lacions destinades al primer
tractament i a la selecció d’aquests recursos, sempre que aquestes
activitats de selecció produeixin un impacte ambiental menor si es duen a
terme al lloc d’origen.
7. L’autorització d’obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir en tots els
casos la preservació d’aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà
i la màxima integració ambiental de les construccions i les activitats
autoritzades.
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8. L’autorització de les obres i els usos en els casos regulats pels articles 48,49 i
50 està subjecta, prèviament a la tramitació de la llicència urbanística
municipal, al procediment que estableixen els dits preceptes.
9. El sòl no urbanitzable no pot ésser dedicat a usos que, atenent els valors que
el pla d’ordenació urbanística municipal protegeix o preserva i les finalitats que
persegueix, en transformin la destinació o la naturalesa o bé lesionin o
impedeixin la realització dels dits valors o l’assoliment de les dites finalitats.
L’Article 48 sobre el procediment per a l’aprovació de projectes d’actuacions
específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable, queda modificat de la manera
següent:
1. Els projectes de les actuacions específiques d’interès pública què es refereix
l’article 47.4, si no estan incloses en un pla especial urbanístic, han d’ésser
sotmesos a informació pública per l’ajuntament, per un termini d’un mes. Tant el
projecte d’aquestes actuacions com, si s’escau, el pla especial urbanístic
formulat per a acomplir-les 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 de Cultura, si l’actuació
afecta restes arqueològiques d’interès declarat.
d) Un informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, si no és
comprés 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.
f)

Un informe del Servei Geològic de Catalunya, si l’actuació afecta jaciments
paleontològics o punts geològics d’interès.

g) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial.
2. L’aprovació prèvia dels projectes a què es refereix l’apartat 1 correspon a
l’ajuntament i l’aprovació definitiva correspon a la comissió territorial
d’urbanisme que pertoqui, que l’ha d’adoptar en el termini de tres mesos des
que se lo presenta l’expedient complet. En tots els casos, la resolució ha de
fixar les mesures correctores aplicables a fi d’evitar la degradació i la
fragmentació d’espais agraris i de minorar els efectes de les edificacions, de
llurs usos i accessos i dels serveis i les infraestructures associats sobre la
qualitat del paisatge, i també les condicions de caràcter urbanístic que calgui, el
compliment de les quals s’ha de garantir adequadament. El projecte es pot
denegar, si escau, pels motius que estableixen els apartats 3 i 4 de l’article 85.
L’avaluació d’impacte ambiental es tramita d’acord amb la legislació sectorial
específica, quan és preceptiva.
3. L’aprovació definitiva dels projectes d’actuacions específiques d’interès públic
no incloses en un pla especial urbanístic és requisit per a poder tramitar les
llicències o autoritzacions municipals relatives a l’actuació, que tanmateix
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poden ésser tramitades simultàniament, condicionades sempre a l’aprovació
del projecte. Això no obstant, es poden establir per reglament els supòsits en
què, atesa l’escassa entitat de les obres o de la superfície de sòl afectada per
l’actuació, no és exigible l’aprovació del projecte. En aquests supòsits, per a
atorgar les llicències o autoritzacions municipals corresponents es requereix
l’informe previ favorable de la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui.
L’Article 49 estableix el procediment per a l’aprovació de determinats projectes de
noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable. En aquest sentit, estableix el
següent:
2. Els projectes de noves construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o,en
general, rústica, si superen els llindars que estableixen el planejament territorial i
l’urbanístic, llevat del supòsit de l’incís final de l’apartat 3, s’han de sotmetre a l’informe
de la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui, que regula l’article 50.1,amb els
mateixos efectes vinculants. Aquest informe s’ha de referir als aspectes de legalitat
dels projectes i a l’estudi d’impacte i integració paisatgística de la nova construcció que
el promotor del projecte ha de presentar.

4.2.5.Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran
En data 25 de juliol de 2006, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla
territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran. L'acord de Govern i la normativa del Pla han
estat publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4714, de 7 de
setembre de 2006, a l'efecte de la seva executivitat immediata. Aquest defineix els
següents tres intruments:
-

El Pla territorial general

-

Els plans territorials parcials

-

Els plans territorials sectorials

Mitjançant aquests diversos instruments ha d’ésser formulat i aprovat el planejament
territorial de Catalunya, amb l’amplitud i precisió necessàries per a que pugui ser el
referent principal de la política territorial a desenvolupar en la línia que assenyalen els
articles 40 i 45 de la Constitució espanyola, esmentats en el preàmbul de la Llei de
política territorial esmentada.
Els documents del Pla Territorial Parcial s’articula en els següents documents:
-

Memòria

-

Normes d’ordenació territorial

-

Plànols d’ordenació

-

Estudi econòmic i financer

-

Documents ambientals (IAP, ISA, MA)

-

Informe de participació
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Són d’especial interès la Memòria, les Normes d’ordenació territorial i els Plànols
d’ordenació.
4.2.5.1.Memòria
El Preàmbul del text estableix que, d’acord amb el seu caràcter pròpiament territorial,
en el sentit de comprensiu dels diversos components de la realitat,la Llei de política
territorial estableix per als plans territorials un contingut temàtic similar al del Pla
territorial general que s’expressa en els següents termes:
-

La definició dels nuclis especialment aptes per a establir-hi equipaments
d’interès comarcal.

-

L’assenyalament dels espais d’interès natural.

-

La definició de les terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal
conservar o ampliar per les seves característiques d’extensió, de situació i de
fertilitat.

-

L’emplaçament d’infraestructures.

-

Les àrees de protecció de construccions i d’espais naturals d’interès
historicoartístic.

-

Les previsions de desenvolupament socioeconòmic.

-

Les determinacions per a la planificació urbanística.

Per últim, els plans territorials parcials, han de considerar els objectius següents de
preservació del medi:
-

Fomentar el desenvolupament sostenible del país.

-

Respectar les terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès, ja sigui per llur
extensió, per llur ubicació o per llur fertilitat.

-

Incentivar l’ús eficient dels recursos energètics i hidràulics.

-

Salvaguardar els espais naturals d’especial interès.

-

Afavorir el mínim impacte ambiental de les actuacions amb incidència territorial.

El Capítol 4 tracta el sistema d’espais oberts. En aquest sentit, el Pla determina que el
sistema d’espais oberts el conforma tot el sòl sotmès, d’acord amb el planejament
urbanístic vigent, al règim de sòl no urbanitzable.
El Pla considera el sòl no urbanitzable com una part important del patrimoni natural i
cultural del territori i no com una mera reserva de sòl a l’espera d’ésser urbanitzat en
un futur més o menys llunyà. Per tant, la seva planificació i gestió són imprescindibles
per tal de garantir el funcionament eficient i sostenible tant del conjunt del territori com
de cadascuna de les seves parts.
Els Objectius que fixa el Pla per al sistema d’espais oberts:
-

Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la seva matriu
biofísica.

-

Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a
components de l’ordenació del territori.

Estudi d'Impacte I Integració Paisatgística D'una Granja De Boví Al Municipi De Les

-

Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic.

-

Moderar el consum de sòl.

A partir d’aquests criteris, els objectius específics del Pla pel que respecta a
l’ordenació del sistema d’espais oberts en el Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran
són els següents:
a) Evitar la urbanització i la degradació d’aquells terrenys no urbanitzats que reuneixen
especials qualitats com a espais d’interès natural, paisatgístic, social, cultural i
econòmic, entre els quals els sòls més fèrtils i de major productivitat agrícola.
b) Evitar els processos d’implantació urbana en àrees mal comunicades, no aptes
orogràficament o subjectes a riscos, d’acord amb allò que estableix la normativa
urbanística.
c) Assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment de la
biodiversitat i la salut dels ecosistemes.
d) Preservar aquells terrenys necessaris per al cicle hidrològic.
e) Dotar de sentit morfològic i territorial les delimitacions dels sòls integrants del
sistema d’espais oberts afavorint la màxima continuïtat i dimensió territorial de les
peces no urbanitzades.
f) Establir una gradació de preferències amb relació a les alternatives d’urbanització i
edificació.
g) Assenyalar indicativament la localització de les àrees necessàries per a possibles
infraestructures o equipaments d’interès estratègic en el futur atenent la seva
connectivitat, topografia o condicions.
h) Facilitar les activitats econòmiques estratègiques compatibles amb el sòl no
urbanitzable.
i) Contribuir a garantir la continuïtat de l’activitat agrària i del sistema de ramaderia
tradicional extensiu pel seu especial interès en la gestió dels espais oberts.
j) Contribuir a la valorització econòmica dels espais oberts mitjançant l’ús turístic o
d’altres usos compatibles amb la seva preservació que afavoreixin la seva gestió.
k) Propiciar la gestió i la protecció del paisatge rural.
Aquests objectius tenen el rang de principis rectors i hauran d’informar, en absència
de determinacions normatives més específiques, la presa de decisions en el
planejament urbanístic, en els projectes d’infraestructures i en la gestió dels espais
oberts.
El Pla proposa tres categories bàsiques de sòl no urbanitzable segons el grau de
protecció que els atorga davant les possibles transformacions:
-

el sòl no urbanitzable de protecció especial

-

el sòl no urbanitzable de protecció territorial

-

el sòl no urbanitzable de protecció preventiva

En el cas de la zona d’estudi, la parcel·la d’emplaçament de l’activitat es troba sobre
terrenys de sòl no urbanitzable de protecció preventiva.
Pàgina 49

Sòl no urbanitzable de protecció preventiva
El Pla considera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que,
mitjançant el planejament d’ordenació urbanística municipal i d’acord amb l’estratègia
que el Pla assigna a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser
urbanitzades i edificades, si escau.
En relació a l’emplaçament d’una granja sobre sòl no urbanitzable de protecció
preventiva, 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 determinat per les Normes d’ordenació territorial per a garantir una
avaluació suficient dels pros i contres de la iniciativa.
Pel que fa a les regulacions, el sòl no urbanitzable 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 (Decret legislatiu1/2005).
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 que estableixin 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.
L’article 4.2 estableix les regulacions per a sòl no urbanitzable de protecció preventiva,
són les següents:
En síntesi, el Pla territorial proposa una determinació espacial i normativa del sistema
d’espais oberts de l’Alt Pirineu i Aran que es basa en els següents eixos:
1. La delimitació i la protecció especial 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.
2. La delimitació i la protecció territorial d’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.
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3. La delimitació del sòl no urbanitzable convencional, aquell que es regeix per la
legislació urbanística i on el planejament urbanístic, si ha de classificar nou sòl
urbanitzable, ho haurà de fer d’acord amb les estratègies de desenvolupament
assenyalades pel Pla, i on és desitjable que es concentrin les actuacions admissibles
en sòl no urbanitzable.
4. L’exclusió normativa del desenvolupament urbà i de l’edificació en terrenys
incompatibles o inadequats, sigui quin sigui el règim de protecció que li assigna el Pla;
cosa que inclou el sòl afectat per riscos greus i el sòl de domini públic.
5. L’establiment de directrius normatives per a un planejament urbanístic municipal
proactiu del sòl no urbanitzable orientat a garantir l’equilibri home-natura, la qualitat de
vida i el desenvolupament sostenible.
6. L’establiment de normes generals relatives a les edificacions i instal·lacions en sòl
no urbanitzable i, en general, a la transformació del sòl en els paisatges rurals.
7. L’establiment de determinacions específiques per a la valorització dels espais oberts
8. L’establiment d’una bateria d’elements per afavorir l’activitat del sector primari,
garantia principal de gestió dels espais oberts.
9. L’establiment de recomanacions complementàries per a una millor planificació i
gestió dels espais oberts.

4.2.6. Catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran
Els catàlegs de paisatge són un instrument per protegir, gestionar i ordenar el paisatge
a Catalunya, i estan concebuts principalment com a eines de suport a la planificació
territorial.
L’article 10 de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya
defineix els catàlegs de paisatge de Catalunya com “els documents de caràcter
descriptiu i prospectiu que determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya,
n’identifiquen els valors i l’estat de conservació i proposen els objectius de qualitat que
han de complir.”
Elaborat per l'Observatori del Paisatge, lliurat al Departament de Territori i Sostenibilitat
el 29 de juliol de 2011 i aprovat 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).
Paisatges d’atenció especial
El paper dels paisatges d’atenció especial és clau per plantejar altres objectius de
planejament que no siguin el merament territorial, com és el cas de l’urbanístic. Les
decisions preses en l’àmbit urbanístic són, de fet, les que acaben tenint més incidència
sobre el paisatge, o almenys les que són més fàcils de percebre per part de la
població.
Aquests paisatges d’atenció especial es troben, en major o menor mesura, desplegats
a totes les unitats de paisatge a excepció del Montsec i la Rodalia d’Oliana, i pretenen
recollir tres dinàmiques que marcaran el futur del paisatge dels Pirineus catalans i
aranesos: l’especialització territorial en el sector turístic associat als esports hivernals
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(en concret, l’esquí alpí), el despoblament d’amplis espais que han quedat fora dels
circuits econòmics predominants al país, i, en darrer terme, els conflictes territorials i la
repercussió en el paisatge entre els sectors tradicionals agrícoles i ramaders fruit de la
creixent urbanització.
Per aquest ordre, els paisatges d’atenció especial són:
• El paisatge de l’esquí
• El paisatge del Pre-pirineu
• El paisatge de l’alt Segre
La granja queda totalment exclosa d’aquets espais.
Objectius de qualitat paisatgística de l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran
Els objectius de qualitat paisatgística són:
1.Un paisatge urbà que valoritzi els elements característics i definitoris de l’arquitectura
pirinenca, amb uns espais de transició ben delimitats i ordenats que mantinguin i
reforcin els patrons d’assentament urbà en relació amb el paisatge obert.
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.
4.Uns paisatges dels prats de dall, amb una singularitat i identitat diferenciades, que
continuïn funcionant com a part essencial de la gestió agrícola i ramadera.
5.Uns paisatges fluvials i lacustres ben conservats que prioritzin la funcionalitat
connectora i paisatgística, conservin el patrimoni històric (ponts, moles, forces, etc.) i el
patrimoni cultural (simbologia, cançons, llegendes), així com permetin el gaudi per part
de la població.
6.Unes infraestructures lineals (xarxa viària i ferroviària, línies elèctriques, etc.) i de
telecomunicacions integrades en el paisatge i que permetin el desenvolupament
d’activitats econòmiques i fomentin un major equilibri territorial i demogràfic, tot
mantenint la continuïtat i la permeabilitat ecològica i social respecte a les seves
característiques paisatgístiques.
7.Un territori amb perspectives paisatgístiques de qualitat (fites i fons escènics) que
mantinguin els referents visuals i identitaris dels paisatges de l’Alt Pirineu i Aran.
8.Una xarxa de miradors i itineraris que posi en valor les panoràmiques més rellevants
i actuï com a via de penetració per descobrir i interactuar amb la diversitat de
paisatges de l’Alt Pirineu i Aran, tot conservant el seu ús i simbolisme històric.
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.
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10. Uns trets històrics i culturals singulars (romànic, castells, memòria històrica,
toponímia, llengua aranesa, etc.) que formin part de l’imaginari paisatgístic i participin
en la creació d’identitats col·lectives vinculades al paisatge.
La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, en el seu
article 11, apartat f), estableix que els catàlegs de paisatge incorporaran una proposta
de mesures i accions necessàries per a assolir els objectius de qualitat paisatgística.
Les mesures, tal i com s’han concebut en el Catàleg, equivalen a criteris generals que
contribueixen a l’assoliment dels objectius de qualitat paisatgística. Les accions
corresponen a actuacions, projectes o iniciatives impulsades per les administracions
que, seguint els criteris establerts prèviament, també ajudin a l’assoliment dels
objectius de qualitat paisatgística definits. En cap dels dos casos es tracta d’una llista
exhaustiva de criteris i accions, atès que l’assoliment de l’objectiu de qualitat
paisatgística depèn en molts casos de dinàmiques que s’escapen de l’àmbit d’actuació
del catàlegs de paisatge.
Els criteris i accions referents a l’objectiu d’interès per al present estudi són les
següents:
Per als paisatges agraris
Criteri 3.7. Conservar i posar en valor tots els mosaics agroforestals, espais agraris i
hortes com a espais agrícoles productius d’elevada biodiversitat, valor estètic i interès
interpretatiu de la contribució humana sobre el paisatge.
Criteri 3.8. L’Alt Pirineu i Aran present a un conjunt de paisatges agraris d’elevat valor
productiu(bocage, closa cerdana) han de continuar mantenint el seu caràcter.
Criteri 3.9. Garantir l’accés als paisatges agraris que han de mostrar-se a la població
com un paisatge atractiu, obert i acollidor que convidi a la descoberta. En aquest
sentit, cal mantenir els antics camins agrícoles tot facilitant la seva senyalització i
aprofitament com a itineraris turístics i de promoció de rutes de descoberta del
paisatge dels mosaics agroforestals i agraris. Igualment, cal difondre el patrimoni
natural, cultural i simbòlic relacionat amb les rutes transhumants, així com mantenir i
reaprofitar la xarxa de carrerades existents.
Criteri 3.10. Es procurarà que els petits horts siguin respectuosos amb els elements
del medi natural i coherents amb els valors paisatgístics del seu l’entorn, i que
l’activitat productiva dirigida a l’autoconsum pugui coexistir amb les activitats de
caràcter social, lúdic o educatiu. Els principals horts de l’Alt Pirineu i Aran són a la Seu
d’Urgell, la Pobla de Segur, Puigcerdà, Bellver de Cerdanya, Tremp, Esterri d’Àneu,
Senterada, Pont de Suert i Bossòst.
Criteri 3.11. Les actuacions que s’esdevinguin en els espais agrícoles han de seguir
les pautes pròpies dels paisatges agraris preexistents i les tècniques específiques de
contextualització/harmonització i/o mimesi/ocultació.
Criteri 3.12. Potenciar les actuacions de custòdia del territori i la participació de les
administracions municipals. Així mateix, establir mecanismes d’ajuda al manteniment
de les activitats agràries pròpies d’aquests paisatges agraris quan sigui necessari.
Criteri 3.13.Posar en valor determinats elements de suport a l’activitat agrícola per tal
d’obrir noves vies de desenvolupament rural lligats al turisme de descoberta i
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interpretació (arquitectura de la pedra seca, infraestructura d’aprofitament de l’aigua,
etc.). Una via és promoure l’agroturisme com una oportunitat de complementarietat
econòmica per al manteniment de les explotacions familiars agràries en actiu. D’altra
banda, es donarà valor afegit als productes primaris d’aquestes zones mitjançant
estratègies de valorització del paisatge i de diferenciació del tipus de producció.
Criteri 3.14. En les intervencions d’enginyeria, obres projectades i en els nous
regadius, els possibles processos de concentració parcel·lària haurien de respectar la
xarxa hidrogràfica natural i els camins, i minimitzar els moviments de terra, la
modificació topogràfica i l’eliminació de vegetació.
Criteri 3.15. Fomentar programes d’educació, interpretació i sensibilització del paisatge
agrícola, en relació amb els seus valors paisatgístics, productius i naturals
Fitxes del paisatge
Al apartat de components del paisatge ja es fa una sintesis de els trets característic
d’aquesta unitat del paisatge, tot i aixó aquestes tenen uns objectius concrets, com són
els següents:
1.1 Una muntanya atlàntica amb pobles vius que combinin les activitats
agroramaderes extensives amb el turisme rural, així com la prestació de serveis i
petites indústries al fons de vall, tot conservant la identitat aranesa d’aquests
paisatges.
1.2 Uns nuclis urbans que conservin tot el seu caràcter de fites visuals, el perfil
característic i el valor simbòlic i històric, amb elements configuradors de la imatge de
conjunt com els campanars o els prats que els envolten i noves construccions i
rehabilitacions ben integrades. És el cas dels nuclis a mig vessant de Canejan, Arròs,
Bausen, Begòs, Benòs, es Bòrdes, Vilamós, Arres de Sus i Arres de Jos.
1.3 Uns paisatges de fons de vall a les ribes del riu Garona que conservin els trets que
els hi són característics, com els espais agrícoles, els mosaic de prats de dall i boscos
o els boscos de ribera. Però també que mirin d’integrar tots aquells elements moderns
que els doten de funcionalitat però que sovint generen un gran impacte: carretera N230, centrals hidroelèctriques, depuradores, línies elèctriques, serveis i equipaments
turístics, comerços i polígons industrials.
1.4 Un paisatge on es conservi en bon estat i es valoritzi l’herència del patrimoni
romànic, com les esglésies dera Purificacion de Maria de Bossòst i Santa Maria de
Vilamòs o l’ermita de Sant Blai de Les, de les construccions defensives, com les ruïnes
del Castèth Leon a es Bòrdes, el castell de Les i la torre de vigilància deth Casteret a
Bossòst, i del petit patrimoni industrial, com les mines Margalida i Victoria de Bossòst o
les de Pontaut i Liat i les nombroses centrals hidroelèctriques, restaurats i mantinguts
com a peces de valor cultural i identitari vinculades al paisatge del Baish Aran.
1.5 Un paisatge natural d’era Baisha Val d’Aran ben conservat, amb qualitat
paisatgística, viable ecològicament i que compagini l’activitat agrària, l’aprofitament de
recursos naturals i l’ús turístic i de gaudi, especialment a les valls d’Artiga de Lin, Toran
i Varradòs.
1.6 Un paisatge agroforestal poc antropitzat i estructurat per bordes i caserius,
especialment a la vall de Toran, potenciat com a medi històric d’aprofitament dels
recursos associats al territori i per al turisme de natura.
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1.7 Un paisatge agrari visible i viu, amb possibilitats de recuperació, i fort davant les
pressions urbanístiques sobre els sòl proper al nuclis urbans. És el cas de Era Lana de
Les i Bossòst.
1.8 Un mosaic paisatgístic de boscos caducifolis i perennifolis de vessant, camps de
conreu i prats de dall, mantingut i potenciat com a element d’alt valor ecològic, estètic,
simbòlic i productiu. És el cas del bosc d’avets de Baricauba i Aubàs i de les fagedes
de Toran i Artiga de Lin.
1.9 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 d’era
Baisha Val d’Aran

4.3.FRAGILITAT PAISATGÍSTICA
La fragilitat paisatgística és la susceptibilitat d’un paisatge a veure alterat els seus
valors i el seu caràcter per l’efecte paisatgístic produït per l’actuació proposada.
En el present cas d’estudi, el projecte s’emplaça en un conjunt paisatgístic format per
la unitat paisatgística de “fons de vall”.
Aquest connecta usos agrícoles a les zones inundables, amb granges ramaderes La
unitat està formada per parcel·les de diferent forma i mida que conformen una àrea
irregular.
Les pastures permanents és l’ús del sòl predominant al terme municipal de Les, la qual
ocupa una extensió de 985 ha de un total de 1101.
Les construccions que hi ha pels voltants de la nova instal·lació, corresponen
majoritàriament a usos agrícoles i ramaders, com per exemple granges, cabanes,
magatzems, femers etc.
Les carreteres més properes a l’emplaçament són únicament una via principal, la N240.
Els cursos hídrics que es troben pels voltants de la granja són poc importants llevat del
principal que es la Garona.
Atenent a la informació descrita en l’Apartat 3.3, és pot concloure que l’establiment de
la granja descrita en l’emplaçament no afectarà de forma significativa el valor del
paisatge. Aquesta conclusió es basa en les següents premisses:
-

La granja a Les es troba ubicada pròxima a una via de comunicació principal i
una de secundària, al llarg de les quals hi ha altres construccions.

-

L’alçada de la construcció en cap cas excedirà els 9 metres d’alçada, excepte
les instal·lacions annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una
major alçada.

-

La granja s’emplaçarà en una parcel·la que es troba en una zona amb poca
visibilitat, ja que dels punts d’observació considerats es veurà queda molt
limitada la seva visibilitat ja que nomes pot ser visible per la població del fons
de vall i sempre que no hi hagi obstacles.

Pàgina 55

-

El recinte de la granja es trobarà envoltat per una plantació vegetal perimetral
o tancaments poc densos.
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5. CRITERIS D’INTEGRACIÓ
Un cop definida la proposta i l’efecte d’aquesta sobre el paisatge, es realitza un
anàlisis dels criteris d’integració que s’han incorporat en el desenvolupament del
projecte. Finalment es realitzarà una valoració dels possibles impactes paisatgístics un
cop aplicats els criteris i mesures.
Tal i com aconsella la Direcció General d’Arquitectura, si el projecte és de poca
complexitat, no és necessari l’anàlisi d’alternatives. Així doncs, el present apartat no
considerarà altres alternatives.

5.1.CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ
En el present apartat es descriu de forma sintetitzada els criteris d’integració que s’han
seguit per tal de guiar les decisions que s’han pres durat l’elaboració de la proposta i
que han contribuït a la integració paisatgística del projecte.
Finalment, es resumiran les mesures d’integració que incorpora la proposta per tal
d’evitar, reduir o compensar l’efecte del projecte en el paisatge i facilitar-ne la seva
integració. Aquestes es classificaran en mesures preventives, correctores i
compensatòries.

5.1.1.Criteris d’integració
Un cop presa la decisió per part del promotor d’engegar una nova activitat ramadera
es va dur a terme un procés d’elecció de la millor ubicació possible atenent a criteris
econòmics, paisatgístics, de comunicació, urbanístics, etc. D’aquest procés en va
sorgir l’emplaçament que proposa el projecte.
Donades les característiques de l’activitat i de l’emplaçament i amb l’objectiu de
l’assoliment de la integració òptima de la proposta en relació amb el paisatge se seguí
una estratègia de camuflatge.

5.1.2.Mesures d’integració
Un cop definides les característiques tècniques del projecte s’estableixen les següents
mesures per tal d’assolir la integració paisatgística òptima del projecte:


Tancament: El tancament de la instal·lació ha de ser harmònic amb el
paisatge, i les construccions ramaderes veïnes, per tal de donar una imatge
homogènia.



Acabats en la instal·lació: El projecte estableix que els acabats exteriors
hauran de ser amb colors que no comportin un impacte visual, optant per la
gamma de colors amb menys contrast amb l’entorn.



Limitació de l’alçada de la construcció: L’alçada de la construcció serà com
a màxim de 9 metres.
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5.2. IMPACTE PAISATGÍSTIC
Un cop caracteritzat el paisatge previ, descrita la proposta i sintetitzats els criteris i les
mesures d’integració adoptats, es procedeix a definir i valorar els impactes
paisatgístics potencials associats a les actuacions proposades.

5.2.1.Matriu d’avaluació d’impacte paisatgístic
En aquest apartat es procedeix a identificar els elements que tenen efectes
paisatgístics directament relacionats amb les actuacions de la proposta i derivats dels
nous usos com ara accessos, subministraments, freqüentació, etc.
Per caracteritzar els impactes paisatgístics es considerarà la valoració realitzada dels
components del paisatge previ, així com els elements i les accions de la proposta amb
efecte paisatgístic. El resultat, serà un llistat d’interaccions que es consideraran
impacte paisatgístic .
La definició dels impactes paisatgístics es basarà en avaluar el resultat esperat de les
accions amb incidència sobre el paisatge considerant l’efectivitat de les mesures
d’integració proposades. La valoració dels impactes paisatgístics establirà la seva
magnitud en funció de la seva afectació en el paisatge:


Compatibles: impactes que permeten una integració de la proposta amb
l’aplicació de mesures senzilles o que no requereixen mesures d’integració.



Moderats: impactes que es redueixen substancialment amb l’aplicació de
mesures d’integració.



Severs: impactes que no es poden solucionar amb mesures d’integració i fan
aconsellable replantejar la concepció del projecte.



Crítics o incompatibles: impactes amb efectes molt intensos en el paisatge,
que superen el llindar tolerable i fan desaconsellable la proposta.

A continuació, en la Taula 2 es valora l’impacte paisatgístic per a cadascuna de les
accions o elements que considera el projecte i per a cada un dels valors d’aquest.
Tal i com mostra la Taula 2, la major part dels elements o accions són compatibles amb
la conservació dels valors paisatgístics. Només en el cas del valor estètic, els elements
i accions es qualifiquen com a d’impacte moderat, això significa que amb l’aplicació de
les mesures proposades seran compatibles.
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Simbòlics i
identitaris

Mitològic

Ús social

Històric

Productiu

Ecològic

Acció/ Elements

Estètic

Valor

Religiosos i
espirituals

Taula 2. Matriu d'impacte paisatgístic.

Element: Instal·lació de construccions per al
bestiar boví.
Mesura 1: les construccions seran de colors i
tonalitats semblants a l’entorn.
Mesura 2: les construccions no tindran una
alçada superior a 7,60 metres.
Mesura 3: Al voltant de la parcel·la es disposarà
un tancament vegetal perimetral, de baixa
densitat i/o rural. (materials rústics.)

Moderat

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Element: Tanca perimetral de 1-2 metres
Mesura 1: Al voltant de la parcel·la es disposarà
un tancament vegetal perimetral

Moderat

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Element: Augment de la freqüentació del camí
d’accés

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Font: Elaboració pròpia.

Pàgina 59

Estudi d'Impacte I Integració Paisatgística D'una Granja De Boví Al Municipi De Les

5.2.2.Justificació del compliment de criteris i objectius fixats per la
normativa en matèria de paisatge
Seguidament es justifica el compliment dels criteris i objectius fixats per la normativa
analitzada.
5.2.2.1.Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran
Es presenta en forma de checklist els diferents objectius del Pla territorial Parcial de
l’Alt Pirineu i Aran així com el seu compliment (veure Taula 3).
Taula 3. Compliment dels objectius i criteris del Pla territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran.
Objectiu/criteri
Evitar la urbanització i la degradació d’aquells terrenys
no urbanitzats que reuneixen especials qualitats com a
espais d’interès natural, paisatgístic, social, cultural i
econòmic, entre els quals els sòls més fèrtils i de major
productivitat agrícola.

Compliment

Indeterminat

X

Evitar els processos d’implantació urbana en àrees mal
comunicades, no aptes orogràficament o subjectes a
riscos, d’acord amb allò que estableix la normativa
urbanística.

X

Assegurar les connectivitats ecològiques necessàries
per al manteniment de la biodiversitat i la salut dels
ecosistemes.

X

Preservar aquells terrenys necessaris per al cicle
hidrològic

X

Dotar de sentit morfològic i territorial les delimitacions
dels sòls integrants del sistema d’espais oberts
afavorint la màxima continuïtat i dimensió territorial de
les peces no urbanitzades.

X

Establir una gradació de preferències amb relació a les
alternatives d’urbanització i edificació..

X

Assenyalar indicativament la localització de les àrees
necessàries per a possibles infraestructures o
equipaments d’interès estratègic en el futur atenent la
seva connectivitat, topografia o condicions..

X

Facilitar les activitats econòmiques estratègiques
compatibles amb el sòl no urbanitzable.

X

Contribuir a garantir la continuïtat de l’activitat agrària i
del sistema de ramaderia tradicional extensiu pel seu
especial interès en la gestió dels espais oberts.

X

Contribuir a la valorització econòmica dels espais
oberts mitjançant l’ús turístic o d’altres usos
compatibles amb la seva preservació que afavoreixin la
seva gestió.
Contribuir a la valorització econòmica dels espais
oberts mitjançant l’ús turístic o d’altres usos
compatibles amb la seva preservació que afavoreixin la
seva gestió.

Incompliment

X
X

Font: Elaboració pròpia.
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5.2.2.2.Catàleg del paisatge de les terres de L’Alt Pirineu i Aran
Es presenta en forma de checklist els diferents objectius del Catàleg del paisatge de
l’Alt Pirineu i Aran així com el seu compliment (veure Taula 4).
Taula 4. Compliment dels objectius i criteris del Catàleg del paisatge de l’Alt Pirineu i Aran.
Objectiu/criteri

Compliment

Un paisatge urbà que valoritzi els elements
característics i definitoris de l’arquitectura pirinenca,
amb uns espais de transició ben delimitats i ordenats
que mantinguin i reforcin els patrons d’assentament
urbà en relació amb el paisatge obert

X

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

X

Uns paisatges forestals, agrícoles i d’alta muntanya
productius, que puguin ser gaudits per la societat tot
mantenint els valors i funció ecològica.

X

Uns paisatges dels prats de dall, amb una singularitat i
identitat diferenciades, que continuïn funcionant com a
part essencial de la gestió agrícola i ramadera.

X

Incompliment

Indeterminat

Uns paisatges fluvials i lacustres ben conservats que
prioritzin la funcionalitat connectora i paisatgística,
conservin el patrimoni històric (ponts, moles, forces,
etc.) i el patrimoni cultural (simbologia, cançons,
llegendes), així com permetin el gaudi per part de la
població.

X

Unes infraestructures lineals (xarxa viària i ferroviària,
línies elèctriques, etc.) i de telecomunicacions
integrades en el paisatge i que permetin el
desenvolupament d’activitats econòmiques i fomentin
un major equilibri territorial i demogràfic, tot mantenint
la continuïtat i la permeabilitat ecològica i social
respecte a les seves característiques paisatgístiques.

X

Un territori amb perspectives paisatgístiques de
qualitat (fites i fons escènics) que mantinguin els
referents visuals i identitaris dels paisatges de l’Alt
Pirineu i Aran
Una xarxa de miradors i itineraris que posi en valor les
panoràmiques més rellevants i actuï com a via de
penetració per descobrir i interactuar amb la diversitat
de paisatges de l’Alt Pirineu i Aran, tot conservant el
seu ús i simbolisme històric.

X

X
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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.

X

Uns trets històrics i culturals singulars (romànic,
castells, memòria històrica, toponímia, llengua
aranesa, etc.) que formin part de l’imaginari paisatgístic
i participin en la creació d’identitats col·lectives
vinculades al paisatge.

X

Font: Elaboració pròpia.

5.2.3.Identificació i avaluació dels efectes previsibles sobre els diferents
vectors ambientals
En aquest apartat s’avalua els efectes previsibles del projecte sobre la fauna, la flora,
el sòl, l’aire, l’aigua, el paisatge i la població.
Un cop identificats els possibles impactes, es caracteritzen i s’avaluen d’acord amb la
normativa vigent en aquesta matèria. En aquest sentit, es caracteritzen segons
l’establert en l’Annex I del Real Decret 1131/1988, de 30 de setembre, pel qual
s’aprova el Reglament per a l’execució del Real Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de
juny, d’avaluació d’impacte ambiental.
A continuació es defineixen els criteris per a la caracterització dels impactes establerts
en l’Annex I del Real Decret 1131/1988:

Signe de l’efecte

Intensitat

Incidència

Acumulació

Termini

Persistència

Reversibilitat

Recuperació

Positiu

-

Negatiu

+

Notable

6

Mínim

2

Directe

3

Indirecte

1

Simple

1

Acumulatiu

2

Sinèrgic

3

Curt termini

1

Mig termini

2

Llarg termini

3

Temporal

1

Permanent

3

Reversible

1

Irreversible

3

Recuperable

1

Irrecuperable

3
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Signe de l’efecte
Positiu: aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i científica com per la població en general,
en el context d’un anàlisi complet dels costos i beneficis genèrics i de les externalitats de l’actuació
contemplada.
Negatiu: aquell que es tradueix en pèrdua de valor natural, estètic-cultural, paisatgístic, de productivitat
ecològica, o en l’augment dels perjudicis derivats de la contaminació, de l’erosió o curullació i demés
riscos ambientals en discordança amb l’estructura ecològica-geogràfica, el caràcter i la personalitat d’una
localitat determinada.
Intensitat
Notable: aquell que es manifesta com una modificació del medi ambient, dels recursos naturals, o dels
seus processos fonamentals de funcionament, que produeix o pot produir en el futur repercussions
apreciables en els mateixos.
Mínim: aquell que pot demostrar que no es notable.
Incidència
Directe: aquell que té una incidència immediata en algun aspecte ambiental.
Indirecte: aquell que suposa incidència immediata respecte a la interdependència, o, en general, respecte
a la relació d’un sector ambiental amb un altre.
Acumulació
Simple: aquell que es manifesta sobre un sol component ambiental, o que la seva forma d’acció és
individualitzada, sense conseqüències a la inducció de nous efectes, ni en la de la seva acumulació, ni en
la de la seva sinèrgia.
Acumulatiu: aquell que en perllongar-se en el temps l’acció de l’agent inductor, incrementa
progressivament la seva gravetat, en manca de mecanismes d’eliminació amb efectivitat temporal similar
a la de l’increment de l’agent causant del dany.
Sinèrgic: aquell que es produeix quan l’efecte conjunt de la presència simultània de varis agents suposa
una incidència ambiental major que l’efecte suma de les incidències individuals contemplades
aïlladament.
Termini
Curt, mig i llarg termini: aquell en què la seva incidència pot manifestar-se, respectivament, dins del
temps comprés en un cicle anual, abans de cinc anys, o en un període superior.
Persistència
Permanent: aquell que suposa una alteració indefinida en el temps de factors d’acció predominant en
l’estructura o en la funció dels sistemes de relacions ecològiques o ambientals presents en el lloc.
Temporal: aquell que suposa una alteració no permanent en el temps, amb un termini temporal de
manifestació que pot estimar-se o determinar-se.
Reversibilitat
Reversible: aquell en el què l’alteració que suposa pot ser assimilada per l’entorn de forma mesurable, a
mig termini, degut al funcionament dels processos naturals de la successió ecològica, i dels mecanismes
d’autodepuració del medi.
Irreversible: aquell que suposa la impossibilitat, o la dificultat extrema, de retornar a la situació anterior a
l’acció que el produeix.
Recuperabilitat
Recuperable: aquell en què l’alteració que suposa pot eliminar-se, bé per l’acció natural, bé per l’acció
humana, així com aquell en què l’alteració que suposa pot ser reemplaçable.
Irrecuperable: aquell en que l’alteració o pèrdua que suposa és impossible de reparar o restaurar, tant
per l’acció natural com per la humana.
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La valoració dels impactes s’ha realitzat calculant l’Índex d’Incidència de l’Impacte i
l’Índex d’Incidència Estandaritzat del mètode d’avaluació de D. Gómez Orea (1988).
Les fórmules utilitzades per al càlcul són les següents:
Índex d’Incidència de l’Impacte: I = Σ (Atributs x valor)
Índex d’Incidència Estandaritzat: Iestandaritzat = (I – Imin) / (Imax – Imin)
Imin: valor obtingut utilitzant el valor menor de cada atribut
Imax: valor obtingut utilitzant el valor major de cada atribut

D’aquesta manera s’aconsegueix ordenar els impactes segons la seva magnitud en:

MAGNITUD DE L’IMPACTE

Positiu

I estandaritzada> 0

Compatible

0 < I estandaritzada< - 0,25

Moderat

-0,26 < I estandaritzada< - 0,50

Sever

-0,51 < I estandaritzada< - 0,75

Crític o incompatible

-0,76 < I estandaritzada< - 1
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Sòl

Aire
Aigua
Paisatge
Població

Fauna
Flora
Sòl
Aire
Aigua
Paisatge
Població

Irrecupera
ble

-

Recuperació

Recupera
ble

2

Irreversibl
e

-

Reversibilitat

Reversibl
e

1

Permanen
t

2

Persistència

Temporal

-

Termini

Curt
termini
Mig
termini
Llarg
termini

1

Directe

1

Mínim
2

Notable

-

Sinèrgic

Acumulació

Acumulati
u

Incidència

Simple

Flora

Generació de sorolls i
vibracions pels vehicles i
maquinària
Desbrossament i aclarida de
la coberta vegetal
Petits moviments de terra
Compactació del sòl pel trànsit
de vehicles i maquinària
Erosió del sòl
Increment del risc de
contaminació del sòl
Emissions a l’atmosfera de
partícules i gasos
Increment del risc de
contaminació d’aigües
subterrànies
Artificialització del paisatge
Increment de l’activitat
econòmica

Intensitat

Indirecte

Fauna

Negatiu

CARACTERITZACIÓ DELS IMPACTES

Positiu

Signe de
l’efecte

Total
índex

2

1

1

1

- 0,06

2

2

1

1

1

- 0,12

1

2

2

1

1

1

- 0,12

2

1

2

2

1

1

- 0,25

-

2

1

2

2

1

1

1

- 0,12

-

2

1

2

2

1

1

1

- 0,12

-

2

1

2

2

1

1

1

- 0,12

-

2

1

2

2

1

1

1

- 0,12

-

2

1

1

1

- 0,25

1

3

3

3

+

VALORACIÓ DELS IMPACTES
Generació de sorolls i vibracions pels vehicles i maquinària
Desbrossament i aclarida de la coberta vegetal
Petits moviments de terra
Compactació del sòl pel trànsit de vehicles i maquinària
Erosió del sòl
Increment del risc de contaminació del sòl
Emissions a l’atmosfera de partícules i gasos
Increment del risc de contaminació d’aigües subterrànies
Artificialització del paisatge
Increment de l’activitat econòmica

+

Positiu

Compatible
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Moderat

Sever

Crític o incompatible

X
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6. MESURES CORRECTORES
Medi
afectat

Fauna

Flora

Impacte

Generació de sorolls i vibracions
pels vehicles i maquinària

Desbrossament i aclarida de la
coberta vegetal
Petits moviments de terra
Compactació del sòl pel trànsit de
vehicles i maquinària
Erosió del sòl

Mesures correctores
















Sòl

Increment del risc de contaminació
del sòl





Aire

Emissions a l’atmosfera de
partícules i gasos








Aigua

Increment del risc de contaminació
d’aigües subterrànies







Paisatge

Artificialització del paisatge


Evitar els horaris nocturns de treball
Utilització de maquinària en bon estat
Inici de les obres fora del període de
cria/nidificació
Limitació de la velocitat dels vehicles
Minimització de l’eliminació de la vegetació
Plantació vegetal perimetral al voltant de la
granja
Utilitzar espècies autòctones per a la plantació
Minimització del moviment de terres
Gestió de les terres sobrants
Ús de vials existents
Zona concreta per aparcar la maquinària pesada
Plantació vegetal perimetral al voltant de la
granja
Minimitzar l’eliminació de la vegetació i repoblar
les zones més erosionades
Previsió de la pluviometria
Cubetes impermeables per a les matèries
primeres i residus contaminants
Pla de gestió de residus
Establir un protocol d’actuació per a les activitats
que puguin comportar un vessament de
substàncies contaminants.
Prohibició dels abocaments fora de les àrees
autoritzades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Previsió de la pluviometria
Utilització de maquinària en bon estat
Previsió de la pluviometria
Cubetes impermeables per a les matèries
primeres i residus contaminants
Recollida i tractament d’aigües residuals
generades durant les obres
Pla de gestió de residus
Establir un protocol d’actuació per a les activitats
que puguin comportar un vessament de
substàncies contaminants.
Prohibició dels abocaments fora de les àrees
autoritzades
Reducció de la visibilitat exposada
Plantació vegetal perimetral al voltant de la
granja
Pintar les instal·lacions amb una gamma de
colors adequada al paisatge
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7. ESTUDI D’IMPACTE ACÚSTIC
L’estudi d’impacte acústic té el contingut i format que estableix l’Annex 10 del Decret
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de
juny, de protecció contra la contaminació acústica. L’objecte de l’estudi és avaluar la
compatibilitat de les activitats amb la capacitat acústica del territori i l’ús del sòl, i gestionar
situacions de conflicte.

7.1. ANÀLISI DE LA CAPACITAT ACÚSTICA DEL TERRITORI
En l’actualitat, el municipi de Les encara no disposa del mapa de capacitat acústica aprovat.
La major part de la superfície de la zona d’estudi i voltants presenta una qualitat acústica
excel·lent, ja que l’emplaçament de la granja es troba en una zona no urbanitzable. Atenent
a aquest fet, la parcel·la hauria de registrar un soroll de fons típic de zones ramaderes de
muntanya causat, durant la major part del temps, pel vent, la vegetació el riu i la fauna.

7.2. ANÀLISI ACÚSTICA DE L’ESCENARI DE L’ACTIVITAT
7.2.1.Descripció del projecte i detall de les fonts sonores i vibratòries
En aquest sentit, la futura construcció ramadera de Les no disposa de focus emissors de
soroll i vibracions de rellevància, essent el focus emissor de soroll més rellevant el que té el
seu origen en la circulació de vehicles per accedir a la granja.

7.2.2. Descripció dels usos dels locals adjacents i la seva situació respecte a
usos sensibles al soroll
La situació de la construcció ramadera respecte els locals adjacents i respecte a usos
sensibles al soroll com habitatges, escoles i hospitals, es troba a una distància mínima d’1
km., que correspon al nucli de població de Les. Per tant, es considera que la construcció
ramadera no afecta als usos sensibles al soroll citats en l’anterior paràgraf. L’horari de
funcionament de la construcció ramadera és de 24 hores/dia durant tots els dies de la
setmana.
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7.3.AVALUACIÓ DE L’IMPACTE ACÚSTIC
Segons el descrit en els apartats anteriors que fan referència a l’avaluació de l’impacte
acústic de la construcció ramadera respecte el seu entorn, es considera que el nivell
d’avaluació estimat als receptors afectats pel desenvolupament de l’activitat és inferior als
valors límit d’immissió establerts als annexos, i que per tant, l’impacte acústic de la
construcció ramadera és compatible amb el seu entorn.

7.4.DEFINICIÓ DE MESURES
No es consideren mesures necessàries.
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8. CONCLUSIONS
Seguidament s’exposen les conclusions de l’equip redactor en relació a l’Estudi d’Impacte i
Integració Paisatgística.


Les instal·lacions de la granja objecte d’aquest projecte suposa edificacions,
maquinària i apilaments de fems que en cap cas superaran als 9 metres d’alçada.



Les parcel·les que ocuparan les instal·lacions es troben en una zona de moderada
visibilitat. La zona únicament pot ser visible amb dificultats, dins la proximitat
immediata o des de el polígon industrial.



El terme municipal de Les disposa de múltiples instal·lacions de cria i engreix boví i
oví. Aquestes instal·lacions es troben repartides pel terme municipal de forma difusa i
són un element comú del paisatge de la zona.



S’opta per una estratègia de camuflatge de les instal·lacions, en aquest sentit, les
tonalitats de les edificacions finals seran colors que permetin un cert mimetisme amb
l’entorn.



Les instal·lacions de la granja bovina al terme municipal de Les objecte del present
estudi té un impacte paisatgístic compatible amb l’entorn.
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