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1 INTRODUCCIÓ 

 
El present estudi contempla la diagnosi del territori, del Parc Eòlic Pontons situat en la comarca 
de l’Alt Penedès. 
 
El Parc Eòlic, objecte del present estudi, està promogut per l’empresa Eòlica la Conca 3 S.L. 
(CIF: B-55770127) format pel consorci entre Nordex Energy Spain S.A. i Igewind Renewable S.L.  
El present document inclouen les instal·lacions del propi parc, així com la línia elèctrica de 
connexió amb la xarxa elèctrica vinculada al projecte. 
 

2 ÀMBIT NORMATIU 

 
D’acord a l’Art. 11 del Decret-Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, és necessari realitzar una consulta 
prèvia sobre la viabilitat de l’emplaçament d’un parc eòlic o una planta solar fotovoltaica. 
 
Article 11  
 
Consulta prèvia sobre la viabilitat de l'emplaçament d'un parc eòlic o una planta solar fotovoltaica  
 
11.1 Les persones interessades a implantar un parc eòlic o una planta solar fotovoltaica han de formular 
una consulta prèvia a la Ponència d'energies renovables sobre la viabilitat de l'emplaçament projectat 
per a la instal·lació. De manera optativa poden sol·licitar també que la Ponència es pronunciï sobre 
l'amplitud i el nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental del futur projecte.  
 
11.2 La consulta sobre la viabilitat de l'emplaçament i la sol·licitud de pronunciament sobre l'amplitud i 
nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental s'han d'efectuar mitjançant l'Oficina de Gestió 
Empresarial (OGE) i s'ha d'adjuntar la documentació següent:  
 
a) Un avantprojecte on es defineixin les característiques i l'emplaçament concret dels aerogeneradors o 
les plaques fotovoltaiques, la descripció del recurs eòlic existent en el cas d'un parc eòlic, el traçat 
soterrat de les línies elèctriques interiors, la línia elèctrica d'evacuació, la subestació del parc o de la 
planta, l'edifici de control, els vials d'accés i de servei i els terminis d'execució del projecte.  
 
b) Un estudi que realitzi un diagnòstic territorial i del medi afectat pel projecte i justifiqui l'adequació del 
projecte del parc eòlic o planta solar fotovoltaica als criteris dels articles del 7 al 9 d'aquest Decret llei.  
 
c) Un estudi que justifiqui les principals alternatives considerades i que inclogui una anàlisi dels 
potencials impactes de cadascuna d'elles. 

 
El present estudi dóna resposta als punts b) i c) dels paràgrafs anteriors. 
 
Concretament, l’estudi s’ha realitzat en base als criteris dels articles 7 i 8, atès que els 
corresponents a l’article 9 fan referència a plantes fotovoltaiques. Són: 
 
Article 7  
 
Criteris generals per a la implantació de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques  
 
7.1 Els parcs eòlics i les plantes solars fotovoltaiques s'han de situar en emplaçaments compatibles amb 
el planejament territorial i urbanístic que reuneixin les condicions idònies des del punt de vista tècnic, 
econòmic, energètic, ambiental, urbanístic i paisatgístic, i a les zones que reuneixin els requisits 
següents:  
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a) No afectació significativa sobre l'entorn d'influència, sobre el patrimoni natural, la biodiversitat i sobre 
el patrimoni cultural.  
 
b) Adequació a les directrius i els objectius d'ordenació territorial i de paisatge.  
 
c) Minimització de l'impacte territorial generat per nous accessos a les instal·lacions o per la modificació 
dels existents.  
 
d) Minimització de l'impacte territorial generat per línies elèctriques de connexió a la xarxa elèctrica, 
buscant la proximitat a la xarxa elèctrica més idònia i evitant que discorrin per espais de valor natural 
elevat.  
 
7.2 El caràcter agrícola o forestal del terreny no constitueix, per si mateix, un obstacle per a la seva 
implantació, sempre que es respectin els criteris de l'apartat anterior.  
 
7.3 Les línies elèctriques d'evacuació han de disposar de suports no perillosos per a l'avifauna i de cables 
de terra dotats de salvaocells.  
 
Article 8  
 
Criteris específics per a la implantació de parcs eòlics  
 
8.1 En l'elecció de l'emplaçament dels parcs eòlics cal:  
 
a) Minimitzar l'afectació als terrenys de valor natural elevat, l'afectació sobre les espècies amenaçades o 
especialment vulnerables als parcs eòlics, així com als punts estratègics pel pas migratori de les aus i 
evitar les àrees crítiques de les rapinyaires amenaçades. 
 
b) Evitar llocs d'impacte paisatgístic elevat i d'elevada significació o rellevància per a la societat d'acord 
amb els catàlegs de paisatge.  
 
c) Tenir en compte l'impacte acumulatiu derivat de la concentració de parcs eòlics en determinades parts 
del territori.  
 
8.2 Es consideren zones no compatibles amb la implantació de parcs eòlics els espais naturals d'especial 
protecció (ENPE), les zones d'especial protecció de les aus (ZEPA) i els espais naturals inclosos al PEIN de 
superfície inferior a 1.000 ha. Això no obstant, mitjançant estudis i anàlisis específics, que s'han de 
reflectir en un pla territorial sectorial, es pot modificar i precisar aquest criteri. 
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3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

3.1 Localització 
 
El parc eòlic Pontons es troba situat en la comarca de l’Alt Penedès, en la província de 
Barcelona. En concret, es troba situat al terme municipal de Pontons. 
 

Figura 1. Localització del PE Pontons. 

 
 

3.2 Emplaçament dels aerogeneradors 
 
El parc eòlic està composat de 9 aerogeneradors disposant d’una potència conjunta de 49,5 
MW. Les coordenades on aquests es situen es presenten a continuació: 
 

Taula 1. Coordenades dels aerogeneradors del PE Pontons 

Aerogenerador UTM X (m) UTM Y (m) 

PN01 376294 4584459 

PN02 375922 4584266 

PN03 375457 4584398 

PN04 374477 4583365 

PN05 373902 4583269 

PN06 373558 4582741 

PN07 373263 4582438 

PN08 373811 4583942 

PN09 373908 4584478 
UTM ETRS89 31N 
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3.3 Accessos 
 
S’hauran de crear una xarxa de vials que facilitin l’accés als aerogeneradors per poder 
instal·lar-los i per fer el seu posterior manteniment. El seu traçat s’ha dissenyat per adaptar-se 
als camins existents i al perfil natural del terreny. En total, el projecte preveu adequar de 
l’ordre de 9.665 m de camins, dels quals 7.480 m són existents, essent els nous només petits 
trams fins la base de la posició dels aerogeneradors (2.185 m en total). 
 
 

3.4 Línies elèctriques subterrànies 
 
Els aerogeneradors tindran un enllaç amb el centre col·lector de la Subestació Elèctrica 
Transformadora (SET) de nova construcció, la qual s’ha identificat com a SET Pontons, 
mitjançant línies elèctriques soterrades. 
 
Aquests circuits elèctrics transcorreran soterrats en rases principalment al llarg dels camins del 
parc eòlic o camins existents, des dels aerogeneradors fins arribar a la subestació. Aniran 
degudament protegits i senyalitzats. Es dissenyen de l’ordre de 8.375 m de línies elèctriques 
enterrades. 
 
 

3.5 Subestació 
 
Serà l’edifici destinat per allotjar les instal·lacions necessàries per al control, protecció, mesura 
i distribució de les xarxes soterrades i la sortida d’alta tensió d’aquest PE. S’ha previst la seva 
ubicació a les coordenades UTM ETRS89 375530x,4584222y, al TM de Pontons, anomenant-la 
SET Pontons. 
 
 

3.6 Línia d’evacuació 
 
Es construirà una nova línia aèria elèctrica d’evacuació de 110 kV per abocar a la xarxa 
l’energia produïda en el PE Pontons. 
 
Aquesta línia sortirà de la SET Pontons de nova construcció, recollirà l’energia produïda en el 
PE Pontons, i la conduirà a través d’una línia aèria d’aproximadament 19,8 km fins a la SET 
Moja existent (390988x,4576274y), al límit del TM de Vilafranca del Penedès.  



 
 

 
Diagnòstic del territori i del medi ambient, del Parc Eòlic Pontons a la comarca de l’Alt Penedès 
Pàgina: 10 

 

 

4 ENTORN I FACTORS AMBIENTALS 

 
Es realitza a continuació una caracterització de l’entorn de l’emplaçament on s’ubica el PE 
Pontons, identificant el conjunt de valors naturals (tant a nivell físic com a nivell biòtic) i 
socioeconòmics, que es puguin veure afectats per la construcció i manteniment del PE 
Pontons. 
 
 

4.1 Medi biòtic 
 
Amb l’objectiu de delimitar l’àrea d’estudi a una superfície que sigui representativa de l’entorn 
i que per tant contingui tots els elements ambientals propis de l’àrea on s’ubica el PE, i que a 
més es circumscrigui dins de l’àrea de possible afectació per l’activitat objecte d’estudi, s’ha 
inclòs les quadricules territorials de 10 x 10 km (10.000 ha) del Banc de Dades de Biodiversitat 
de Catalunya que es troben dins de la zona on es troba el PE.  
 
En el cas del present estudi, els aerogeneradors estan situats dins de la quadrícula 31_TCF_78. 
 

4.1.1 Espècies silvestres 

 
S’indiquen a continuació el conjunt d’espècies silvestres que han estat citades en l’entorn del 
PE Pontons. La determinació de les espècies silvestre existents en la zona s’ha realitzat a partir 
de l’Inventari Nacional de Biodiversitat (INB). Com a complement també s’han utilitzat altres 
instruments com els diferents Atles d’espècies publicats per el Ministeri per a la Transició 
Ecològica o l’Atlas dels Ocells Nidificants de Catalunya. 
 
La recopilació de les dades sobre el nivell de protecció de cada una de les espècies silvestres 
s’ha realitzat en base a les determinacions existents en la diferent normativa vigent (tant a 
nivell europeu, estatal i autonòmic) així com en les indicacions de diferents publicacions de 
reconegut prestigi com són la Llista Vermella de la UICN i els diferents Atles i Llibres Vermells 
elaborats pel Ministeri per a la Transició Ecològica. 
 
D’aquesta forma, les diferents normes i publicacions vigents en l’actualitat realitzen les 
següents classificacions de protecció: 
 
- Directiva 2009/147/CE DEL CONSELL de 30 de novembre de 2009 relativa a la conservació 

de las aus silvestres. 
 

• Annex I. Espècies d’interès comunitari que seran objecte de mesures de conservació 
especials en quant al seu hàbitat. 

• Annex IIA. Espècies d’interès comunitari que es poden caçar de forma controlada en 
les regions on s’aplica la Directiva. 

• Annex IIB. Espècies d’interès comunitari que només es poden caçar en els Estats 
Membres mencionats. 

• Annex IIIA. Espècies d’interès comunitari que es poden adquirir de forma lícita i 
vendre’s. 

• Annex IIIB. Espècies d’interès comunitari que cada Estat Membre limitarà a través de 
la seva caça/captura i venta de forma lícita.  

 
- Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. 
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• Annex II. Espècies animals i vegetals d’interès comunitari, la conservació de la qual 
requereix designar Zones d’Especial Conservació.  

• Annex IV. Espècies que seran objecte de mesures de conservació especials en quant 
al seu hàbitat, a fi d’assegurar la seva supervivència i reproducció en la seva àrea de 
distribució.  

• Annex V. Espècies animals i vegetals d’interès comunitari que requereixen d’una 
protecció estricta.  

 
Aquesta llei transposa la següent Directiva Europea: 

 
- Directiva 92/43/CEE DEL CONSELL de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels 

hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre (i posteriors modificacions). 
 

• Annex II. Espècies animals i vegetals d’interès comunitari, la conservació de la qual 
requereix designar Zones d’Especial Conservació. 

• Annex IV. Espècies animals i vegetals d’interès comunitari que requereixen d’una 
protecció estricta.  

 
- Llista Vermella UICN. 

 

• EX. Extint (no existeixen dubtes de que l’últim individu va morir).  

• EW. Extint en estat silvestre (sobreviu en cultiu o en poblacions naturalitzades).  

• CR. En perill crític (existeix un perill d’extinció extremadament alt, complint amb els 
criteris A-E de la UICN). 

• EN. En perill (existeix un risc d’extinció molt alt, complint algun dels criteris A-E de la 
UICN).  

• VU. Vulnerable (existeix un risc d’extinció alt, complint algun dels criteris A-E de la 
UICN). 

• NT. Quasi amenaçat (després d’avaluar-lo, no satisfà cap dels criteris A-E però es 
troba pròxim). 

• LC. Preocupació menor (no s’inclou en cap de las 4 categories anteriors, sent taxons 
abundants i d’àmplia distribució). 

 
- Catàleg Espanyol de Especies Amenaçades (CNEA) implementat pel RD 139/2011, per el 

desenvolupament de la Llista de Especies Silvestres Amenaçades. Té les categories 
següents: 

• En perill d’extinció 

• Vulnerable 
 

- Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals, classificant-los en 4 categories: 
 

• Categoria A. 

• Categoria B. 

• Categoria C. 

• Categoria D. 
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A continuació es llisten les espècies silvestres presents en l’entorn del PE Pontons dividits en 
diversos grups. Per a cada una de les taules d’espècies que es presenten s’indica el nom comú 
en castellà, el nom científic i les categories de protecció amb les que disposen en relació a la 
normativa existent.  
 
 
a. FAUNA 
 
S’ha dividit en: aus, vertebrats (mamífers, rèptils i amfibis). 
 
S’ha diferenciat el grup de les aus de la resta de vertebrats terrestres degut a què a nivell 
comunitari, es disposa d’una normativa específica com és la Directiva 2009/147/CE. 
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Taula 2. Llistat de les aus destacades en la quadrícula UTM 10 x10 km en l’entorn del PE Pontons.  

NOM COMÚ NOM CIENTÍFIC 
ESTAT CONSERVACIÓ 

CATALUNYA 

DIRECTIVA 

2009/147/CE 

LLISTA 

VERMELLA 

UICN 

LLEI 42/2007 

DECRET 

LEGISLATIU 

2/2008 

Zorzal charlo (griva) Turdus viscivorus Preocupació menor Annex IIB LC - - 

Piquituerto común (trencapinyes) Loxia curvirostra Propera a l'amenaça - LC - Categoria D 

Vencejo (Ballester) Apus melba Preocupació menor  LC - Categoria D 

Gavilán común (esparver vulgar) Accipiter nisus Preocupació menor Annex I LC Annex IV Categoria C 

Curruca mirlona (tallarol emmascarat) Sylvia hortensis Preocupació menor - LC - Categoria D 

Avión roquero (roquerol) Ptyonoprogne rupestris Preocupació menor - LC - Categoria D 

Perdiz roja (perdiu roja) Alectoris rufa Preocupació menor Annex IIA i IIIA LC - - 

Arrendajo euroasiático (gaig) Garrulus glandarius Preocupació menor Annex IIB LC - - 

Escribano montesino (sit negre) Emberiza cia Propera a l’amenaça - LC - Categoria D 

Colirrojo tizón (cotxa fumada) Phoenicurus ochruros Preocupació menor - LC - Categoria D 

Triguero (cruixidell) Emberiza calandra Preocupació menor - LC - - 

Lavandera cascadeña (cuereta torrentera) Motacilla cinerea Vulnerable - LC - Categoria D 

Busardo ratonero (aligot comú) Buteo buteo Preocupació menor - LC - Categoria C 

Paloma zurita (xixella) Columba oenas Preocupació menor Annex IIB LC - - 

Buitrón (trist) Cisticola juncidis Preocupació menor - LC - Categoria C 

Autillo europeo (xot) Otus scops Vulnerable - LC - Categoria C 

Cogujada montesina (cogullada fosca) Galerida theklae Preocupació menor Annex I LC Annex IV Categoria D 

Alcotán europeo (falcó mostatxut) Falco subbuteo Propera a l'amenaça - LC - Categoria C 

Pico picapinos (picot garser gros) Dendrocopos major Preocupació menor Annex I LC Annex IV Categoria D 

Agateador común de Chipre (raspinell comú) Certhia brachydactyla Preocupació menor Annex I LC Annex IV Categoria D 

Cuco común (cucut) Cuculus canorus Preocupació menor - LC - Categoria D 

Zorzal común (tord comú) Turdus philomelos Preocupació menor Annex IIB LC - - 

Pinzón vulgar (pinsà comú) Fringilla coelebs Preocupació menor Annex I LC Annex IV - 

Estornino negro (estornell negre) Sturnus unicolor Preocupació menor - LC - - 
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NOM COMÚ NOM CIENTÍFIC 
ESTAT CONSERVACIÓ 

CATALUNYA 

DIRECTIVA 

2009/147/CE 

LLISTA 

VERMELLA 

UICN 

LLEI 42/2007 

DECRET 

LEGISLATIU 

2/2008 

Pardillo común (passerell comú) Carduelis cannabina Vulnerable - LC - - 

Zarcero común (bosqueta vulgar) Hippolais polyglotta Preocupació menor - LC - Categoria D 

Mosquitero papialbo (mosquiter pàl·lid) Phylloscopus bonelli Preocupació menor - LC - Categoria D 

Alcaudón real (botxí septentrional) Lanius excubitor - - LC - - 

Lavandera blanca (cuereta blanca) Motacilla alba Preocupació menor - LC - Categoria D 

Urraca común (garsa) Pica pica Preocupació menor Annex IIB LC - - 

Bísbita campestre (trobat) Anthus campestris Preocupació menor Annex I LC Annex IV Categoria D 

Águila perdicera (àguila cuabarrada) Hieraaetus fasciatus En perill crític Annex I LC Annex IV Categoria A 

Paloma torcaz (tudó) Columba palumbus Preocupació menor 
Annex I, IIA i 

IIIA 
LC Annex IV - 

Curruca rabilarga (tallareta cuallarga) Sylvia undata Preocupació menor Annex I NT Annex IV Categoria D 

Curruca carrasqueña (tallarol de garriga) Sylvia cantillans Preocupació menor - LC - Categoria D 

Ruiseñor bastardo (rossinyol bord) Cettia cetti Preocupació menor - LC - Categoria D 

Azor común (astor) Accipiter gentilis Propera a l'amenaça Annex I LC Annex IV Categoria C 

Escribano soteño (gratapalles) Emberiza cirlus Preocupació menor - LC - Categoria D 

Reyezuelo listado (bruel) Regulus ignicapilla Preocupació menor - LC - Categoria D 

Herrerillo común (mallerenga blava) Parus caeruleus Preocupació menor - LC - Categoria D 

Carbonero común (mallerenga carbonera) Parus major Preocupació menor - LC - Categoria D 

Avión común (oreneta cuablanca) Delichon urbicum Preocupació menor - LC - Categoria D 

Carbonero garrapinos de Chipre (mallerenga petita) Parus ater Preocupació menor Annex I LC Annex IV Categoria D 

Tórtola europea (tórtora) Streptopelia turtur Preocupació menor Annex IIB VU - - 

Herrerillo capuchino (mallerenga emplomallada) Parus cristatus Preocupació menor - LC - Categoria D 

Gorrión común (pardal comú) Passer domesticus Propera a l'amenaça - LC - - 

Curruca capirotada (tallarol de casquet) Sylvia atricapilla Preocupació menor - LC - Categoria D 

Culebrera europea (àguila marcenca) Circaetus gallicus Propera a l'amenaça Annex I LC Annex IV Categoria C 

Lechuza común (òliba comuna) Tyto alba Vulnerable - LC - Categoria C 
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NOM COMÚ NOM CIENTÍFIC 
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CATALUNYA 

DIRECTIVA 

2009/147/CE 

LLISTA 
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UICN 

LLEI 42/2007 

DECRET 

LEGISLATIU 

2/2008 

Vencejo común (falciot negre) Apus apus Preocupació menor - LC - Categoria D 

Cuervo grande (corb) Corvus corax Preocupació menor - LC - - 

Torcecuello (colltort) Jynx torquilla Preocupació menor - LC - Categoria C 

Roquero solitario (merla blava) Monticola solitarius Preocupació menor - LC - Categoria D 

Jilguero europeo (cadernera) Carduelis carduelis Vulnerable - LC - - 

Verderón europeo (verdum) Carduelis chloris Vulnerable - LC - - 

Oropéndola europea (oriol) Oriolus oriolus Preocupació menor - LC - Categoria D 

Búho real (duc) Bubo bubo Propera a l'amenaça Annex I LC Annex IV Categoria D 

Cárabo común (gamarús euasiàtic) Strix aluco Preocupació menor - LC - Categoria C 

Corneja negra (cornella negra) Corvus corone Preocupació menor Annex IIB LC - - 

Curruca mosquitera (tallarol gros) Sylvia borin Preocupació menor - LC - Categoria D 

Golondrina común (oreneta vulgar) Hirundo rustica Preocupació menor - LC - Categoria D 

Mirlo común (merla) Turdus merula Preocupació menor Annex IIB LC - - 

Alondra totovía (cotoliu) Lullula arborea Preocupació menor Annex I LC Annex IV Categoria D 

Estornino pinto (estornell vulgar) Sturnus vulgaris Preocupació menor Annex IIB LC - - 

Abubilla (puput) Upupa epops Preocupació menor - LC - Categoria D 

Tarabilla común (bitxac comú) Saxicola torquatus Vulnerable - LC - Categoria D 

Pito real (picot verd) Picus viridis Preocupació menor - LC - Categoria D 

Ruiseñor común (rossinyol) Luscinia megarhynchos Preocupació menor - LC - Categoria D 

Alondra común (alosa vulgar) Alauda arvensis Preocupació menor Annex IIB LC - - 

Mito (mallerenga cuallarga) Aegithalos caudatus Preocupació menor - LC - Categoria D 

Codorniz común (guatlla) Coturnix coturnix Preocupació menor Annex IIB LC - - 

Petirrojo (pit-roig) Erithacus rubecula Preocupació menor - LC - Categoria D 

Chotacabras gris (enganyapastors) Caprimulgus europaeus Preocupació menor Annex I LC Annex IV Categoria C 

Gorrión chillón (pardal roquer) Petronia petronia Preocupació menor - LC - Categoria D 
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CATALUNYA 
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2009/147/CE 
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LLEI 42/2007 

DECRET 
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2/2008 

Escribano hortelano (hortolà) Emberiza hortulana Preocupació menor Annex I LC Annex IV Categoria D 

Chochín común (cargolet) Troglodytes troglodytes Preocupació menor Annex I LC Annex IV Categoria D 

Papamoscas gris (Papamoscas gris) Muscicapa striata Preocupació menor - LC - Categoria D 

Verdecillo (gafarró) Serinus serinus Propera a l'amenaça - LC - Categoria D 

Abejaruco común (abellerol) Merops apiaster Preocupació menor - LC - Categoria D 

Alcaudón común (capsigrany) Lanius senator Preocupació menor - LC - Categoria C 

Cogujada común (cogullada vulgar) Galerida cristata Preocupació menor - LC - Categoria D 

Curruca cabecinegra (tallarol capnegre) Sylvia melanocephala Preocupació menor - LC - Categoria D 

Collalba rubia (còlit ros) Oenanthe hispanica Preocupació menor - LC - Categoria D 
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Com pot observar-se en la taula anterior, estan citades en l’àmbit de les quadrícules d’estudi 
alguns dels grans rapinyaires protegits que, ateses les seves reduïdes poblacions a Catalunya, 
poden ser més sensibles a la instal·lació de parcs eòlics i que els hàbitats que els són propicis 
es podrien trobar a la zona: L’àguila marcenca (Circaetus gallicus), l’aligot comú (Buteo buteo), 
el duc eurasiàtic (Bubo bubo), l’esparver comú (Accipiter nisus), el xot eurasiàtic (Otus scops), 
l’àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), i l’astor (Accipiter gentilis). El vol planejant de 
rapinyaires els fa més sensibles al risc de col·lisió causat pels aerogeneradors.  

Per confirmar la presencia d’aquest aus a la zona, s’ha consultat els plànols d’abundància 
d’aquestes espècies a la darrera actualització de l’Atlas dels Ocells Nidificants de Catalunya. A 
continuació es proporciona els mapes de distribució dels rapinyaires que es poden trobar a la 
zona: 

Figura 2. Probabilitat d’aparició de Accipiter nisus  

 

 
 
Figura 3. Probabilitat d’aparició de Circaetus gallicus 
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Figura 4. Probabilitat d’aparició de Falco tinnunculus 

 
 
Figura 5. Probabilitat d’aparició de Otus scops 

 
 
Figura 6. Probabilitat d’aparició de Bubo bubo 
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Figura 7. Probabilitat d’aparició de Buteo buteo 

 

Figura 8. Probabilitat d’aparició de Accipiter gentilis 

 

Figura 9. Probabilitat d’aparició de Hieraaetus fasciatus 

 
 
 
Així doncs  i com a  conclusió amb la informació disponible mostrada en las figures anteriors, la 
zona del parc es poc utilitzada (probabilitat d’aparició baixa o molt baixa) pels rapinyaires.  

Aquest fet i els riscos ocasionats per la instal·lació s’estudiaran en detall en l’estudi d’impacte 
ambiental. 
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Taula 3. Llistat de vertebrats destacats en la quadrícula UTM 10 x10 km en l’entorn del PE Pontons. 

TIPUS NOM COMÚ NOM CIENTÍFIC DIRECTIVA 

92/43/CEE 
LLISTA UICN LLEI 42/2007 DECRET 2/2008 

Amfibis 

Sapillo moteado común (granoteta de punts) Pelodytes punctatus - LC - Categoria D 

Rana común (granota verda) Pelophylax perezi Annex V LC Annex VI - 

Sapo partero común (tòtil) Alytes obstetricans Annex IV LC Annex V - 

Rana común (granota verda) Rana perezi Annex V LC Annex VI - 

Salamandra común (salamandra comuna) Salamandra salamandra Annex II LC - Categoria D 

Sapo corredor (gripau corredor) Bufo calamita Annex IV LC Annex V - 

Mamífers 

Rata parda (rata comuna) Rattus norvegicus - LC - - 

Ratón de campo (ratolí de bosc) Apodemus sylvaticus - LC - - 

Zorro común (guineu roja) Vulpes vulpes - LC - - 

Ratón común (ratolí comú) Mus musculus - LC - - 

Ardilla roja (esquirol) Sciurus vulgaris - LC - Categoria D 

Murciélago orejudo gris (Ratapinyada grisa) Plecotus austriacus 
 

LC - Categoria D 

Murciélago grande de herradura (ratapinyada gran de 

ferradura) 
Rhinolophus ferrumequinum Annex II LC Annex II Vulnerable 

Murciélago de borde claro (ratapinyada de vores clares) Pipistrellus kuhlii - LC - - 

Topillo mediterráneo (talpó comú) Microtus duodecimcostatus - LC - - 

Murciélago de bosque (ratpenat de bosc) Barbastella barbastellus Annex II NT Annex II Categoria C 

Turón europeo (fura de bosc comuna) Mustela putorius Annex V LC Annex VI Categoria B 

Corzo (cabirol) Capreolus capreolus - LC - - 

Garduña (fagina) Martes foina - LC - - 

Murciélago pequeño de herradura (ratapinyada petita de 
ferradura) 

Rhinolophus hipposideros Annex II LC Annex II - 

Murciélago de cueva (ratapinyada de cova) Miniopterus schreibersii - NT Annex II i V - 

Murciélago hortelano (ratapinyada dels graners) Eptesicus serotinus - LC - - 

Conejo común (conill de bosc) Oryctolagus cuniculus - NT - - 

Murciélago de Natterer (ratapinyada de Natterer) Myotis nattereri - LC - - 

Jabalí (senglar) Sus scrofa - LC - - 
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TIPUS NOM COMÚ NOM CIENTÍFIC DIRECTIVA 

92/43/CEE 
LLISTA UICN LLEI 42/2007 DECRET 2/2008 

Liebre europea (llebre europea) Lepus europaeus - LC - - 

Murciélago de montaña (ratpenat muntanyenc) Hypsugo savii - LC - Categoria D 

Tejón común (toixó) Meles meles - LC - - 

Rèptils 

Salamanquesa común (dragó comú) Tarentola mauritanica - LC - Categoria D 

Víbora hocicuda (escurçó ibèric) Vipera latastei - VU - - 

Lagartija colilarga (sargantana cuallarga) Psammodromus algirus - LC - Categoria D 

Culebra bastarda (serp verda) Malpolon monspessulanus - LC - Categoria D 

Culebra de collar (serp de collaret) Natrix maura Annex IV LC Annex II Categoria D 

Lagarto ocelado (llangardaix ocel·lat) Timon lepidus - NT - - 

Culebra lisa meridional (serp llisa meridional) Coronella girondica - LC - Categoria D 

Lución (vidriol) Anguis fragilis - NT - Categoria D 

Eslizón tridáctilo (lludrió llistat) Chalcides striatus - LC - - 

Lagartija ibérica (sargantana ibèrica) Podarcis hispanica Annex IV LC Annex V Categoria D 

Lagarto ocelado (llangardaix ocel·lat) Lacerta lepida - - - - 

Culebra de escalera (Serp blanca) Rhinechis scalaris - LC - Categoria D 
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b. FLORA 
 

A fi de conèixer la flora predominant en les immediacions del parc s’ha emprat la cartografia 
dels hàbitats a Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat i la Base de Dades de 
Biodiversitat de Catalunya. 
 
Les espècies que destaquen en l’entorn són les següents: 
 

Taula 4. Llistat de flora destacada en l’entorn del PE Pontons. 

NOM COMÚ NOM CIENTÍFIC 
DIRECTIVA 
92/43/CEE 

LLISTA 
VERMELLA 

UICN 

LLEI 
42/2007 

Pi Blanc Pinus halepensis  - LC - 

Alzina Quercus ilex - LC - 

Carrasca Quercus rotundifolia - LC - 

Romaní Rosmarinus officinalis - LC - 

Bruc d’hivern Erica multiflora - - - 

Rogeta Rubia peregrina - - - 

Llistó Brachypodium retusum - LC - 

 
En l'entorn del PE predominen Pinedes de pi blanc amb alzinars i carrascars i conreus extensius 
de secà. 
 

Figura 10. Exemple del mosaic vegetal del paisatge local  

 

 
 

4.1.2 Hàbitats d’Interès Comunitari 

 
La determinació dels hàbitats existents en la zona s’ha realitzat, per un costat, a partir dels 
llistats oficials d’hàbitats i espais naturals protegits de la Generalitat de Catalunya, i per l’altre, 
a partir de la cartografia publicada per el Consell Superior Geogràfic. 
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S’indiquen a continuació el conjunt d’hàbitats existents en l’entorn del PE Pontons, d’acord a la 
definició dels mateixos que es realitza en la Llei 26/2007: zones terrestres o aquàtiques 
diferenciades per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, i que estiguin 
mencionades en l’article 2.3 b) de la Directiva 2004/35/CE o que estiguin protegides per altres 
nomes comunitàries, per la legislació estatal o autonòmica, o per els Tractats Internacionals en 
els que Espanya formi part. 
 
Són aquells hàbitats, definits en l’Annex I de la Directiva 92/43/CEE, que representen una 
selecció dels hàbitats naturals presents en la Unió Europea dels que s’han de conservar 
mostres representatives que garanteixin la seva conservació dins del territori. Aquests hàbitats 
es caracteritzen a nivell europeu per: 
 
- Es troben amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural. 
- Presenten una àrea de distribució natural reduïda a causa de la seva regressió o degut a la 

seva àrea intrínsecament restringida. 
- Constitueixen exemples representatius de característiques típiques d’una o de vàries de les 

nou regions biogeogràfiques següents: alpina, atlàntica, boreal, continental, estèpica, 
macaronèsica, del Mar Negre, mediterrània i canònica. 

 
Aquests hàbitats no disposen de mesures específiques de conservació o de protecció, ja que 
l’objectiu principal de la seva catalogació és garantir la conservació de mostres territorials dels 
mateixos. 
 
Poden estar catalogats com a prioritaris quan es troben amenaçats de desaparició, i la seva 
conservació representa una especial responsabilitat per la Unió Europea, i com a no prioritaris. 
 
S’indiquen a continuació les característiques principals de cada un dels Hàbitats d’Interès 
Comunitari identificats al voltant del PE Pontons, d’acord a la cartografia publicada pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
Taula 5. Hàbitats d’Interès Comunitari en l’entorn del PE Pontons. 

 

 
 
 
  
 

 
 
 
 

CODI 9340 9540 9240 

NOM Alzinars i carrascars Pinedes mediterrànies 

Rouredes ibèriques de roure 
valencià (Quercus faginea) i 

roure africà (Quercus 
canariensis) 

PRIORITARI No No No 
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Figura 11. Hàbitats d’Interès Comunitari en l’entorn del PE Pontons. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del mapa d’Hàbitats d’Interès Comunitari del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya.  

El disseny del parc eòlic s’estableix de forma preferent sobre terrenys de conreu localitzats 
prop de camins, evitant l’afectació sobre les masses forestals més desenvolupades i altres 
hàbitats de més valor. 
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4.1.3 Xarxa Natura 2000 

 
La Xarxa Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals que té com a objectiu fer 

compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l’activitat 
humana que en aquesta es desenvolupa, garantint la protecció del patrimoni natural. Aquesta 
xarxa va ser creada per la Directiva 92/43/CEE i es troba formada per: 
 
Zones d’Especial Conservació (ZEC): espais on existeix un hàbitat d’interès comunitari i hàbitats 
d’interès comunitari on s’ha de garantir el manteniment o restabliment, en un estat de 
conservació favorable, dels hàbitats naturals i de les poblacions d’espècies per les quals s’ha 
designat el lloc. 
 
Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA): espais on existeixen espècies incloses en 
l’Annex I de la Directiva 2009/143/CE i espècies migratòries no incloses en aquest annex però 
que hi arriben regularment, i en els que s’han de prendre mesures de conservació especials 
per a assegurar la seva supervivència i reproducció de les espècies d’ocells en la seva àrea de 
distribució.  
 
Els espais pertanyents a la Xarxa Natura 2000, tot i a estar dissenyats per a la conservació del 
patrimoni natural, no disposen d’una figura de protecció específica, sinó que són incloses en el 
marc legal de l’Administració competent, en el cas de Catalunya es van incloure en el Pla 
d’Espais d’Interès Natural. 
 
S’indiquen a continuació les característiques dels espais de la Xarxa Natura 2000 que es troben 
en l’entorn més proper del PE Pontons. 
 
Taula 6. Espais pertanyents a la Xarxa Natura 2000 presents en l’entorn del PE 

CODI NOM LIC ZEPA 
SUPERFÍCIE 
TOTAL (ha) 

DISTANCIA A 
AEROGENERADORS 

(km) 

ES5140018 El Montmell – Marmellar Sí Sí 9.362,38 0,9 

ES5110022 Capçaleres del Foix Sí Sí 2.183,78 0,9 

ES5110015 Sistema Prelitoral Central Sí Sí 19.706,53 3,3 
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Figura 12. Espais pertanyents a la Xarxa Natura 2000 presents en l’entorn del PE 

 

 

 

 
El parc eòlic no afectarà a cap espai de la Xarxa Natura 2000, tot i que la línia d’evacuació sí (en 
aquest tram, d’uns 880 m, circularia soterrada per reduir les possibles afectacions a la zona). 
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4.1.4 Espais naturals protegits i espais PEIN 

 
Els espais naturals protegits (ENP) són bé espais naturals terrestres o marins amb sistemes o 
espècies amenaçades o d’especial interès, o bé són espais naturals dedicats estrictament al 
manteniment de la biodiversitat de la regió. Hi ha definides 5 categories segons la Llei 
42/2007: parcs, reserves naturals, àrees marines protegides, monuments naturals i paisatges 
protegits. A més, existeixen altres categories marcades per la normativa autonòmica. 
 
El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) és un instrument de planificació territorial, amb 
categoria de pla territorial sectorial, les disposicions del qual són d’obligat compliment i que té 
com a objectius establir una xarxa d’espais naturals representativa de la riquesa paisatgística i 
de la diversitat biològica de Catalunya, i establir un règim de protecció bàsic en aquests espais. 
 
Aquest pla implica, sense prejudici de la presència d’altres espais naturals, la inclusió 
automàtica dins del seu abast de qualsevol espai natural de protecció especial o qualsevol 
espai que hagi estat inclòs dins de la Xarxa Natura 2000. 
 
A continuació es mostren els espais naturals protegits més pròxims en l’entorn del PE Pontons, 
junt amb el codi PEIN que els correspon donat que l’espai natural coincideix.  
 

Taula 7. Espais naturals protegits en l’entorn del PE Pontons. 

CODI NOM CATEGORIA 
SUPERFÍCIE 
TOTAL (ha) 

DISTANCIA 
AL PE (km) 

ES510138 El Montmell – Marmellar 
Altres espais naturals protegits 
(PEIN) 

9.362,38 0,9 

ES510250 Capçaleres del Foix 
Altres espais naturals protegits 
(PEIN) 

2.183,78 0,9 

ES510271 
Sistema Prelitoral 
Central 

Altres espais naturals protegits 
(PEIN) 

19.706,53 3,3 
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Figura 13. Espais naturals protegits en l’entorn del PE  

 
 

Font: Elaboració pròpia amb les dades proporcionades per el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
Generalitat de Catalunya. 

 
El parc eòlic no afectarà a cap espai PEIN tot i que la línia d’evacuació sí (en aquest tram, d’uns 
880 m, circularia soterrada per reduir les possibles afectacions a la zona). 
 

4.1.5 Connectors biològics 

Generalment quan es parla de corredors i/o connectors biològics es fa referència a passadissos 
entre zones d’interès natural que cal protegir a fi i efecte d’assegurar la supervivència d’alguna 
espècie concreta o d’un conjunt d’espècies. L’objectiu d’aquests corredors, però, no és només 
el d’assegurar la connexió entre dues zones de remarcat interès, sinó el d’assegurar també que 
hi hagi la suficient permeabilitat territorial per tal de que qualsevol espècie pugui desplaçar-se 
a través del territori, establint moviments de dispersió, migració i/o de colonització de nous 
espais i possibilitant l’intercanvi d’informació genètica.  
 
Així, i si bé actualment no es disposa de cap xarxa de corredors biològics catalogada com a tal, 
donada l’elevada fragmentació del medi natural en general, qualsevol terreny forestal o 
terreny de domini públic hidràulic es pot considerar un factor important per a la connectivitat 
biològica. En aquest cas, però, donat que dins la zona de parc no hi ha cap curs fluvial 
d’especial rellevància (són de caràcter temporal, i només porten aigua en moments de fortes 
pluges), cap de les valls, torrents ni barrancs que drenen la zona es consideren connectors 
biològics. 
 
Malgrat això, els Plans Territorials Parcials de Catalunya, determinen que el sistema d’espais 
oberts el conforma tot el sòl sotmès, d’acord amb el planejament urbanístic vigent, el règim de 
sòl no urbanitzable. Els plans consideren el sòl no urbanitzable com una part important del 
patrimoni natural i cultural del territori. 
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Els principals objectius del programa de planejament territorial per al sistema d’espais oberts 
són: 
 

- Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la matriu biofísica. 
- Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de 

l’ordenació del territori. 
- Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic. 
- Moderar el consum de sòl. 
- Afavorir la diversitat biològica i el manteniment dels processos naturals, preservant els 

espais de més valor natural i de connexió i els processo que hi tenen lloc. 
- Evitar la urbanització dels sòls potencialment sotmesos a riscos naturals coneguts. 
- Establir reserves estratègiques de sòl que evitin la seva urbanització per a usos que 

poden encabir-se en una altra ubicació. 
- Determinar els sòls necessaris per al creixement del nuclis. 
- Mantenir i incrementar la qualitat de vida dels habitants del territori. 
- Contribuir al desenvolupament sostenible. 

 
El Plans proposen 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  

 
Els Plans Territorials atorguen una protecció especial a aquells sòls no urbanitzables que 
justifiquen un grau de protecció altament restrictiu. Comprèn els sòls que formen part 
d’àmbits de protecció establerts en la normativa sectorial i els que el Pla considera que cal 
preservar. Per a la seva delimitació s’han tingut en compte: 
 

- Hàbitats presents i hàbitats d’interès comunitari 
- Vulnerabilitat del territori 
- Qualitat ecològica 
- Espais d’interès natural amb figura de protecció sectorial (PEIN, Xarxa Natura 2000, 

Reserva Natural, Espais d’interès geològic, Forests del Catàleg d’Utilitat Pública, Zones 
Humides Inventariades,...) 

 
A continuació s’adjunten els mapes amb les principals àrees de connexió biològica entre espais 
protegits, d’acord al Pla Territorial Metropolità de Barcelona. 
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Figura 14. Connectors biològics d’acord al Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

 

 
En vermell, zona del PE 
 

D’acord als plànols, el parc podria afectar un eix de connexió agro-forestal. 

Per la seva part, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va 
realitzar, entre els anys 2010 i 2012, diversos treballs d’anàlisi territorial vinculats a un 
avantprojecte de pla territorial de connectivitat ecològica de Catalunya, amb la finalitat 
d’identificar els principals connectors ecològics terrestres i fluvials així com les àrees d’interès 
connector i els punts crítics dels connectors. Tot i que aquest pla territorial no es va concretar 
en cap document normatiu aprovat definitivament, un dels resultats d’aquests treballs va ser 
l’obtenció d’una primera aproximació cartogràfica de la connectivitat ecològica a Catalunya. 
 
En el procés seguit, i com a criteri principal per definir les àrees més importants per a la 
connectivitat ecològica, es va considerar estratègic garantir la connectivitat entre els ENP. Així, 
els connectors terrestres es van definir preferentment en base als ENP. Alhora, també es van 
definir uns eixos estratègics per a la connectivitat a Catalunya que fonamentalment es 
recolzaven en el propi sistema d’espais protegits. 
  
Posteriorment, es va actualitzar el producte original d’acord amb els diversos canvis que es van 
produir en el sistema d’espais naturals protegits. Concretament, es van actualitzar les bases 
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digitals tenint en compte específicament la declaració de nous ENP i les modificacions d’alguns 
durant el període 2012-2016.  
 
La informació que aporta la font cartogràfica de la Generalitat de Catalunya, tot i no disposar 
de cap tipus de valor normatiu, obre noves possibilitats d’interpretació i valoració de la matriu 
territorial i pot ser utilitzada, entre d’altres àmbits, com una ajuda a la presa de decisions en la 
planificació i la gestió del patrimoni natural i la biodiversitat, l’avaluació ambiental, així com en 
el disseny d’estratègies, plans, programes i projectes d’infraestructura verda. 
 
En la nova cartografia esmentada més amunt es veu com el parc eòlic i les seves 
infraestructures no afecten a cap d’aquests corredors ecològics, tot i que es troba a prop 
d’alguns. 
 

Figura 15. Connectors biològics d’acord a la Cartografia de la connectivitat ecològica a Catalunya, 
2019 
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4.2 Medi físic 

4.2.1 Meteorologia i climatologia 

 
El tipus de clima existent a l’Alt Penedès, en relació a el règim termopluviomètric, és 
Mediterrani de tipus Litoral Sud a bona part de la comarca, tot i que a les serres del nord és de 
tipus Prelitoral Sud i Central.  
 
D’altra banda, la classificació del clima en relació a l’índex d’humitat de Thornthwaite indica 
que el clima de la zona del PE Pontons és el de tipus C1 (sec subhumit)  
 
A continuació, s’han recollit les dades de l’estació meteorològica del Montmell, en la comarca 
del Baix Penedès, ja que és l’estació més pròxima al PE Pontons. 
 
Taula 8 Resum dades climatològiques 

PARÀMETRE VALOR 

Temperatura mitjana (ºC) 14,8 

Temperatura màxima mitjana (ºC) 21,7 

Temperatura mínima mitjana (ºC) 10,1 

Temperatura màxima absoluta (ºC) 41,3 

Temperatura mínima absoluta (ºC) -1,5 

Amplitud tèrmica mitjana (ºC) 11,6 

Precipitació anual (mm) 424,3 

Humitat relativa mitjana (%) 65 

Font: Estació meteorològica del Montmell (comarca del Baix Penedès), dades de 2019. 
 

 
A continuació, per a cada més durant l’any 2019, la distribució mensual de la precipitació i 
temperatura mitjana, les temperatures mínima i màxima mitjanes mensuals, les temperatures 
mínima i màxima absolutes mensuals i els dies de glaçada per a cada mes. 
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 Figura 16. Distribució mensual de temperatures, precipitació i dies de glaçada en l’estació del 
Montmell, any 2019. 

 

 
 
La zona d’estudi constitueix un dels enclavament a Catalunya amb elevat recurs eòlic, gràcies a 
la intensitat del vent existent al llarg de l’any, com posen de manifest les dades registrades de 
les estacions meteorològiques del promotor en l’àmbit. En aquest sentit, no existeix dubte 
sobre la possibilitat d’establir projectes eòlics econòmicament viables en aquest entorn. 
 

4.2.2 Geologia i geomorfologia 

 
Per tal d’avaluar les característiques geològiques al voltant del PE Pontons, s’ha utilitzat la 
cartografia d’unitats geològiques de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 
 
El PE Pontons es troba fonamentalment sobre tres tipus de terreny diferents, que són els 
següents: 
 
- Dolomies i calcàries. Fàcies Muschelkalk superior del Triàsic mitjà – superior. 
- Margues i calcàries margoses. Fàcies Keuper del Triàsic superior. 
- Calcàries i dolomies del Llerdià.  
 
No obstant, tal i com es pot veure en la següent Figura, la geologia de la zona és força variable. 
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Figura 17.Terrenys geològics al voltant del PE Pontons 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. 
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4.2.3 Hidrogeologia 

 
El PE Pontons es troba situat sobre la massa d’aigua subterrània de Gaià – Anoia, catalogada 
per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) com a massa d’aigua 19. Les seves característiques es 
troben detallades en les fitxes de caracterització inicial de les masses d’aigua subterrània de 
Catalunya, fitxes que va elaborar la pròpia ACA. 
 

Figura 18. Hidrogeologia al voltant del PE Pontons 

 
 
A continuació es detallen les característiques pròpies de la massa d’aigua mencionada. 
 
• Massa d’aigua núm. 19 (Gaià – Anoia) 

 
La massa d’aigua es troba limitada al nord per la riera de Carme, al NE per la làmina 
encavalcant del Bruc i el riu Anoia i al SE per la falla del Vallès – Penedès. A l’oest per la 
divisòria d’aigües superficials entre el Gaià i l’Anoia. Si bé estructuralment el Bloc del Gaià 
queda limitat per la falla del Port d’Armentera, l’àrea d’estudi queda restringida 
aproximadament per la divisòria d’aigües entre les conques d’Anoia, el Foix i el Gaià. 
 
Els aqüífers inclosos en aquesta massa d'aigua (i els codis corresponents) són:  
 

- 3062C41 Aqüífer de les calcàries paleògenes i triàsiques del Gaià – Anoia (Sector 
Anoia) 

 
Aquest aqüífer mostra oscil·lacions importants i relativament ràpides del nivell piezomètric, 
provocades per la variabilitat estacional de la principal, i possiblement única recàrrega de 
l’aqüífer, que és la infiltració de la pluja. A partir dels punts de control piezomètric per a l’àrea 
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hidrogeològica, en el seu sector Est, es constata que hi ha àrees clarament surgents, i d’unes 
altres en les quals la potència d’aqüífer no saturat varia entre dos i més de vint-i-cinc metres. 

 
A continuació es mostra un anàlisis del impacte químic i quantitatiu de la massa d’aigua. 

 
Taula 9. Anàlisi d’impactes de la massa d’aigua de Gaià – Anoia 

ANÀLISIS DE PRESSIONS 

Pressió total sobre l’estat químic BAIXA 

Pressió total sobre l’estat quantitatiu ALTA 

ANÀLISIS D’IMPACTES 

Impacte potencial sobre l’estat químic BAIX 

Impacte potencial sobre l’estat quantitatiu ALT 

Impacte comprovat sobre l’estat químic BAIX 

Impacte comprovat sobre l’estat quantitatiu ALT 

RISC D’INCOMPLIMENT DIRECTIVA MARC 

Risc sobre l’estat químic NO 

Risc sobre l’estat quantitatiu SI 

Risc total SI 

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya. 
 

4.2.4 Hidrologia 

El PE Pontons no es situa en les immediateses de cap curs fluvial important, tot i que a certa 
distància (no arribant a 1 km) es troben tant la capçalera de la riera de Pontons fins a Sant 
Martí Sarroca, com la riera de Marmellar. 
 

Figura 19. Hidrologia al voltant del PE Pontons 
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4.3 Medi humà i socioeconòmic  

4.3.1 Nuclis urbans 

En la zona són destacables els següents nuclis urbans: 
 

Taula 10. Nuclis urbans pròxims 

NUCLI URBÀ 
DISTÀNCIA 

APROXIMADA A 
AEROGENERADORS(m) 

HABITANTS (2019) 

Pontons 1.150 532 

Torrelles de Foix 3.800 2.348 

 
El municipi de Pontons acull la nova SET del Parc eòlic (SET Pontons) que es connectarà, amb 
línia aèria (i es valorarà el soterrament d’un tram de la línia), amb la SET Moja, ubicada a 
aprox. 20 km a l’est del parc. 
 

4.3.2 Estructura demogràfica 

 
El PE Pontons es troba en el terme municipal de Pontons. La subestació de Pontons que donarà 
servei al parc eòlic es projecte al TM de Pontons. La comarca sobre la que es situa és l’Alt 
Penedès. 
 
L’Alt Penedès, la capital de la qual és Vilafranca del Penedès, té una població de 108.411 
habitants distribuïts en una superfície de 592,7 km2; por tant, la densitat mitjana de la població 
de la comarca és de 182,9 hab/km2, amb dades de l’any 2019. 
 
L’estructura demogràfica general de la població de la comarca es presenta a continuació:  
 

Taula 11. Població per grups d’edat, any 2019 

 POBLACIÓ PER GRUPS D’EDAT TOTAL 
(núm. 

habitants) 
 DE 0 A 14 ANYS DE 15 A 64 ANYS DE 65 ANYS I MÉS 

PONTONS 65 360 107 532 

ALT PENEDÈS 18.586 70.827 18.998 108.411 

CATALUNYA 1.172.116 5.060.347 1.442.754 7.675.217 

 
 
 

Taula 12. Creixement de la població 

 
CREIXEMENT POBLACIÓ  

 
NATALITAT 

(2018) 
MORTALITAT 

(2018) 

CREIXEMENT 
NATURAL 

(2018) 

CREIXEMENT 
MIGRATORI 

(2018) 

CREIXEMENT 
TOTAL 

PONTONS 3 7 -4 8 4 

ALT PENEDÈS 909 925 -16 898 882 

CATALUNYA 63.566 66.562 -2.996 99.213 96.217 
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Figura 20. Piràmide poblacional per sexe i edat quinquennal de Pontons, any 2019 
 

 
 
 

4.3.3 Patrimoni històric i cultural 

En l’entorn del PE Pontons (menys de 500 m) hi ha un conjunt d’elements del patrimoni 
històric i cultural identificats en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català. En concret, es troben al nord de l’aerogenerador PN01, i els elements del patrimoni que 
es troben són el Castell Nou de Pontons, identificat tant com un bé arquitectònic com un 
jaciment arqueològic, la Capella de Sant Juan de la Muntanya, identificada com un bé 
arquitectònic, i la Cova del Batlle Vell, identificada com un jaciment arqueològic. Destacar que 
a prop del parc, però a major distància (més de 500 m), es troben altres elements del 
patrimoni històric i cultural de Catalunya, com són Can Solé de Roset (bé arquitectònic) i Coll 
de Cal Solé del Roset (jaciment arqueològic). 
 
Per la seva part, als voltants de la línia d’evacuació es situen altres d’aquests bens inventariats, 
que són els següents: 
 

Taula 13. Llistat dels elements pròxims a la línia d’evacuació. 

NOM Tipus 

CAMÍ DEL FORN TEULER Jaciment arqueològic 

EL MAS DE LA RIERA Bé arquitectònic 

MOLÍ DEL MAS RIERA Bé arquitectònic 

ESQUERDA DE LES ROQUES DEL PANY 3 Jaciment arqueològic 

ESQUERDA DE LES ROQUES DEL PANY 2 Jaciment arqueològic 

ABRIC DE LA MASIA 1 Jaciment arqueològic 

TALLER DE LA MASIA Jaciment arqueològic 

COVA DE LA MASIA Jaciment arqueològic 

ABRIC DE LA MASIA 2 Jaciment arqueològic 

COVES DEL TOIXÓ DE LES DOUS Jaciment arqueològic 

LES DOUS Bé arquitectònic 

MOLÍ DELS BESSONS Bé arquitectònic 

COVA RODONA Jaciment arqueològic 

BALMA DE LA PICA Jaciment arqueològic 

CASA RAVELL DE FONTENAC Bé arquitectònic 

CAN CUGOLS Bé arquitectònic 
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NOM Tipus 

LA MASSARIA – MOLÍ DE LA MASSERIA Bé arquitectònic 

EL MOLINET – CAN FAGUET Bé arquitectònic 

MOLÍ DEL QUERALTÓ Bé arquitectònic 

CASES D’EN MIRÓ Jaciment arqueològic 

LA NOVELLA Bé arquitectònic 

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT GENÍS Bé arquitectònic 

RECTORIA DE PACS Jaciment arqueològic 

LA MUNTANYA Jaciment arqueològic 

PEDRERA DE SANT JORDI Jaciment arqueològic 

CUA DE LLUERT Jaciment arqueològic 

SANT PAU INFERIOR Jaciment arqueològic 

VINYES A L’EST DE CAL JOAN DE LA TORRE Jaciment arqueològic 

CASALOT D’ESPUNY Jaciment arqueològic 

CAN MORATÓ Jaciment arqueològic 

PROP DEL MASET – CAMÍ DE MOJA Jaciment arqueològic 

PUJOLET DE MOJA Jaciment arqueològic 

 
 

Figura 21. Localització dels elements de béns arquitectònics, jaciments paleontològics i jaciments 
arqueològics pròxims al parc eòlic 
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4.3.4 Paisatge 

L'elaboració per part de l'Observatori del Paisatge dels catàlegs de paisatge ha permès obtenir 
el mapa de les unitats de paisatge de Catalunya. Amb 134 paisatges, el mapa evidencia la gran 
diversitat i riquesa de paisatges de Catalunya, de les més elevades del continent europeu, i en 
defineix els seus principals valors. 
 
El PE Pontons queda comprès entre dos unitats paisatgístiques, sent aquestes les Serres 
d’Ancosa i la l’Alt Gaià. 
 

Figura 22. Unitats del Paisatge 

 
 
A continuació es presenta una breu descripció de la unitat paisatgística esmentada: 
 

- Serres d’Ancosa: Depressió més o menys intensament ondulada entre dues 
alineacions muntanyoses gairebé paral·leles que corresponen a la serralada Prelitoral, 
la serra del Bolet o de Mediona i la serra d’Ancosa. Vegetació potencial 
significativament dominada pel carrascar i la roureda de fulla petita en els indrets més 
humits, amb petits afloraments guixencs. Aixecaments encinglerats de les dues serres 
que l’emmarquen, que es corresponen bàsicament amb calcàries i dolomies del triàsic, 
poblades fonamentalment de pineda de pi blanc i matollar, mentre que a la plana hi 
trobem nuclis urbans i masies així com conreus, fonamentalment cerealistes de secà i 
vinya. El catàleg del paisatge no destaca dins l’àmbit del parc valors especials a 
protegir que el projecte pugui afectar, més enllà dels valors naturals i culturals citats 
en apartats anteriors. 
 

- Alt Gaià: Paisatge de caràcter muntanyós. Predominen els materials calcaris: dolomies 
i calcàries triàsiques, un fet habitual en les formacions més importants del Camp de 
Tarragona. Les pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) ocupen una gran extensió i 
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s’estenen sobretot per les parts altes de la serra de Brufaganya. La vegetació de 
caràcter arbustiu, brolles de romaní, és present arreu, sobretot a les parts baixes del 
relleu. El riu Gaià travessa el territori de nord a sud fortament encaixat en els materials 
calcaris, vertebra l’espai tant des d’un punt de vista físic com humà. Les vinyes 
guanyen terreny en detriment dels cereals de secà. El catàleg del paisatge no destaca 
dins l’àmbit del parc valors especials a protegir que el projecte pugui afectar, més enllà 
dels valors naturals i culturals citats en apartats anteriors, tot i que sí que menciona 
que l’elevat nombre de castells d’origen medieval contribueixen fortament al caràcter 
distintiu del paisatge.  
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5 PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC 

 
En aquest punt s’analitza la compatibilitat de les obres projectades amb el planejament 
territorial i urbanístic del municipi afectat: Pontons. 
 

5.1 Plans territorials parcials 
 
El projecte queda englobat en territori inclòs en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona. 
 
D’acord al esmentat pla, els terrenys d’implantació d’aerogeneradors estan classificats com sòl 
no urbanitzable de protecció especial. 
 
En els sòls de protecció especial, només es podran autoritzar les següents edificacions de nova 
planta o ampliació de les existents: 
 

- Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de 
protecció o la millora de la gestió de l’espai en el marc dels objectius de preservació 
que estableix el Pla, al qual cosa comporta el compliment de les especificacions que 
s’assenyalen al punt 7 de l’article 2.6 del Pla. Aquestes edificacions corresponen al 
tipus A (aquelles que aporten qualitat i valor afegit al medi natural, agrari i paisatgístic) 
de l’article 2.11 del mateix Pla. 
 

- Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que estableix 
l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005), quan es 
compleixin les condicions i exigències dels apartats 4, 5, 6 i 7 de l’article 2.6 de la 
normativa, per tal de garantir que no afectaran els valors que motiven la protecció 
especial d’aquests espais. Aquestes edificacions corresponen al tipus B (aquelles que 
no aporten qualitat al medi natural i paisatgístic) i C (aquelles que són d’interès públic 
d’acord amb la legislació vigent) de l’article 2.11 de la mateixa normativa. 
 

Les edificacions que puguin derivar-se de plans i projectes que afectin de forma apreciable els 
espais que formen part de la Xarxa Natura 2000 han de ser avaluades atenent a les condicions 
legals específiques. 
 

5.2 Planejament urbanístic 
 
Pontons 
 
Les normes subsidiàries de planejament de Pontons van ser aprovades definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 21 de maig de 1997.  
 
Les àrees afectades per la zona del parc eòlic al llarg del terme municipal de Pontons són 
zones de sòl no urbanitzable classificades totes elles com a Zona Protecció Forestal. La 
Substació estaria en una zona classificada amb la mateixa categoria. 
 

Taula 14. Planejament urbanístic de Pontons 

 
Qualificació 

MUC 
Terminologia 

MUC 
Qualificació 
Ajuntament 

Terminologia 
Ajuntament 

N2 
No urbanitzable, 

Protecció 
12 

Zona protecció 
forestal 
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A aquesta tipologia de sòl li correspon, no obstant, no allò esmentat en les normes 
subsidiàries de planejament esmentades anteriorment, sinó a allò estipulat per la modificació 
puntual d’aquestes per adequar els usos de la zona de protecció forestal (clau 12) del sòl no 
urbanitzable, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
en sessió de 7 de novembre de 2017. 
 
D’acord a aquesta modificació, en aquesta tipologia de sòl es permeten noves activitats, 
edificacions, instal·lacions i infraestructures que a la vegada no perjudiquin els valors del sòl 
que de forma particular calgui preservar i protegir, amb l’objectiu de facilitar la implantació 
d’usos que generin activitat econòmica compatible amb el manteniment dels valors 
mediambientals del municipi.  
 
Pel que fa a l’assignació d’usos s’han mantingut els criteris del planejament territorial, en 
aquest cas, el pla director territorial de l’Alt Penedès i el pla territorial metropolità de 
Barcelona, així com del planejament sectorial, la proposta de Xarxa Natura 2000. Tan el 
PDTAP com el PTMB estableixen per al sòl de protecció forestal de Pontons la categoria de sòl 
de protecció especial, definida aquesta categoria als article 2.7 i 2.6, respectivament. 
 
Així també, els plans estableixen amb la finalitat d’orientar l’autorització d’edificacions, 
instal·lacions i infraestructures al sòl no urbanitzable tres tipus d’intervencions: 
 

A. Aporten valor al medi natural, agrari i paisatgístic 
B. No aporten valor al medi natural, agrari i paisatgístic 
C. D’interès públic 

 
I que, les edificacions de nova planta o ampliació autoritzables en els sòls de protecció 
especial seran de forma general les corresponents al tipus A i seran admissibles en 
determinades condicions les de tipus B i C.  
 
És per tant que aquesta modificació puntual desenvolupa, també en concordança amb el que 
estableix l’article 2.7.8 del PDTAP i l’article 2.6.8 del PTMB, de forma detallada les condicions 
per a l’autorització d’edificacions i activitats en el sòl no urbanitzable forestal. 
 
La línia elèctrica aèria des de la SET Pontons a la SET Moja existent, passa pels termes 
municipals d’Olèrdola, Pacs del Penedès, Pontons, Sant Martí Sarroca, Torrelles de Foix i 
Vilafranca del Penedès. 
 
La classificació urbanística corresponent als terrenys travessats per la Línia elèctrica aèria es 
recull en la següent Taula: 
 

Taula 15. Planejament territorial urbanístic. Traçat línia aèria 

Municipi 
Qualificació 

MUC 
Terminologia MUC 

Qualificació 
Ajuntament 

Terminologia Ajuntament Longitud (m) 

Olèrdola 

SV 
Sistemes, Espais lliures, Zones 

verdes 
P Sistema d'espais lliures 16 

A1 Activitat econòmica, Industrial 7c Polígon industrial Crta. BV-2119 101 

N1 No urbanitzable, Rústic 24a Valor agrícola preferent 147 

SF Sistemes, Ferroviari F Sistema ferroviari 26 
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Municipi 
Qualificació 

MUC 
Terminologia MUC 

Qualificació 
Ajuntament 

Terminologia Ajuntament Longitud (m) 

SV 
Sistemes, Espais lliures, Zones 

verdes 
P Sistema d'espais lliures 16 

A1 Activitat econòmica, Industrial 7c Polígon industrial Crta. BV-2119 101 

N1 No urbanitzable, Rústic 24a Valor agrícola preferent 147 

SF Sistemes, Ferroviari F Sistema ferroviari 26 

Pacs del 
Penedès 

N1 No urbanitzable, Rústic 23 Sòl lliure permanent 151 

N2 No urbanitzable, Protecció 21 
Sòl no urbanitzable d'especial protecció valor 

forestal i paisatgístic 
395 

SE Sistemes, Equipaments E Sistema d'equipaments generals 68 

SX3 
Sistemes, Viari, Altre viari en sòl no 

urbanitzable 
SX3 Altre viari sòl no urbanitzable 3 

N2 No urbanitzable, Protecció 20 
Sòl no urbanitzable d'especial protecció valor 

agrícola 
1842 

N2 No urbanitzable, Protecció 22 Sòl de protecció per servituds 191 

SH Sistemes, Hidrogràfic H Sistema hidrogràfic 163 

SX1 Sistemes, Viari, Eixos estructurants SX1 Eixos estructurants 33 

N1 No urbanitzable, Rústic 23 Sòl lliure permanent 151 

N2 No urbanitzable, Protecció 21 
Sòl no urbanitzable d'especial protecció valor 

forestal i paisatgístic 
395 

SE Sistemes, Equipaments E Sistema d'equipaments generals 68 

SX3 
Sistemes, Viari, Altre viari en sòl no 

urbanitzable 
SX3 Altre viari sòl no urbanitzable 3 

N2 No urbanitzable, Protecció 20 
Sòl no urbanitzable d'especial protecció valor 

agrícola 
1842 

N2 No urbanitzable, Protecció 22 Sòl de protecció per servituds 191 

SH Sistemes, Hidrogràfic H Sistema hidrogràfic 163 

Pontons 

N2 No urbanitzable, Protecció 13 Zona d'interès ambiental i paisatgístic 91 

SX1 Sistemes, Viari, Eixos estructurants SX1 Sistema viari. Eixos estructurants 83 

N1 No urbanitzable, Rústic 11 Zona protecció agrícola 552 

N2 No urbanitzable, Protecció 12 Zona protecció forestal 2175 

Sant 
Martí 

Sarroca 

SX1 Sistemes, Viari, Eixos estructurants SX1 Sistema viari: eixos estructurants 5 

SX3 
Sistemes, Viari, Altre viari en sòl no 

urbanitzable 
SX3 Sistema viari: altre viari en sòl no urbanitzable 32 

N1 No urbanitzable, Rústic IIa 
D'interès agrícola: preservació de la 

biodiversitat 
348 
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Municipi 
Qualificació 

MUC 
Terminologia MUC 

Qualificació 
Ajuntament 

Terminologia Ajuntament Longitud (m) 

N1 No urbanitzable, Rústic IIa 
D'interès agrícola: preservació de la 

biodiversitat 
68 

N1 No urbanitzable, Rústic IIa 
D'interès agrícola: preservació de la 

biodiversitat 
102 

N2 No urbanitzable, Protecció Ia Espais de protecció fluvial d'especial interès 227 

N2 No urbanitzable, Protecció Ib Espais de protecció fluvial d'interès 110 

N2 No urbanitzable, Protecció Id 
Espais protegits per a la preservació de la 

biodiversitat local 
3773 

N1 No urbanitzable, Rústic IIb 
Espais agrícoles d'interès per estar situats 

sobre aqüífer protegit 
1956 

N2 No urbanitzable, Protecció IIIb Espai d'especial interès connector-corredor 399 

Torrelles 
de Foix 

SE Sistemes, Equipaments E0 Sistema d'equipaments comunitaris: genèric 15 

SX1 Sistemes, Viari, Eixos estructurants SX1 Sistema viari: eixos estructurants 121 

N2 No urbanitzable, Protecció SNU1 
Zona de protecció especial pel seu interès 

botànic i ecològic 
794 

N2 No urbanitzable, Protecció SNU4 
Zona de protecció especial del paisatge de 

ribera 
517 

N1 No urbanitzable, Rústic SNU8 Zona d'especial interès agrari 1194 

N1 No urbanitzable, Rústic SNU9 
Zona arbustiva o boscosa en procés de 

regeneració 
1311 

Vilafranca 
del 

Penedès 

SV 
Sistemes, Espais lliures, Zones 

verdes 
4 Sistema d'espais lliures 48 

SX3 
Sistemes, Viari, Altre viari en sòl no 

urbanitzable 
SX3 Sistema viari. Altre viari sòl no urbanitzable 6 

N2 No urbanitzable, Protecció SNU-3 Protecció Agrícola i Paisatgística 122 

A1 Activitat econòmica, Industrial 16/2.UA25 Zona d'ordenació anterior: Industrial UA25 114 

A1 Activitat econòmica, Industrial 14/2 Zona d'indústria urbana: aïllada 348 

SS Sistemes, Protecció 6 
Sistema de protecció de sistemes urbanístics 

generals 
68 

D1 
Urbanitzable, Desenvolupament 

residencial 
D1 Desenvolupament Residencial 95 

D2 
Urbanitzable, Desenvolupament 

activitat econòmica 
D2 Desenvolupament Activitat Econòmica 418 

N2 No urbanitzable, Protecció SNU-4 Protecció Agrícola tipus 1 1523 

SX1 Sistemes, Viari, Eixos estructurants SX1 Sistema viari. Eixos estructurants 73 

SX2 
Sistemes, Viari, Altre viari en sòl 

urbà 
SX2 Sistema viari. Altre viari urbà 22 

 
 
La ubicació definitiva dels pilars que suporten la línia i el traçat s’ajustarà en detall per complir 
amb les servituds i distàncies previstes en el planejament.  



 
 

 
Diagnòstic del territori i del medi ambient, del Parc Eòlic Pontons a la comarca de l’Alt Penedès 
Pàgina: 46 

 

 

6 CONCLUSIONS 

 
El present estudi contempla la diagnosi del territori i del medi ambient del PE Pontons situat a 
la comarca de l’Alt Penedès. 
 
D’acord a l’Art. 11 del Decret-Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, és necessari realitzar una consulta 
prèvia sobre la viabilitat de l’emplaçament d’un parc eòlic. Les condicions de viabilitat són: 
 
- No afectació significativa sobre l'entorn d'influència, sobre el patrimoni natural, la 
biodiversitat i sobre el patrimoni cultural.  
 
El PE proposat no afecta als espais naturals d'especial protecció (ENPE), les zones d'especial 
protecció de les aus (ZEPA) ni els espais naturals inclosos al PEIN. El parc eòlic tampoc afectarà 
a cap espais de la Xarxa Natura 2000. Però la línia d’evacuació haurà de creuar part d’un dels 
espais pertanyents a XN2000. Per aquest fet, en aquest tram s’ha dissenyat la línia de tal 
manera que discorri soterrada per aquest i que sigui lo més curt possible (aprox. 880 m). Els 
impactes sobre aquest espai s’estudiaran en detall en l’EIA, per establir les millors mesures 
correctores. 
 
No hi trobem patrimoni natural que pugui veure’s afectat significativament per la implantació 
del projecte. La distribució d’aerogeneradors ha prioritzat ubicar-los sempre que ha estat 
possible aprofitant al màxim els camins existents. A més, el projecte s’ha dissenyat per no 
afectar al patrimoni cultural. 
 
- Adequació a les directrius i els objectius d'ordenació territorial i de paisatge.  
 
Els aerogeneradors es situen sobre Sòl No Urbanitzable (protecció, forestal). El catàleg del 
paisatge no destaca valors especials a protegir dins la zona d’implantació del projecte que 
puguin ser afectats, més enllà dels valors naturals i culturals ja comentats en apartats 
anteriors.  
 
- Minimització de l'impacte territorial generat per nous accessos a les instal·lacions o per la 
modificació dels existents.  
 
El projecte planteja l’aprofitament de pistes principals existents, que principalment discorren 
entre camps de conreu, minimitzant-se les obres d’adequació i els conseqüents impactes. 
 
- Minimització de l'impacte territorial generat per línies elèctriques de connexió a la xarxa 
elèctrica, buscant la proximitat a la xarxa elèctrica més idònia i evitant que discorrin per espais 
de valor natural elevat.  
 
El traçat de la línia elèctrica projectada respon a criteris de proximitat, i discorre sobre zones 
forestals i zones agrícoles. No obstant, la línia d’evacuació haurà de creuar part d’un dels 
espais pertanyents a XN2000. Per aquest fet, en aquest tram s’ha dissenyat la línia de tal 
manera que discorri soterrada per aquest i que sigui lo més curt possible (aprox. 880 m). Els 
impactes sobre aquest espai s’estudiaran en detall en l’EIA, per establir les millors mesures 
correctores. 
 
Les línies elèctriques d'evacuació disposaran de suports no perillosos per a l'avifauna i de 
cables de terra dotats de salvaocells.  



 
 

 
Diagnòstic del territori i del medi ambient, del Parc Eòlic Pontons a la comarca de l’Alt Penedès 
Pàgina: 47 

 

 

 
- Minimitzar l'afectació als terrenys de valor natural elevat, l'afectació sobre les espècies 
amenaçades o especialment vulnerables als parcs eòlics, així com als punts estratègics pel pas 
migratori de les aus i evitar les àrees crítiques de les rapinyaires amenaçades. 
 
La zona d’implantació està parcialment considerada en els Plans Territorials com a possible 
connector biològic. Aquest aspecte s’estudiarà en detall en l’EIA per establir les millors 
mesures preventives. El banc de dades de la biodiversitat i l’Atlas dels Ocells nidificants de 
Catalunya indiquen que en la zona hi ha poca probabilitat d’aparició d’espècies de rapinyaires 
amenaçades, que per les seves reduïdes poblacions podrien ser més sensibles a la instal·lació 
de parcs eòlics. 
 
- Evitar llocs d'impacte paisatgístic elevat i d'elevada significació o rellevància per a la societat 
d'acord amb els catàlegs de paisatge.  
 
El catàleg del paisatge no destaca dins l’àmbit del parc valors especials a protegir que el 
projecte pugui afectar, més enllà dels valors naturals i culturals ja citats més amunt.  
 
- Tenir en compte l'impacte acumulatiu derivat de la concentració de parcs eòlics en 
determinades parts del territori.  
 
L’EIA considerarà la presència de parcs eòlics propers, o en projecte, que es trobin en la zona, a 
fi d’establir les millors mesures preventives. 

D’acord a l’anàlisi del present document, es conclou que el PE Pontons, les seves 
infraestructures associades i la línia elèctrica aèria de la SET Pontons a la SET Moja, podrien 
complir les condicions de viabilitat establertes en el Decret-Llei 16/2019. 
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ANNEX I: 
FOTOGRAFIA DE L’EMPLAÇAMENT DELS AEROGENERADORS 
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Foto general emplaçament parc Foto general emplaçament parc 

 
 

 
 

Localització de l’Aerogenerador PN01 Localització de l’Aerogenerador PN02 

 
 

 
 

Localització de l’Aerogenerador PN03 Localització de l’Aerogenerador PN04 

 
 

 
 

Localització de l’Aerogenerador PN05 Localització de l’Aerogenerador PN06 
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Localització de l’Aerogenerador PN07 Localització de l’Aerogenerador PN08 

  
  
Localització de l’Aerogenerador PN09  
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