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 INTRODUCCIÓ 

 Introducció i objecte 

El present document conté l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) “Projecte nova línia subterrània 
m.t. 25 kV “Jonquera2” des de CD EM58205 a nou C.M. “Túnel Pertús R.E.E.” (Fase 2) al municipi de La 
Jonquera i d’un petit subtram de la fase 1 que discorre per sòl no urbanitzable. 

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 (Decret 343/2006, article 19). Així doncs, l’objectiu principal de l’EIIP no és establir 
mesures correctores sinó demostrar que els criteris i les mesures previstes són les més adequades i suficients 
per garantir una correcta integració de les actuacions en el paisatge. 

El contingut de l’EIIP desenvoluparà tots els aspectes indicats al 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. 

El present estudi s’ha basat de forma estricta amb el que contempla el Decret 343/2006, de 19 de setembre, 
utilitzant com a base la Guia Metodològica d’Estudis d’Impacte i integració Paisatgística (EIIP).  

El terme paisatge ha estat emprat al llarg de la història amb molt diversos significats, entre els quals es poden 
destacar els següents: 

• Com a sinònim de panorama, vista o percepció de la realitat ambiental, amb un valor estètic i 
emocional. Així, el Diccionari de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua defineix el paisatge 
com una “extensió de terreny que es veu des d'un lloc”. Aquesta definició suposa que no hi ha a 
priori una descripció universal d'un espai o d'un objecte, sinó que ve definit per l'observador en 
funció del seu objectiu, quedant la visió o la percepció modificada per causes psicològiques 
procedents del subjecte receptor. 

• Un altre significat que se li dona és aquell que ho identifica amb un espai geogràfic, territori o 
regió, ocupat per una determinada comunitat. La geografia atén el paisatge com a 
estructuracions, és a dir, ho defineix com un espai amb unes característiques concretes, diferent 
de qualsevol altre espai. 

• D'altra banda, hi ha definicions que aborden el concepte de paisatge des d'un punt de vista 
ecològic, és a dir, atenent a les relacions o funcions dels elements que ho conformen. Per 
exemple, Zonneveld ho defineix com “una part de la superfície terrestre recognoscible, que és 
resultat i està mantinguda per la mútua activitat d'éssers vius i no vius, incloent entre els primers 
a l'home” (Zonneveld, I.S., 1984). 

Si integrem ambdues perspectives, un paisatge és un sistema que s'entén a través de l'estudi de l'estructura 
dels seus elements així com les seves interconnexions. Com qualsevol sistema, el paisatge és complex, dinàmic 
i sensible a les alteracions. Tant l'estructura com el funcionament del paisatge estan íntimament lligats a les 
activitats humanes presents i passades, i a les nostres mans està la seva evolució futura. Per això, perquè la 
definició sigui completa, també ha d'atendre a l'evolució temporal i al paper de l'ésser humà en aquest 
esdevenir. 

Per aquests motius, el concepte ha anat evolucionant i enriquint-se amb nous matisos, especialment durant 
les dues últimes dècades. Ja el 1993, la Carta del Paisatge Mediterrani indicava que “el paisatge pot ser 
considerat com la manifestació formal de la relació sensible dels individus i de les societats en l'espai i en el 
temps amb un territori més o menys intensament modelat pels factors socials, econòmics i culturals. El 
paisatge és així el resultat de la combinació d'aspectes naturals, culturals, històrics, funcionals i visuals (...). 
Aquesta relació pot ser d'ordre afectiu, identitari, estètic, simbòlic, espiritual o econòmic i implica l'atribució 
als paisatges pels individus o les societats de valors de reconeixement social a diferents escales (local, regional, 
nacional o internacional).”  
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Aquesta Carta va constituir l'antecedent més important al Conveni Europeu de Paisatge, del qual va sorgir la 
definició més coneguda en l'actualitat: 

Paisatge és “qualsevol part del territori tal com la percep la població, el caràcter de la qual sigui el resultat de 
l'acció i la interacció de factors naturals i/o humans”. Així doncs, podem afirmar que tot territori que la 
població pugui percebre, siguin quines siguin les seves característiques, és un paisatge. No obstant això, 
normalment tendim a pensar en llocs de bellesa excepcional, com un espai natural, alguna platja, o un caseriu 
amb encant. Però la realitat és que l'entorn dels centres escolars, els barris on vivim, els carrers de la nostra 
ciutat o els polígons industrials conformen un altre tipus de paisatges potencialment valuosos, encara que 
moltes vegades no ens ho sembli perquè estan deteriorats o han perdut la seva qualitat. 

D'altra banda, un paisatge no solament és el que percebem a través dels ulls. Les sensacions que ens arriben 
a través de l'oïda, de l'olfacte o del tacte també formen part del paisatge. 

Aquestes sensacions són el component subjectiu del concepte “paisatge”, que no està present en altres 
similars com a “medi ambient” o “territori”. Per això, mai podrem fer una descripció completa d'un paisatge 
de forma objectiva, perquè el que sentim i pensem quan ho contemplem o ho recordem també forma part 
d'ell. 

Per tots aquests motius, podem concloure que el paisatge és un recurs ampli, dinàmic i complex que 
determina el nostre benestar. És fonamental per tant protegir-ho, i per saber com fer-ho necessitem conèixer 
prèviament les seves característiques i funcionament. Per a això, existeix una matèria en si mateixa que 
determina com estudiar el paisatge. 
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 Característiques del projecte 

Per tal d’obtenir l’autorització administrativa es requereix complir amb els requeriment de la llei d’Urbanisme 
i en concret els següents preceptes: 

L’article 47 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la llei d’Urbanisme que 
regula el règim d'ús del sòl no urbanitzable i estableix que pot ésser objecte d'actuacions específiques per a 
destinar-lo a les activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural. Entre 
els supòsits permesos hi ha les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics i les altres 
instal·lacions ambientals d'interès públic (punt 4.d). 

L’article 47 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística estableix que és exigible l’aprovació d’un projecte d’actuació específica per poder atorgar 
llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable quan facin referència a les actuacions específiques d’interès 
públic a què fa referència l’article 47.4 de la Llei d’urbanisme. 

El procediment d’aprovació dels projectes d’actuació específica requereix l’aportació de la documentació 
següent: 

a)Memòria justificativa de l’actuació, la seva finalitat i la seva adequació als requisits exigits per la Llei 
d’urbanisme i el Reglament que la desplega i a les determinacions del planejament territorial, sectorial 
i urbanístic aplicables, amb el grau de precisió necessari que permeti apreciar aquesta adequació. 

b)Plànols a escala adequada relatius a l’emplaçament i la situació precisos de la finca o finques on es 
projecta l’actuació, amb indicació de la seva referència registral i cadastral, la seva extensió i la 
superfície ocupada per l’activitat i les obres existents i previstes. 

c)Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a terme l’actuació, amb 
indicació dels existents i dels que calgui implantar, incloses les obres de connexió  corresponents. 

d)Avantprojecte tècnic quan l’actuació comporti l’execució d’obres o, si es tracta d’obres que no 
requereixen projecte tècnic, descripció i representació gràfica d’aquestes obres. 

e)Estudi d’impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la legislació sobre 
protecció, gestió i ordenació del paisatge. 
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 Localització del projecte 

El Projecte d’Actuació Específica es desenvolupa íntegrament al municipi de La Jonquera, iniciant-se al final 
del Carrer del Nord, al extrem nord del nucli urbà, i seguint camins i pistes forestals existents en la zona en 
direcció nord, fins a la zona de la Àrea de control del Túnel del Pertús. 

 

Imatge 1: Ubicació del projecte. 

 

 Interès públic del projecte 

La Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, defineix les xarxes de subministrament d’energia elèctrica com actuacions 
d’interès públic, segons article 47.4.d. 

L’article 47 del DL 1/2010 (modificat per Llei 3/2012), sota l’epígraf “Règim d’ús del sòl no urbanitzable” 
permet l’emplaçament d’actuacions d’interès públic en el medi rural. 

Pel que fa als interès públics aquesta iniciativa suposa la possibilitat de millorar un servei d’interès al 
subministrar energia elèctrica als serveis auxiliars d’una infraestructura principal com és el Túnel del Pertús. 
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 Descripció del projecte 

Per tal de donar subministrament elèctric als serveis auxiliars del Túnel de la línia de molt alta tensió 
subterrània de Red Eléctrica construït al Pertús, es necessari la instal·lació d’un nou Centre de Distribució 
prefabricat i la seva línia de subministrament a 25 kV. 

La nova línia subterrània s’inicia prop del suport T-186 al finalitzar el Carrer del Nord del municipi de La 
Jonquera, on empalma amb el tram soterrat que es va executar en la Fase 1 fins al nou CM del Túnel Pertús 
REE (TRAM 1).  En el CM del Túnel del Pertús la línia fa entrada i sortida per finalitzar en el suport T-199  (TRAM 
2). 

 

 Tram 1 

Es tracta de un tram de 2 circuits de nova línia subterrània de 1020m de longitud amb conductor 240AL. 

Descripció del traçat: 

La nova línia subterrània de 2 circuits  a 25 kV comença en el nou C.M. 71245 “TUNEL PERTUS REE” i finalitza 
passat l’encreuament amb la carretera N-II on es bifurca la línia. 

El recorregut d’aquesta línia serà : 

- Camí d’accés al Túnel del Pertús  

- Creuament del riu Llobregat d’Empordà grapat pel lateral del pont 

- Camí de terra paral·lel al traçat de la línia d’alta tensió soterrada de REE 

- Encreuament amb perforació horitzontal a la carretera N-II i a l’Autopista AP-7 

 

 Tram 2.1 

La longitud de la nova línia subterrània serà de 72m i un circuit amb conductor 240AL. 

Descripció del traçat 

Aquest tram de línia subterrània a 25 kV comença passat l’encreuament amb la carretera N-II  i finalitzarà en 
el suport T-199 de la línia aèria 25 kV “JONQUERA2”    

El recorregut d’aquesta línia serà : 

- camí de la Pedrera del Mas Brugat fins al suport T-199  

 Tram 2.2 

La longitud de la nova línia subterrània serà de 750m i un circuit amb conductor 240AL. 

Descripció del traçat 

Aquest tram de lininia subterrània a 25 kV comença passat l’encreuament amb la carretera N-II  i finalitzarà 
en els empalmaments de la línia projectada en la fase 1 , en el final del C/Nord. 

El recorregut d’aquesta línia serà : 
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 - Encreuament amb rasa a cel obert amb el CORREC DEL MAS BRUGAT 

- Corriol del camí Sant Jaume (paral·lel a la carretera N-II) 

- Camí sense nom – prolongació del carrer del Nord (en terra) 

 Tram 3 (Subtram de la fase 1 en S.N.U.)  

La longitud de la nova línia subterrània serà de 500m i un circuit amb conductor 240AL. 

Descripció del traçat 

La nova línia subterrània  a 25 kV començarà a la avinguda 6 d’octubre passarà pel camí de terra de la Font 
Pudenta fins al límit del sol urbà darrere del C/Andalusia 

 

  

Imatge 2: Inici de la línia soterrada Imatge 3: Camí per on discorre la línia a la sortida de 
La Jonquera 

  

Imatge 4: Camí per on discorre la línia a la sortida de 
La Jonquera 

Imatge 5: Corriol semiabandonat per on passa la línia 
soterrada. 



 

Pàgina 10 de 47 

  

Imatge 6: Posterior al creuament de la N-II la línia 
utilitza camins existents. 

Imatge 7: Posterior al creuament de la N-II la línia 
utilitza camins existents. 

  

Imatge 8: Posterior al creuament de la N-II la línia 
utilitza camins existents. 

Imatge 9: Ubicació de la nova CM Túnel del Pertús del 
REE, encastada a la tanca. 

  

Imatge 10: Inici del subtram en S.N.U. per finca 
privada. 

Imatge 11: Camí públic. 
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 Característiques  
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1. Tipus  Línia subterrània a 25kV. 
2. Finalitat Donar subministrament al Túnel del Pertús de la MAT 
3. Origen Empalmament en Línia subterrània provinent del C.D. EM58205  
4. Final Nou C.M. 71245 “ TUNEL PERTUS R.E.E.” 
5. Terme municipal afectat Prop ctra N-II, camí del Mas Brugat 
6. Tensió LA JONQUERA 
7. Longitud Línia Subterrània  25000V 
8. Nombre de circuits 2x1020 m 
9. Nombre de cables Dos circuits 
10. Material conductor Tres per circuit 
11. Secció dels conductors  Alumini 
12. Tensió del cable subterrani  240 mm2 
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1. Tipus Línia subterrània a 25kV. 
2. Finalitat Enllaçar amb línia aèria 25 kV “JONQUERA2”. 
3. Origen Prop ctra N-II, camí del Mas Brugat 
4. Final Suport metàl·lic existent T-199 de la línia “JONQUERA2” 
5. Terme municipal afectat LA JONQUERA 
6. Tensió 25000V 
7. Longitud Línia Subterrània  72m 
8. Nombre de circuits Un circuit 
9. Nombre de cables Tres per circuit 
10. Material conductor Alumini 
11. Secció dels conductors  240 mm2 
12. Tensió del cable subterrani  18/30 kV 
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1. Tipus Línia subterrània a 25kV. 
2. Finalitat Enllaçar amb línia aèria 25 kV “JONQUERA2”. 
3. Origen Prop ctra N-II, camí del Mas Brugat 
4. Final Connexió amb línia subterrània projectada en fase1 (C/ Nord) 
5. Terme municipal afectat LA JONQUERA 
6. Tensió 25000V 
7. Longitud Línia Subterrània  750m 
8. Nombre de circuits Un circuit 
9. Nombre de cables Tres per circuit 
10. Material conductor Alumini 
11. Secció dels conductors  240 mm2 
12. Tensió del cable subterrani  18/30 kV 
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1. Tipus Línia subterrània a 25kV. 
2. Finalitat Enllaçar amb línia aèria 25 kV “JONQUERA2”. 
3. Origen Empalmaments en LSMT projectada en fase1 (Avda 6 octubre) 
4. Final Connexió en LSMT projectada en fase1 (darrera c/ Andalusia) 
5. Terme municipal afectat LA JONQUERA 
6. Tensió 25000V 
7. Longitud Línia Subterrània  500m 
8. Nombre de circuits Un circuit 
9. Nombre de cables Tres per circuit 
10. Material conductor Alumini 
11. Secció dels conductors  240 mm2 
12. Tensió del cable subterrani  18/30 kV 

 

 Organismes afectats 

Pel present Projecte s’afecten béns o serveis que depenen dels Organismes o Corporacions Oficials que es 
relacionen a continuació. 

ENS AFECTAT DESCRIPCIÓ DE L’AFECTACIÓ 

Ajuntament de LA JONQUERA Pas de nova línia subterrània 25kV. 

Agència Catalana de l’Aigua 
Còrrec del Mas Brugat 
Recs innominats (3) 
Pas del Riu Llobregat de l'Empordà 

Ministerio de Fomento (ADIF) Pas de línia subterrània 25 kV per terrenys propietat de ADIF 

Ministerio de Fomento (Demarcación 
de carreteres del Estado en Girona) 

Encreuament de línia subterrània de 25 kV amb la carretera N-II i la 
Autopista AP-7 

 

 Propietaris afectats 

Pel present Projecte s’afecten béns o serveis de titularitat particular que es relacionen a continuació. 

REFERENCIA CADASTRAL TM Pol Par 
17093A012000490000II LA JONQUERA 12 49 
17093A012090190000IW LA JONQUERA 12 9019 
17093A012001050000IM  LA JONQUERA 12 105 
17093A012001060000IO LA JONQUERA 12 106 
17093A012000500000ID LA JONQUERA 12 50 
17093A012090200000IU LA JONQUERA 12 9020 
17093A012000960000IB  LA JONQUERA 12 96 
17093A012090180000IH LA JONQUERA 12 9018 
17093A012000520000II LA JONQUERA 12 52 
17093A012000530000IJ   LA JONQUERA 12 53 
3A08201A75AP07 LA JONQUERA   
17093A011000490000IH  LA JONQUERA 11 49 
17093A009090490000IU  LA JONQUERA 9 9049 
17093A011090090000IH   LA JONQUERA 11 9009 
17093A011090110000IU LA JONQUERA 11 9011 
17093A011000130000IE LA JONQUERA 11 13 
17093A011000120000IJ LA JONQUERA 11 12 
17093A011090080000IU LA JONQUERA 11 9008 
17093A011000100000IX LA JONQUERA 11 10 
NO IMMOBLE (ctra) LA JONQUERA   
17093A011090030000II LA JONQUERA 11 9003 
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17093A011090230000IL LA JONQUERA 11 9023 
0155203DG9905N0001ZH LA JONQUERA   

 

 DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 Posició administrativa 

La Jonquera és una vila fronterera del nord de Catalunya que constitueix, amb Irún (País Basc), la porta d’accés 
més important a Espanya des de França.  

El seu terme municipal s’estén als vessants meridionals de la serra de l’Albera, des del Coll del Portell, a 
ponent, fins al Ras de la Menta, a llevant. Tot i que les muntanyes de l’Albera formen part del sistema pirinenc, 
les alçades que assoleixen són modestes, i el seu punt culminant, el Puig Neulós, té 1.257 m.  

Els relleus que s’hi donen són pronunciats, amb desnivells de més de 1000 m entre el punt més alt i més baix 
del terme. Els dos colls principals de la Jonquera són el de Panissars i el del Pertús i han estat emprats des de 
l’antiguitat per creuar la serralada pirinenca.  

Es poden distingir dos sectors dins el municipi de la Jonquera: l’oriental, que correspon a l’antic terme 
senyorial del Castell de Requesens i de marcat caràcter forestal, i l’occidental, que comprèn el nucli urbà de 
la Jonquera (cap de municipi, 110 m) i el del barri dels Límits, el qual manté un continu urbà amb la vila 
francesa del Pertús. El nucli urbà de la Jonquera presenta una morfologia pròpia d’un poble camí i s’allargassa 
a llevant de l’eix viari que travessa el terme municipal de nord a sud, el qual integra la carretera nacional N-II 
i l’autopista A7, infraestructures a les que s’hi suma el traçat del TAV. 

La morfologia de la zona d’estudi correspon a una vall oberta que permet el pas d’infraestructures entre 
França i Catalunya, donades les menors alçades de la topografia del Pirineu a la zona. 

 

Imatge 10: Vista de la topografia de la zona de La Jonquera. 
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 Geologia 

El substrat de la major part del municipi està constituït per una àmplia diversitat de roques molt antigues, 
generades durant el Combrodovicià, Carbonífer i Permià. Es tracta de roques plutòniques, filonianes i 
metamòrfiques que han estat sotmeses a diverses orogènies i metamorfismes regionals i que presenten una 
enorme complexitat estructural. S’han identificat grauvaques, granodiorites biotítiques, granodiorites 
biotítico-hornblèndiques, leucogranits, granits monzonítics, granits amb megacristalls de feldspat potàssic i 
tonalites biotíticohornblèndiques. Segons la cartografia litològica elaborada pel Servei Geològic de Catalunya, 
les roques més freqüents al municipi són els granitoids, d’entre els quals destaca la tonalita, que s’estén des 
de l’est del riu Llobregat fins a la zona compresa entre el Pla de l’Arca i el Coll de l’Auleda, on s’emplaça en les 
roques metamòrfiques; en aquest contacte, es genera una aurèola metamòrfica d’uns 250 m d’amplada. Al 
sector de Requesens hi predomina el granit amb megacristalls de feldspat potàssic, així com els anomenats 
granitoids de Requesens, que presenten una gran quantitat d’inclusions de cossos metamòrfics de grans 
dimensions. La muntanya de Sant Julià està formada per granit monzonític. 

Només al fons de les principals valls, sobretot la del Llobregat, existeixen dipòsits sedimentaris més moderns 
(Holocè) poc consolidats, formats per graves i sorres, damunt dels quals s’estén el nucli urbà de la Jonquera i 
les seves zones comercials i de serveis. La zona dels Estanys de la Jonquera presenta un substrat granític, 
recobert per una capa d’argiles, llims i matèria orgànica en els punts on es troben les aigües permanents. El 
barri dels Límits, per contra, es troba emplaçat en un coll obert damunt de tonalita. 

La zona d’estudi es localitza al nord de la zona urbanitzada de La Jonquera, i la seva geologia correspon a les 
següents unitats litològiques: 

 

Imatge 11: Unitats geològiques de la zona de La Jonquera. (Font: ICGC) 
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Qrs Graves, sorres i llims amb abundant sauló. Formen els dipòsits de les lleres actuals de les rieres  
desenvolupades sobre materials granítics. Inclou els possibles dipòsits de vessant no cartografiables  
amb els quals s'indenten lateralment. És equivalent a la Qt0-1, però té menys entitat. Lateralment  
passa a Qt0-1 i a Qt1. Edat: S'atribueix a l'Holocè. 

Gtbh Tonalita biotítico-hornblèndica. Presenta microestructura granular holocristal·lina. Els minerals 
essencials són plagiòclasi, feldspat potàssic, biotita i l'hornblenda que pot assolir mides 
centimètriques. Els minerals accessoris més importants són el zircó, l'apatit, l'allanita i l'esfèn. 
Ocasionalment presenta enclavaments arrodonits, d'ordre decamètric, de composició quars-diorítica de  
gra fi. De forma local, mostra estructures de flux magmàtic marcades per l'orientació d'enclavaments 
el·líptics i per les bandes mineralògiques. Edat: Carbonífer-Permià. 

Gl1 Leucogranits. Presenten microestructura heterogènia i variacions de textura desde granítica a aplítica 
i pegmatítica. També mostren estructures de flux magmàtic. Estan formats essencialment per feldspat  
potàssic, plagiòclasi i quars. Els minerals accessoris més destacables són biotita, moscovita i  
turmalina. En general, Intrueixen com a dics i cossos irregulars allargats de direcció NE-SW a la  
tonalita (Gtbh) i als vorells de les granodiorites de Roses i Rodes (Ggdbh). El contacte sempre és  
intrusiu net. S'emplacen com a cos intrusiu a l'àrea del Mas de l'Alzeda, full 259. Edat: Carbonífer- 
Permià. 

Gm Granit monzonític. Presenta textura granular. Els minerals essencials són quars, feldspat potàssic, 
plagiòclasi i biotita; els minerals accessoris són apatit, zircó i allanita. Els cristalls de feldspat 
no superen el centímetre. Edat: Carbonífer-Permià. 

 

 

 Hidrologia 

Tot el terme municipal de la Jonquera pertany a la conca fluvial de la Muga, la qual desemboca les seves aigües 
a la mar Mediterrània, ran del parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Ara bé, l’extens territori del terme 
municipal presenta dues subconques hidrogràfiques ben diferenciades: la subconca del Llobregat d’Empordà, 
al sector occidental i central del municipi, i la subconca de l’Anyet, al sector oriental. Ambdues conques estan 
separades per la carena muntanyosa que uneix el Puig del Llobregat (925 m) i el Puig de les Canals (894 m). A 
la vila de Peralada és on el riu Muga rep les aigües d’aquests dos afluents. La conca del Llobregat d’Empordà, 
la més extensa, drena les aigües dels vessants meridionals de la serra de l’Albera (a l’est) i del massís de les 
Salines (a l’oest). Els tributaris d’aquesta conca són cursos poc cabalosos: dels procedents del sector de les 
Salines destaquen el còrrec del Forn del Vidre, el còrrec de Sant Julià i el còrrec de les Vinyes; dels que 
provenen de l’Albera destaquen el còrrec del Fitó (nom amb què es coneix el riu Llobregat en el seu 
naixement), el còrrec del Mas Brugat, el còrrec d’en Craixolà i el còrrec de Comunera.  

En la zona d’estudi no es detecten aqüífers protegits ni altres elements del sistema hidrogràfic a tenir en 
consideració, mes enllà del creuament del Llobregat d’Empordà que es realitza amb la subjecció del cable a 
l’estructura del viaducte existent que dona servei a les instal·lacions del TAV.  El Còrrec de Mas Brugat es creua 
en un punt en el que no es detecta actualment la presència d’aigua superficial, per el que les obres s’hauran 
de realitzar en períodes secs (estivals) en que el Córrec no porti aigua. 

 

 Vegetació 

A la Jonquera predominen les suredes amb sotabosc d’estepes i brucs (33,83%), seguides per la complèxida 
d’alzinar muntanyenc (21,56%), la suma de les quals cobreix més de la meitat del municipi. A continuació, en 
superfície, venen les rouredes de roure martinenc (8,63%) seguides de les suredes amb sotabosc de màquia 
d’alzinar (5,76%) que podrien evolucionar cap alzinar amb marfull. 

L’estructura actual de la massa forestal és resultat de la gestió silvícola –o la seva absència– i de la història de 
focs que ha patit. Els incendis forestals afecten especialment el massís de l’Albera ja que se succeeixen amb 
una freqüència molt alta i tenen sovint una gran extensió (gairebé 16.000 ha l’any 1986). 
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Al municipi manquen boscos antics i madurs, si bé alguns sectors forestals de la muntanya de Sant Julià i del 
massís de l’Albera fa molts anys que no s’exploten i que no s’han cremat i per tant presenten un bon estat de 
conservació i un elevat grau de naturalitat. 

En el treball de camp es detecten les següents unitats: 

▪ Zones urbanes o urbanitzades 

▪ Suredes 

▪ Conreus abandonats/zones denudades o amb vegetació roderal 

▪ Verneda 

 

Imatge 12: Hàbitats presents a la zona de La Jonquera. (Font: ICC) 

 

 

Línia elèctrica 

Suredes 

Zones agrícoles i 
roderals Verneda 
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Imatge 13: Inici de la línia. Zones 
urbanitzades a la dreta i sureda sense 
sotabosc a l’esquerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 14: Continuació de la línia per el 
camí lateral a la zona urbanitzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 15: Sureda inclosa dins l’espai 
PEIN i Xarxa Natura 2.000 
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Imatge 16: Sureda inclosa dins l’espai 
PEIN i Xarxa Natura 2.000 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 17: Vegetació de ribera al voltant 
de la zona del Llobregat de l’Empordà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 18: Zones agrícoles 
abandonades. 
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Imatge 19: Zones afectades per la 
construcció del TAV que no s’han 
restaurat naturalment.  Presenta 
vegetació bàsicament roderal i 
oportunista. 

 

 

 

 

 

 

Imatge 20: Zones afectades per la 
construcció del TAV que no s’han 
restaurat naturalment.  Presenta 
vegetació bàsicament roderal i 
oportunista. 

 

 

 

 

 

 

Imatge 21: Tanca de la subestació de 
REE on s’instal·la el nou CM, dins del 
recinte d’aquesta. 

 

  



 

Pàgina 20 de 47 

 Fauna 

L’annex II de la Directiva Hàbitats41 estableix les espècies animals d’interès comunitari la protecció de les 
quals requereix la designació de zones especials de conservació. A l’Albera, i segons els citats estudis de J. 
Budó i J. Fèlix, hi ha fins a 15 espècies animals d’interès comunitari, 8 de les quals pertanyen a la família dels 
quiròpters. Pel que fa a les espècies que requereixen una protecció estricta (Annex IV de la Directiva Hàbitats), 
el llistat d’espècies arriba a les 34 (15 quiròpters).  

D’altra banda, l’Albera acull fins a 18 espècies d’ocells nidificants contemplades en l’annex I de la Directiva 
d’Ocells. De totes aquestes espècies, destaquen la llúdriga (Lutra lutra), el rat-penat de ferradura mediterrani 
(Rhinolophus eurylae), el duc (Bubo bubo), l’àguila daurada (Aquila chrysaetos), la tortuga mediterrània 
(Testudo h. hermanni) i la de rierol (Mauremys leprosa), el barb de muntanya (Barbus meridionalis) i els 
coleòpters Lucanus cervus (escanyapolls) i Rosalia alpina (escarabat del faig).  

Una bona part dels quiròpters presents a la Jonquera ha estat únicament observada i es desconeix l’estat de 
les seves poblacions. Malgrat això, l’abundància de mines, runes i búnkers al llarg del municipi faciliten la 
nidificació i l’assentament de poblacions d’aquesta família de mamífers. 

Entre els mamífers, destaca, pel seu interès en l’àmbit de Catalunya, el gat fer (Felis silvestris), que ocupa, 
amb poblacions molt petites, el sector de Requesens, a la part oriental del municipi, així com un petit sector 
de la muntanya de Sant Julià.  

Pel que fa a l’avifauna, destaca el xoriguer petit (Falco naumanni), l’àguila daurada i la trenca (Lanius minor), 
que mantenen a la zona unes de les escasses poblacions nidificants a Catalunya.  

Pel que fa als rèptils, destaca la presència de la tortuga mediterrània a la zona dels Estanys de la Jonquera i en 
dues grans àrees a l’est de l’eix de comunicacions. Aquesta espècie té els darrers efectius al massís de l’Albera. 
Finalment, és de destacar la presència de Zeryntia rumina, un lepidòpter amb poblacions escasses a Catalunya, 
i que es troba confinat a la base del Serrat de la Plaça (davant del nucli urbà de la Jonquera).  

A l’Albera habita una raça bovina autòctona, coneguda com vaca de l’Albera. Aquesta raça a la vegada 
presenta dues varietats, la vaca negra i la fagina. Tot i que genèticament la vaca negra és més antiga, ambdues 
varietats han desenvolupat unes característiques pròpies que les han adaptat al territori: són de mida petita, 
àgils i marcadament boscanes; pasturen lliurement pel massís de l’Albera, tot alimentant-se de bruc, de 
manera que tenen una certa influència en el control de la vegetació reduint així el risc d’incendis.  

 

 

 Connectivitat ecològica 

Actualment, els principals objectius de la protecció de l’entorn natural i de la sostenibilitat s’emmarquen en 
la conservació de la diversitat biològica, per tant, en la conservació dels ecosistemes i hàbitats naturals. Les 
estratègies de conservació s’han d’orientar a conservar la matriu on es troben aquests espais i, de forma molt 
especial, als seus aspectes funcionals, sobretot la connectivitat ecològica. 

S’entén com a corredor aquell element del paisatge que, tot i que no tingui una especial significació pels 
sistemes naturals que el componen, té un interès estratègic perquè permet els desplaçaments de les espècies 
entre diferents espais naturals.  

A l’hora de definir els possibles corredors distribuïts a l’entorn de l’àmbit d’estudi, cal tenir en compte un 
seguit de factors: 

▪ Situació dels PEIN i altres elements del patrimoni natural 
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▪ Comunitats vegetals 

▪ Comunitats faunístiques 

▪ Relleu 

▪ Hidrologia i geologia de l’entorn 

▪ Elements artificials 

La conjunció d’aquests factors determina la potencialitat d’un espai per actuar com a connector i l’interès que 
susciten les zones que pretenen ser connectades. 

L’àmbit d’estudi s’ubica en una zona principalment forestal, però clarament dominada a nivell de connectivitat 
per la presència de 3 infraestructures de grans dimensions com són la línia del TAV, la carretera N-II i la AP-7 
que condicionen la connectivitat. 

L’espai es caracteritza per ser considerat un connector terrestre principal, però tot i aquesta caracterització, 
l’efecte barrera d’aquestes infraestructures juntament amb el nucli urbà de la Jonquera defineixen un 
trencament de la connectivitat Est – Oest. 

 

Imatge 22: Índex de connectivitat terrestre general. Font: Hipermapa Generalitat de Catalunya. 

La connectivitat de la zona d’estudi es pot considerar elevada en general però baixa o molt baixa en l’àmbit 
d’estudi donat l’efecte barrera que produeixen les infraestructures i els nuclis urbans presents a la zona. 

 Figures de protecció 

Els espais naturals protegits són una figura clau en la protecció i conservació del patrimoni natural i la 
biodiversitat del nostre entorn.  
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A Catalunya es disposa d’una xarxa d’espais protegits que va de l’alta muntanya a les planes litorals, i dels 
boscos eurosiberians als erms semidesèrtics o els espais marins. La Llei 12/1985, d’espais naturals, estableix 
les diferents figures de protecció i la seva gestió. 

El sistema d'àrees protegides de Catalunya se sustenta en una xarxa de 184 espais d'especial valor ecològic, 
que estan protegits pel Pla d'espais d'interès natural (PEIN). Dins aquests espais, els anomenats espais naturals 
de protecció especial disposen d'un nivell de protecció superior, sota les figures de parcs nacionals, parcs 
naturals, paratges naturals d'interès nacional i reserves naturals. 

 

 Zones de protecció per a l’avifauna 

L’àmbit afecta a un espai declarat com a zona de protecció de l’avifauna segons la resolució MAH/3627/2010 
per la que es delimiten les àrees prioritàries d’aus amenaçades a Catalunya i es dona publicitat de les zones 
de protecció per a l’avifauna amb la finalitat de reduir el risc d’electrocució i col·lisió amb les línies elèctriques 
d’alta tensió.  

Aquestes zones de protecció, d'acord amb el que estableix l'article 4.1.a, b i c del Reial decret 1432/2008, 
s'ajusten als àmbits següents: 

1. Les zones d'especial protecció per als ocells (ZEPA) aprovades per l'Acord de govern 112/2006, de 5 de 
setembre, pel qual es designen les ZEPA i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC). 

2. L'àmbit dels plans de recuperació d'ocells vigents a Catalunya, que són els que preveuen:  

▪ El Decret 282/1994, de 29 de setembre, pel qual s'aprova el Pla de recuperació del trencalòs a 

Catalunya  

▪ El Decret 259/2004, de 13 d'abril, pel qual es declara espècie en perill d’extinció la gavina corsa i 

s'aproven els plans de recuperació de diverses espècies 

▪ Les àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies 

d'ocells amenaçades existents a Catalunya que es delimiten al mapa de l'annex 1. Incorporació de les 

zones ZEPA de Xarxa Natura 2000 i, diferenciat d’aquestes, dels àmbits d’actuació dels plans de 

recuperació d’aus i de les zones més sensibles per a les aus amenaçades de Catalunya. 

El Reial Decret 1432/2008, de 29 d’Agost és una norma de caràcter bàsic que té per objectiu establir pautes 
de caràcter tècnic d’aplicació a les línies elèctriques aèries d’alta tensió, amb conductores nuus situats en les 
zones de protecció definides en el seu article 4, amb la finalitat de reduir el risc d’electrocució i col·lisió per a 
l’avifauna, la qual cosa redundarà, al seu torn, en una millor qualitat del servei de subministrament. 

El projecte de la línia elèctrica  afecta a una zona declarada com a zones de protecció per a l’avifauna per 
evitar la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques.  Tot i això cal remarca que la línia és soterrada per el que 
no té afecte sobre aquest vector. 

 

 Xarxa Natura 2000   

La Xarxa Natura 2000 neix arran de la Directiva Hàbitats i de la seva voluntat de garantir la biodiversitat 
mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres en el territori europeu dels estats 
membres. 

La Xarxa Natura és un entramat ecològic a nivell europeu de zones especials de conservació. La inclusió dins 
aquest marc implica que s’haurà de garantir el manteniment (o restabliment) d’un estat de conservació 
favorable dels hàbitats i de les espècies en la seva àrea de distribució natural. 
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Al seu torn, la Xarxa Natura es compon de: 

▪ Zones d’especial conservació (ZEC), prèvia classificació com a Lloc d’importància comunitària (LIC) 

▪ Zones d’especial protecció per les aus (ZEPA) 

Llistat d’espais inclosos a la Xarxa Natura 2000 i a la seva ampliació, propers a la zona d’estudi són: 

▪ Xarxa Natura 2000 de l’Albera 

Aquests espais compresos dins la Xarxa Natura, ja es troben sota l’empara d’altres figures de protecció com 
ara el PEIN o ENPE, si bé les delimitacions no coincideixen totalment. 

La línia elèctrica afecta a l’espai Xarxa Natura 2.000 de l’Albera. 

L’espai natural de l’Albera ha estat designat per formar part de la xarxa Natura 2000 com a zona d’especial 
protecció per a les aus (ZEPA) i proposat com a lloc d’importància comunitària (LIC), codi ES5120014. Aquest 
àmbit també té altres instruments de planificació i gestió a destacar: el paratge natural d’interès nacional 
(PNIN) de l’Albera, l'espai d'interès natural del Massís de l'Albera, i les forests catalogades d’utilitat pública 
(CUP) Muntanya de Portbou, núm. 72, i Muntanya de Colera, núm. 73, ambdues propietat de la Generalitat 
de Catalunya. 

A l'Albera occidental té lloc una zonificació altitudinal de la vegetació que va del país de la sureda i l'alzinar 
amb marfull (Quercetum ilicis galloprovinciale) fins a la fageda (Fagion sylvaticae), passant per les terres 
dominades per l'alzinar muntanyenc (Quercetum mediterraneo-montanum) i els boscos mixtos de caducifolis 
amb roures i aurons (Querco-Aceretum opali). Les extenses suredes i brolles mediterrànies que cobreixen les 
parts baixes del massís contrasten amb els importants fragments de fageda, landes i prats acidòfils de les parts 
culminals. Cal remarcar l'interès biogeogràfic que representa la proximitat de les fagedes a la mar i els boscos 
mixtos caducifolis, únics per la seva estructura i composició a Catalunya. També són singulars les bosquines 
de fals aladern, de composició singular dins el context de l'alzinar. 

Els líquens també són molt particulars en aquest espai, especialment els silicícoles que es troben a la sureda. 

A l'Albera oriental, s'hi poden distingir l'estatge de la sureda i l'alzinar amb marfull i una franja superior on es 
troba l'alzinar muntanyenc. A la façana marítima d'aquest espai, hi viuen algunes espècies endèmiques de la 
flora catalana (Limonium tremolsii, Limonium geronense, Armeria ruscinomensis, i d'altres), factor que encara 
enriqueix més la singularitat d'aquest racó pirinenc. 

L’espai natural de l’Albera ha estat designat per formar part de la xarxa Natura 2000 com a zona d’especial 
protecció per a les aus (ZEPA) i proposat com a lloc d’importància comunitària (LIC), codi ES5120014. Aquest 
àmbit també té altres instruments de planificació i gestió a destacar: el paratge natural d’interès nacional 
(PNIN) de l’Albera, l'espai d'interès natural del Massís de l'Albera, i les forests catalogades d’utilitat pública 
(CUP) Muntanya de Portbou, núm. 72, i Muntanya de Colera, núm. 73, ambdues propietat de la Generalitat 
de Catalunya. 

A l'Albera occidental té lloc una zonificació altitudinal de la vegetació que va del país de la sureda i l'alzinar 
amb marfull (Quercetum ilicis galloprovinciale) fins a la fageda (Fagion sylvaticae), passant per les terres 
dominades per l'alzinar muntanyenc (Quercetum mediterraneo-montanum) i els boscos mixtos de caducifolis 
amb roures i aurons (Querco-Aceretum opali). Les extenses suredes i brolles mediterrànies que cobreixen les 
parts baixes del massís contrasten amb els importants fragments de fageda, landes i prats acidòfils de les parts 
culminals. Cal remarcar l'interès biogeogràfic que representa la proximitat de les fagedes a la mar i els boscos 
mixtos caducifolis, únics per la seva estructura i composició a Catalunya. També són singulars les bosquines 
de fals aladern, de composició singular dins el context de l'alzinar. 

Els líquens també són molt particulars en aquest espai, especialment els silicícoles que es troben a la sureda. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Quercetum_ilicis_galloprovinciale
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Fagion_sylvaticae&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Quercetum_mediterraneo-montanum&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fals_aladern
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Limonium_tremolsii&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Limonium_geronense&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Armeria_ruscinomensis&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Quercetum_ilicis_galloprovinciale
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Fagion_sylvaticae&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Quercetum_mediterraneo-montanum&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fals_aladern
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A l'Albera oriental, s'hi poden distingir l'estatge de la sureda i l'alzinar amb marfull i una franja superior on es 
troba l'alzinar muntanyenc. A la façana marítima d'aquest espai, hi viuen algunes espècies endèmiques de la 
flora catalana (Limonium tremolsii, Limonium geronense, Armeria ruscinomensis, i d'altres), factor que encara 
enriqueix més la singularitat d'aquest racó pirinenc. 

La línia soterrada utilitza un sender preexistent en l’espai de la Xarxa Natura 2.000 que correspon al sender 
de Sant Jaume, que es paral·lel a la traça de la carretera N-II.  Considerant una amplada de treballs de 3 metres 
la superfície afectada correspon 669,3 m2 de les que 245,04 m2 corresponen a una comunitat de sureda on 
predominen les espècies ruderals i els espais denudats al costat de la carretera N-II, mentre que els altres 
424.26 m2 corresponen a espais ocupats per carreteres i camins forestals que estan presents a la zona. 

 

 Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC)  

El marc jurídic per al reconeixement d’hàbitats d’interès és la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/UE de 21 de 
maig) relativa a la conservació dels habitats naturals i de la fauna i la flora silvestres. 

La Directiva defineix hàbitat natural com aquelles zones terrestres o aquàtiques diferenciades per les seves 
característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tan si són totalment naturals o seminaturals. 

Els hàbitats d’interès comunitari (HIC) són aquells que d’entre els hàbitats naturals compleixin alguna de les 
següents característiques: 

• estar amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural en la UE 

• tenir una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o bé, per pròpia naturalesa 

• ser exemples representatius d’un o vàries de les 6 regions biogeogràfiques en què es troba la UE 

En la zona del projecte s’hi han detectat hàbitats d’interès comunitari catalogats per la Directiva d’hàbitats. 
En concret les suredes i les vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion). 

 

 Conveni RAMSAR  

El Conveni Ramsar és un tractat internacional, el qual té com a objectiu fonamental “la conservació i l’ús 
racional dels aiguamolls, a través de l’acció nacional i mitjançant la cooperació internacional, per tal de 
contribuir a l'assoliment d'un desenvolupament sostenible a tot el món". 

La llista Ramsar de zones humides d'importància internacional inclou més de 1.550 zones que cobreixen 
aproximadament 1.339.000 km². Les zones humides de Catalunya incloses en aquesta llista són: 

Llista zones humides incloses al conveni Ramsar: 

Codi Província Nom 
18 Girona Aiguamolls de l’Empordà 
19 Tarragona Delta de l’Ebre 
46 Girona Llac de Banyoles  
50 Lleida Parc Nacional d’Aigüestortes i Llac de Sant Maurici 

La zona d’estudi no afecta cap de les zones humides incloses en aquest conveni. 

 

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Limonium_tremolsii&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Limonium_geronense&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Armeria_ruscinomensis&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Km
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 Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE)  

Es tracta d’espais que a més de formar part del PEIN, precisen d’una regulació jurídica pròpia i d’una gestió 
individualitzada arran de les seva singularitat o rellevància en el conjunt dels sistemes naturals. 

A les proximitats de la zona d’estudi no s’hi localitza cap Espai Natural de Protecció Especial.  

 

 Espais Naturals d’Interès Natural (PEIN) 

El Pla d’Espais d’Interès Natural és un instrument de protecció de la natura i d’ordenació del territori, amb 
categoria de pla territorial sectorial. El Pla va ser aprovat pel Govern de la Generalitat mitjançant el Decret 
328/1992 de 14 de desembre. 

La seva aplicació permet garantir la protecció de les mostres més valuoses del patrimoni natural. 

Dins la zona d’estudi es troba el PEIN del Massís de l’Albera.   

 

 Àrees d’Interès Faunístic i Florístic (AIFF) 

El mapa d'Àrees d'Interès Faunístic i Florístic (AIFF) és un mapa elaborat mitjançant la suma de les àrees més 
crítiques de totes les espècies de fauna i flora amenaçades presents al territori català. Aquesta informació és 
especialment detallada i més precisa que la publicada a la bibliografia i atles de distribució de les espècies. 

Prèviament a qualsevol actuació, obra, pla o projecte sobre el territori, s'ha de considerar la informació 
d'aquest mapa. En aquest sentit, quan una actuació s'inclou total o parcialment en una àrea d'interès faunístic 
i florístic s'ha de demanar informació al Departament de Territori i Sostenibilitat per tal de detallar les espècies 
afectades, així com les consideracions que cal tenir en compte per preservar l'estat de conservació de les 
espècies amenaçades. 

En l'àmbit d'estudi s'ha detectat una d’aquestes Àrees d'Interès Faunístic i Florístic. D'acord amb la consulta 
realitzada a el Departament, s'ha confirmat que la delimitació en aquest cas es correspon a la presència de 
Barbus meridionalis, Lutra lutra i Salaria fluviatilis en la zona del curs d’aigua. 

Donat que el AIFF es relaciona amb espècies dels cursos fluvials d’aigua associats al Llobregat de l’Empordà, 
i que el creuament d’aquest es realitza subjectant el cable en la part inferior del viaducte que creua 
actualment aquest curs, es considera que l’afectació sobre el AIFF serà baixa sempre que no es realitzi cap 
treball des de la zona del riu. 

 

 

 Àrees d’Importància per a les aus (IBA)  

Les Àrees d’Importància per a la conservació de les aus (AICA) és un programa internacional que té com a 
objectiu la identificació, documentació i conservació dels llocs crítics per a les aus del món.  

La iniciativa va sorgir de BirdLife International, una associació no governamental dedicada a la conservació 
dels ocells i dels seus hàbitats, però també a la biodiversitat global per una sostenibilitat en l'ús dels recursos 
naturals.  
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El criteri utilitzat per identificar una zona com a AICA és quan en el lloc hi ha presència d’aus indicadores, 
definides segons les següents categories, basades en un criteri global: 

• Categoria A1: Lloc amb espècies d'aus amenaçades. 

• Categoria A2: Lloc amb espècies d'aus endèmiques - EBAs (Endemic Bird Areas)-. 

• Categoria A3: Llocs amb aus característiques de biomes. 

• Categoria A4: Llocs que contenen poblacions d'aus congregatòries (colònies d'implantació, espècies 
que es congreguen en època d'hivernada, concentracions de aus migratòries mentre estan de pas). 

Actualment a Espanya hi ha 469 zones identificades com a AICAs, de les quals 20 estan a Catalunya. Del total 
de les AICAs presents a Espanya 12 estan en perill. 

 

Nom Estat IBA Criteri Codi 

Aiguamolls de l’Empordà - A1, B1i, C1, C2, C3, C6 (2011) ES137 

Aigües del Baix Llobregat – Garraf - A1, A4i, A4ii, B1i, B1ii, C1, C2 (2011) ES410 

Alt Pallars - B2, C2, C6 (2011) ES133 

Cerdanya - B2, C2, C6 (2011) ES134 

Delta de l’Ebre En Perill 
A1, A4i, A4iii, B1i, B2, B3, C1, C2, C3, C4, 
C6 

ES148 

Delta del Llobregat - A1, A4i, B1i, B2, C1, C2, C6 (2011) ES140 

Estepes de Lleida - A1, A4i, B1i, B2, C1, C2, C2 (2011) Es142 

Fresser – Setcases - C6 (2011) ES136 

Garraf – Ordal - Foix - C2 (2011) ES461 

Illes Medes - C2, C6 (2011) ES138 

Llacs de proa del bou de l’Ebre - C6 (2011) ES104 

Mar de l’Empordà - A1, A4ii, B1ii, C1, C2, C6 (2011) ES411 

Muntanyes de Barcelona - B2, B3, C2, C6 (2011) ES139 

Muntanyes del Cadí  B1iv, B2, C2, C5, C6 (2011) ES135 

Muntanyes de Montagut i 
Montmell 

- B2, C2, C6 (2011) ES141 

Muntanyes de Montsant i Prades - B2, C2, C6 (2011) ES145 

Muntanyes del Montsec i 
Montgai 

- A1, B2, C1, C2, C6 (2011) ES143 

Muntanyes de Sant Gervasi - A1, B2, C1, C2, C6 (2011) ES131 

Plataforma Marina del Delta de 
l’Ebre – Columbretes 

En Perill A1, A4i, A4iii, B1i, B1ii,  B2, C1, C2, C6 ES409 

Presa del Riu Ebre - B1, B2, C3 (2011) ES023 

Llistat AICAs identificades a Catalunya 

 

La zona d’estudi no afecta a cap zona inclosa dins la llista d’Àrees d’Importància per a la Conservació de les 
Aus.  

 

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Aus_amena%C3%A7ades&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Endemisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bioma
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ocell_migrador


 

Pàgina 27 de 47 

 Plans de conservació i plans de recuperació  

L'article 56 de la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, determina 
que la inclusió d'una espècie en el Catàleg espanyol d'espècies amenaçades en la categoria d'amenaça “En 
perill d'extinció” comporta l'adopció d'un pla de recuperació, mentre que la seva inclusió en la categoria 
d'amenaça “Vulnerable” comporta l'adopció d'un pla de conservació. 

A Catalunya disposem dels plans de recuperació i conservació següents: 

Pla de recuperació del trencalòs a Catalunya, aprovat i descrit al Decret 282/1994, de 29 de setembre (DOGC 
núm. 1972 – 14/11/1994) 

Pla de conservació de la llúdriga, aprovat per l’ordre MAB/138/2002, de 3 de mai (DOGC núm. 3628 – 
3/5/2002) 

Plans de recuperació de diverses espècies, aprovats pel Decret 259/2004, de 13 d’abril (DOGC núm. 4112 – 
15/04/2004) 

 

L’àmbit d’estudi intercepta el Pla de conservació de Lutra lutra (llúdriga) en el creuament del Llobregat de 
l’Empordà i el Pla de recuperació Gypaetus Barbatus (trencalòs). 

 

 Àrees de risc  

Segons el mapa estàtic de perill bàsic d’incendi forestal on s’especifica per a una part del territori i de forma 
estimativa la freqüència i la intensitat en que s'hi pot produir el perill d'incendi es pot afirmar que la totalitat 
de les obres tenen lloc en un àrea amb risc entre moderat i alt d’incendi forestal.  En queden excloses les 
zones afectades per les grans infraestructures de transport i les zones adjacents donat que tenen poca 
vegetació.   Aquests són els espais per on discorre principalment la línia soterrada. 

El model d’inflamabilitat de la zona es compren entre les zones baixes, moderades i altres.  Les zones amb 
inflamabilitat baixa corresponen als espais on predomina la vegetació ruderal i la vegetació de ribera, mentre 
que les zones forestals, corresponents a la sureda disposen de models d’inflamabilitat entre moderats i alts. 

 

 Patrimoni cultural 

El projecte de línia elèctrica soterrada creua per diferents espais catalogats com a Jaciment arqueològics, en 
concret els seguent jaciments es poden veure afectats: 

▪ Jaciment arqueològic dels Camps del Forn del Vidre. 

▪ Jaciment arqueològic de la Carrerada del Forn del Vidre. 

Aquests jaciments corresponen a les prospeccions arqueològiques  realitzades l’any 2004 a l’entorn del Túnel 
del Tren de Gran Velocitat,  a la zona sud dels  camps del Forn del Vidre, en un lloc  molt proper al camí de 
Sant Julià que surt de la Carretera Nacional II,  van descobrir la base d’un Mil·liari, un monòlit d’ 1,25 m. d’alt, 
amb un fragment d’inscripció epigràfica.  Segons les dades de la inscripció s’ha pogut datar com del període 
de l’Emperador Marco Aureli Antonio Caracalla (211-217) de la dinastia dels Severs.   
 
Els arqueòlegs han determinat que  el lloc del monòlit no és l’original, i que devia rodolar cap avall com a 
conseqüència de les pluges o d’altres circumstàncies.  Però el que queda clar és que la Via Augusta discorria 
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en un lloc molt proper, segurament per sota de l’actual carretera Nacional II, uns 50 metres a l’est de la 
troballa. 

En la zona de la Carrerada del Forn del Vidre s’han localitzat diferents estructures realitzades amb la tècnica 
de la pedra seca conformant una sèrie de camins relacionats amb les activitats de l’església de Sant Martí del 
Forn del Vidre i de la masia adossada on es va instal·lar un forn de vidre. 

El element més proper però ja no afectat per les obres correspon al Bé arquitectònic del Mas de Sant Martí 
del Forn de Vidre, que correspon a un edifici religiós romànic dels segles X a XII. És difícil de distingir 
exteriorment perquè va ser integrada dins una masia, coneguda com el mas del Forn de Vidre, a començament 
del segle XVIII. Tampoc s'han conservat referències documentals. 

En aquesta reforma, que en va mantenir els elements essencials, l'església es va dividir en dos pisos, 
mitjançant un embigat. El nivell inferior era dedicat a estable i el superior a habitatge. Constava d'una sola 
nau coberta amb volta de canó, derruïda, que marca una certa ferradura, la qual cosa fa recular la seva 
construcció a començament del romànic. L'única part evident des de l'exterior és l'absis semicircular i una de 
les dues absidioles. Al seu costat hi ha, tapiada, una de les dues portes que tenia el temple. 

La masia es troba actualment abandonada. Segons els experts, podrien eliminar-se les construccions afegides 
al segle XVIII i retornar l'església al seu aspecte original.  

 Unitats del paisatge. 

La llei 8/2005 de 8 de junt, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, crea el Catàleg del 
Paisatge com a un nou instrument per a la introducció d’objectius paisatgístics en el planejament territorial i 
en les polítiques sectorials.  Aquesta llei i el decret que la desenvolupa, el Decret 343/2006 regulen la 
tramitació a seguir a la vegada que defineixen els àmbits d’aplicació dels catàlegs del paisatge, que són 
coincidents amb Plans Territorials aprovats. 

Dintre el Catàleg del Paisatge, aquest s’estructura en diferents Unitats de Paisatge. Els terrenys objecte 
d’estudi es situa en la Unitat de Paisatge 3 del Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines  corresponent 
“Els Aspres” 

Els trets distintius que avalua i detecta el Catàleg del Paisatge per la Unitat de Paisatge 3 són: 

▪ Relleu caracteritzat per un conjunt de serres baixes, suaument ondulades, que s’interposen entre la 

plana de l’Empordà i les serres de les Salines i l’Albera.  

▪ Paisatge travessat per diversos cursos fluvials de dimensions modestes, com el Llobregat d’Empordà, 

el Ricardell, el Merdançà i l’Orlina.  

▪ Les suredes són un dels boscos característics dels Aspres i han estat aprofitades històricament. 

▪ A l’entorn de Campmany, Cantallops, San Climent Sescebes, Rabós, Vilajuïga i Garriguella hi ha 

importants zones vitivinícoles. En aquests espais es concentren bona part de la producció de la 

Denominació d’Origen Empordà.  

▪ Presència de petits nuclis de població d’origen medieval, agrupats al voltant de l’església parroquial. 

▪ El corredor d’infraestructures format pel TAV, la A-2 i l’AP-7 i la MAT (soterrada), travessa els Aspres. 

Els principals valors en el paisatge que es detallen són: 
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▪ Els Espai d’Interès Natural situats als Aspres, com els penya-segats de la Muga i els estanys de la 

Jonquera-Capmany.  

▪ Pel seu interès connector, els cursos fluvials del Llobregat, la riera de Torrelles, la riera d’Anyet, 

l’Orlina i el Merdançà.  

▪ La combinació entre boscos i conreus de vinya i olivera que colonitzen un territori de relleu ondulat.  

▪ Les construccions de pedra seca pròpies de l’espai agrícola. 

▪ Gran quantitat de monuments megal·lítics dispersos pel territori.  

▪ El paisatge històric del suro i de la vinya dels Aspres. 

 

 

Imatge 23:  Superfície de la Unitat del Paisatge 3 i àrea d’estudi.  Font: CPCG 

 

Es llisten a continuació els punts principals del anàlisis DAFO de l’espai i que es poden veure afectats, tant en 
positiu com en negatiu del desenvolupament del projecte de línia soterrada. 

 Debilitats del paisatge 

▪ Tot i l’existència d’espais naturals protegits de gran valor, sigui quina sigui la seva figura legal de 

protecció, hi ha una manca de corredors i espais connectors plenament viables que afavoreixin els 

fluxos ecològics.  

▪ La fragmentació paisatgística i territorial causada per les grans infraestructures de transport 

afavoreix l’aïllament dels espais naturals.  

▪ Un risc d’incendi forestal acusat que és estimulat pels trets microclimàtics locals (vent, eixutesa) i per 

l’abandonament de certes pràctiques agrosilvopastorals. 
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▪ Existència de paisatges periurbans, especialment a la Jonquera, mancats de criteris d’ordenació i 

d’integració paisatgística, amb zones de frontera entre el continu urbà i l’espai rural, convertides en 

vies que sovint serveixen d’aparador comercial i d’oferta de serveis, destinats sobretot als 

conductors.  

▪ La referència visual paisatgística més percebuda dels Aspres, que és la de la rodalia de la Jonquera i 

l’eix del Llobregat, coincideix amb l’àrea que presenta una major degradació des d’aquest punt de 

vista. 

 Amenaces al paisatge 

▪ El risc d’incendis forestals inherent al clima mediterrani es veurà incrementat per les conseqüències 

del canvi climàtic, i per l’abandó de les activitats agrícoles i forestals.  

▪ La desaparició dels prats i herbassars i la seva absorció per les bosquines i brolles condueix a un 

augment del risc d’incendi forestal. Això també té la seva incidència sobre elements amb valor 

històric, com són les construccions de pedra seca i les construccions megal·lítiques. 

▪ L’ampliació d’infraestructures de transport existents, la construcció de noves, algunes de les quals 

de caire energètic, suposarà un augment de l’artificialització de la vall del Llobregat i posa 

seriosament en qüestió les seves possibilitats com a corredor ecològic entre el Pirineu i la plana 

altempordanesa.  

▪ La proximitat d’espais amb una major projecció que gaudeixen de figures de protecció d’acord amb 

els seus valors patrimonials (Albera, Cap de Creus, Aiguamolls...) poden projectar l’ombra sobre 

espais perifèrics com els Aspres de manera que sigui percebut, tan sols, com un territori i un paisatge 

de passada i no d’estada.  

 Fortaleses del paisatge 

▪ Unes masses forestals arbrades que ofereixen una producció surera de qualitat amb atributs 

reconeguts des del punt de vista comercial.  

▪ Un emplaçament pròxim i intermedi a espais d’interès natural molt variats i dotats amb diverses 

figures de protecció i gestió (Salines, Albera, Cap de Creus i Aiguamolls de l’Empordà, entre d’altres).  

▪ Un ric patrimoni arquitectònic amb bones mostres tant als nuclis urbans històrics com als seus 

entorns rurals i naturals, que acumulen una gran diversitat de valors culturals, estètics i identitaris. 

▪ L’existència d’una àrea megalítica de primer ordre que distingeix el paisatge i el singularitza. 

▪ Murs i construccions de pedra seca que constitueixen per si mateixos un exemple clar de 

construccions tradicionals per a l’agricultura de gran interès.  

▪ Presència d’una extensa xarxa de camins i de nombrosos miradors que permeten la contemplació 

d’àmplies panoràmiques sobre els diferents paisatges gironins. 
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 Oportunitats del paisatge 

▪ La proximitat d’espais que gaudeixen de figures de protecció, d’acord amb els seus valors 

patrimonials (Albera, Cap de Creus,...), pot contribuir a valoritzar els recursos propis dels municipis 

dels Aspres fent que alguns d’ells esdevinguin eines pel foment del desenvolupament local endogen.  

▪ La presència de valors naturals, històrics i culturals és un element favorable per a la consolidació d’un 

turisme avesat al seu gaudi. Així, hauria d’estimular una diversificació més gran de les activitats 

econòmiques amb uns beneficis que tinguin part del seu retorn en el mateix paisatge i en la 

preservació del seu patrimoni. 

 Objectius i propostes d’actuació del Catàleg del Paisatge. 

Els principals objectius i propostes d’actuació que es plantegen en el Catàleg del Paisatge per a la unitat 3 dels 
Aspres són: 

▪ Un sistema d’infraestructures lineals ben integrat i dimensionat, que no generi noves fractures en el 

territori i on la seva implantació correspongui a criteris d’integració paisatgística. 

 

 Projecte respecte el catàleg del paisatge 

El projecte no afecta negativament a la maca de corredors i espais connectors, ni afavoreix l’aïllament dels 
espais naturals donat que utilitza el corredor de les grans infraestructures, camins existents i altres zones 
degradades al voltant de la Jonquera, i la tipologia de la línia amb model soterrat fa que aquesta no sigui 
visible ni alteri els valors naturals de l’espai. 

Referent als riscos associats als incendis forestals, aquests poden augmentar temporalment durant les obres 
de construcció, per la presència de maquinaria i per el desenvolupament de treballs.  Un cop finalitzades les 
obres aquest risc serà inexistent donada la tipologia soterrada de la mateixa. 

De la mateixa forma no altera (no augmenta) la artificialització de l’espai donat que no és visible. 

L’afectació a la massa forestal arbrada és mínima donat que en tot moment s’utilitzen camins existents en la 
zona i els corredors de les grans infraestructures.  Es pot produir una afectació mínima a les zones forestals 
en el punt en que s’utilitza el camí de Sant Jaume, donat que actualment és un corriol no apte per a la circulació 
rodada que s’haurà d’adequar.  Aquesta adequació tindrà l’efecte beneficiós a la vegada de recuperar un tram 
del camí de Sant Jaume que actualment està ocupat per bardisses i altres espècies ruderals. 

Per aquest motiu es considera que el projecte de soterrament de la línia elèctrica que ha de subministrar 
energia a la CM del “Túnel del Pertús” és compatible amb els criteris, objectius, debilitats, fortaleses, 
oportunitats i amenaces que defineix el Catàleg del Paisatge.  

 

 Factors de visibilitat 

 Conca visual teòrica 

S’entén com a conca visual simple (o teòrica) de les instal·lacions a l’àmbit de territori que pot ser visible en 
funció de la topografia del seu entorn, proporcionant una estimació de l’abast visual de l’actuació.  
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Per a la creació de la conca visual simple, es té en compte el relleu, és a dir, l’altimetria teòrica (no s’inclouen 
ni superfícies urbanes, ni formacions vegetals, ...), solament la topografia del terreny i les seves alçades. 
S'utilitzen les corbes de nivell de l'àmbit d'estudi, i amb elles es genera mitjançant el GIS un MDT (Model 
Digital del Terreny). Una vegada s’obté el MDT, s’assignen els punts d'observació (les diferents construccions), 
donant com a resultat les zones del terreny des d’on es poden observar aquests punts. 

Aquestes són les zones on les construccions es podrien arribar a veure en el cas que no hi hagi vegetació o 
edificis que obstaculitzin la visió directa. És a dir, aquestes zones de visió només es podrien veure si el terreny 
fos completament lliure d’elements que tinguin alçada (terreny nu).  

Pel que fa als resultats obtinguts cal destacar que la zona és una vall per on discorren les principals 
infraestructures de connexió entre França i Catalunya, i tot i que no és especialment tancada. L’impacte visual 
del nou CM “Túnel del Pertús” només pot ser observable des de les vessants de les valls i des de les zones 
elevades al est i oest de la zona d’estudi. 

És molt destacable el fet de que els nuclis habitats no són perceptibles, de manera que si invertim l’observador 
podem concloure que les futures instal·lacions no seran visibles des dels nuclis habitats rellevants propers. 

 

 Conca visual real 

La conca visual real és l’àmbit de territori visible des de les instal·lacions en funció de la topografia i dels 
elements com la vegetació, les edificacions, els cultius entre d’altres, que intervenen i condicionen tant el grau 
de visibilitat com l’impacte de la implantació. En aquest cas, la visibilitat no està ponderada respecte la 
distància. 

En la conca visual real, es té en compte el relleu, és a dir, l’altimetria teòrica i les superfícies urbanes, 
formacions vegetals, entre d’altres. S'utilitzen les corbes de nivell de l'àmbit d'estudi, i amb elles es genera 
mitjançant el GIS un MDT (Model Digital del Terreny). Una vegada s’obté el MDT, s’assignen els punts 
d'observació (les diferents construccions), donant com a resultat les zones del terreny des d’on es poden 
observar aquests punts. 

Primer, s’ha procedit a l’anàlisi digital per mitjà del GIS, i de les dades digitals relatives a l'elevació mitjançant 
el sistema LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging (El LIDAR és un sistema de mesurament i detecció 
d'objectes mitjançant làser)). Mitjançant aquesta anàlisi, s’obté l’abast total del camp visual del projecte, 
tenint en compte les barreres visuals que suposen tant la vegetació com l’edificació.  

La conca visual real de l’actuació és baixa i es limita a zones amb una elevació superior a est i oest de la zona 
d’entrada del túnel del Pertús.  Cal considerar que la zona on s’instal·la el CM està en un espai antropitzat on 
s’ubiquen les instal·lacions i casetes de control del túnel del Pertús. 

 

 Principals punts d’observació i recorreguts visuals 

El punts d’observació són aquells emplaçaments localitzats que posseeixen un interès visual superior a la 
resta, tant per la seva elevada freqüentació com per la seva singularitat o bellesa. En el cas dels recorreguts 
visuals, venen representats per carreteres, camins, senders locals o excursionistes, etc. 

Tal i com s’ha comentat, les grans infraestructures utilitzen les cotes més baixes d’aquesta obertura en forma 
de vall en els Pirineus, de forma que els punts des d’on serà visible l’actuació es limita a els punts més elevats 
de les muntanyes properes. 
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Cal destacar que la totalitat de la línia és soterrada, de forma que l’únic punt visible és la instal·lació del nou 
CM del Túnel del Pertús. 

Els principals punts d’observació corresponent als següents punts, marcant en vermell aquells punts des d’on 
és visible l’actuació: 

 

 

 

 

 

El principal receptor és la masia de Sant Martí del 
Forn del Vidre, que és una masia i església 
protegida com a BCIL i que no està en condicions 
d’habitabilitat.  

 

 

 

 

 

Les rutes des de on és visible l’actuació és una 
sèrie de trams curts de la carretera N-II i la AP7. 

 

Partint que la distància dificulta la visió i es perd perspectiva es considera que el CM pot ser visible 
aproximadament fins a 1.000 metres de distància, punt a partir del que la visibilitat del CM es redueix 
dràsticament. A més distància el CM queda absorbides amb l’entorn ja que no destaquen per alçada ni volum 
i per tant són fàcilment integrades. 

A destacar també que el CM anirà encastat en la tanca de la infraestructura de REE i per tant serà molt menys 
visible que aquesta per la seva molt major dimensió. 

 

 Components i valors del paisatge 

 Descripció dels components del paisatge 

La descripció del paisatge es realitza mitjançant diferents unitats amb les quals s’estructura. Aquestes unitats 
de paisatge consisteixen en àrees estructuralment, funcionalment i/o visualment coherents i homogènies 
quant als components. 

Zona agrícola 
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La zona agrícola en l’espai on es desenvolupa la línia elèctrica és gairebé inexistent.  Els conreus i les diferents 
terrasses agrícoles que podrien estar associats a la masia de Sant Martí del Forn del Vidre actualment resten 
abandonats per el que s’hi desenvolupen comunitats ruderals. 

Per la qualitat del sòl que resta en aquestes zones, es pot considerar que part de les finques agrícoles van ser 
utilitzades durant les obres del túnel del TAV com a zones d’acopi i altres serveis accessoris de les obres, i que 
la restauració va ser deficient.  En aquesta zona la capa edàfica de terra vegetal és molt pobre i apareixen 
graves i altres materials de construcció que impossibiliten tant la utilització d’aquests espais com a zona 
agrícola com el desenvolupament de comunitats vegetals madures. 

Per aquest motiu les zones que podrien ser agrícoles són actualment zones amb espècies oportunistes i 
ruderals que conformen una zona de vegetació baixa i primordialment de conformació herbàcia i arbustiva. 

 

Imatge 24:  Imatge aèria de les zones agrícoles abandonades al sud del Túnel del Pertús. 

 

Zona forestal 

La zona forestal es desenvolupa en les proximitats de la N-II i està conformada principalment per suredes.  
Aquestes tenen expansió en tots els espais muntanyosos que es troben a la zona d’estudi, a excepció del fons 
de vall on es desenvolupen les infraestructures i els assentaments urbans. 

 

Zones industrials 

No es localitzen zones industrials a una distància inferior a 2 km de la zona d’estudi. 
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Zones urbanes 

La zona de fons de vall és el punt on es desenvolupen les principals zones urbanes, especialment el nucli de la 
Jonquera.  En aquest sentit el sector nord de la Jonquera és principalment conformada per les edificacions 
associades a les activitats de la frontera i grans explanades per prestar servei als transportistes de mercaderies 
i altres serveis associats al transport.  Aquest espai a nivell paisatgístic és una zona molt degradada i sense 
valor. 

 

Imatge 25:  Imatge aèria de la zona nord de La Jonquera on es localitzen grans zones asfaltades de serveis a transportistes. 

 

Destaca només dins es zones que es poden considerar urbanes la masia de Sant Martí del Forn del Vidre, 
masia deshabitada que forma part del patrimoni BCIL. 
 
 

 Valoració del paisatge existent 

La valoració del paisatge existent emprarà com a referent espacial les unitats de paisatge anteriorment 
identificades, analitzant els valors intrínsecs de cadascuna de les unitats respecte els valors estètics, ecològics, 
antròpics, històrics i socials. 

Així doncs, es passarà a valorar les quatre unitats de paisatge considerades: zona agrícola, zona forestal, zona 
industrial i zona urbana dins l’apartat 2.10.3 de Qualitat paisatgística. 

 

 Qualitat paisatgística 

S’entén com a qualitat paisatgística el valor intrínsec del paisatge, essent el conjunt de característiques visuals 
i emocionals que qualifiquen la seva bellesa. 

La guia metodològica d’Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística de la Generalitat de Catalunya determina 
que la qualitat s’avaluarà a partir de les definicions de les unitats de paisatge, considerades aquestes com a 
porcions relativament homogènies del territori en quan a components del paisatge i les relacions entre ells. 
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La valoració i agregació dels cinc valors intrínsecs (estètics, ecològics, antròpics, històrics i socials) 
proporcionarà el resultat de la qualitat paisatgística global. Aquesta valoració de la qualitat es realitza a partir 
de l’observació i anàlisi objectiu de l’entorn per cada unitat paisatgística i pels diferents valors anteriorment 
mencionats.  

Seguint les pautes de la guia metodològica EIIP juntament amb l’experiència dels diferents professionals que 
integren l’equip de treball, s’ha determinat l’agregació dels valors individuals que proporciona la valoració del 
paisatge amb els criteris següents: 

▪ Qualitat (valor global) baixa: 1 - 1,5 
▪ Qualitat (valor global) mitja: 1,6 – 2,4 
▪ Qualitat (valor global) alta: 2,5 – 3 

Aquesta classificació resulta de la necessitat d’obtenir uns barems objectius per poder treballar i definir amb 
precisió els diferents valors. 

• La qualitat baixa (1-1,5) indica paisatges que no presentin cap o element valorable o en presentin 
aïlladament. Per exemple, si s’analitza el valor històric d’un polígon industrial de nova construcció 
aquest serà 1 ja que no té cap element històric associat. Però en el cas d’un mateix polígon amb 
un edifici històric, per exemple una xemeneia d’una antiga factoria que li confereix caràcter, 
aquest valor seria 1,5. 

• Qualitat mitja (1,6 -2,4) de valoració històrica comporta la presència d’un element rellevant 
destacable. Per l’exemple d’un polígon, si aquest disposa d’una antiga construcció amb valor 
històric que per les seves característiques: dimensions i valor històric associat comporta un cert 
grau de condicionament amb el paisatge. 

• Qualitat alta (2,5-3) Comporta un elevat valor paisatgístic associat. Seguin l’exemple mostrat 
podria ser el cas d’un polígon industrial d’una antiga colònia tèxtil, actualment integrada en el 
paisatge de l’entorn i amb un estil constructiu històric rellevant. 

 

Després de realitzar un anàlisi amb profunditat, les valoracions de cadascun dels 5 valors i la valoració final 
s’indica en la taula següent: 

Taula: Valoració de les unitats del paisatge (Font pròpia). 

 

 

 

 

 

Unitat Paisatgística 
Valor 
estètic 

Valor 
Ecològic 

Valor 
Antròpic 

Valor 
Històric 

Valor 
Social 

Valor 
Global 

Agrícola Mig (2) Mig (1,6) Baix (1,5) Baix (1,5) Baix (1,5) Mig (1.6) 

Forestal Alt (2,5) Alt (2,8) Mig (1,8) Alt (2,5) Baix (1,5) Mig (2.2) 

Industrial Baix (1) Baix (1) Baix (1) Baix (1) Baix (1) Baix (1) 

Urbana Baix (1) Baix (1) Mig (1,6) Baix (1) Mig (2) Baix (1.3) 
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UNITAT AGRÍCOLA 

VALOR Valoració paisatge Qualitat paisatgística 

Estètic 

Susceptibilitat als canvis a causa de l’estacionalitat dels cultius i la seva 
tipologia, i de la vegetació agrícola, de ribera i forestal associada i situada 
als torrents i margenades. Tot i així, existeixen elements distorsionadors 
d’aquesta estètica, especialment la pèrdua de les zones agrícoles per la 
pèrdua de sòl provocada. 

Paisatge agrícola residual que s’ha convertit en prats per la mala qualitat 
del sòl que no permet que es desenvolupin poblacions més madures. 

Només es localitzen espècies ruderals i oportunistes. 

Destaca la presència de la masia de Sant Martí del Forn del Vidre associat 
a els camps de conreu de la zona. 

Ecològic 
Aquestes unitats presenten una vegetació ruderal i oportunista de port 
principalment herbaci per la manca de sòl on desenvolupar poblacions 
més madures o de major port. 

Les zones obertes, encara que no siguin utilitzades com a zones de conreu 
permeten la existència d’un ecotò diferent al forestal que domina tot 
l’espai. 

Antròpic Sense ús actualment. Valor antròpic baix donat que no s’utilitzen els espais. 

Històric 
Destaca la presència de la masia de Sant Martí del Forn del Vidre associat 
a els camps de conreu de la zona. 

No hi ha cap element que afecti el paisatge de l’entorn. 

Social Sense ús actualment. 
La zona està allunyada de les principals rutes i camins de pas, tot i que és 
utilitzat parcialment per la població local com a zona de passeig.  
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UNITAT FORESTAL 

VALOR Valoració Qualitat paisatgística 

Estètic 

Zona muntanyosa i orografia més variada. 

L’estructura principal del bosc és principalment sureda, alternat amb 
d’altres espècies en les zones d’influència fluvial com la verneda.  En la 
zona d’estudi són boscos poc estructurats degut als incendis i a treballs 
forestals prop de les infraestructures. 

Per a la societat el valor estètic de les zones forestals és alt. Aquest 
motiu es deu a una concepció cultural que el màxim exponent de la 
naturalesa són els boscos i els arbres. 

Els espais forestals han esdevingut el paradigma de naturalesa per a la 
societat actual que li confereix un valor estètic alt i molt important. 

A la zona estudiada aquest espai forestal articula paisatgísticament l’espai  
dels Aspres i conforme una unitat paisatgística fins a la zona litoral. 

Ecològic 

Part de la zona forestal està catalogada com a PEIN i Xarxa Natura 2.000 
i és força homogènia.  La orografia i la presència de zones de conreu, 
actives i abandonades, crea diferents ecotons i zones de transició que li 
donen un valor ecològic elevat a l’espai. 

La zona forestal estudiada presenta un valor ecològic rellevant, 
especialment per les alternances amb les poques zones agrícoles 
abandonades o no que resten en les proximitats de l’espai. 

Antròpic Qualitat paisatgística associada fruit de la percepció de zones boscoses. Rendiment forestal i aprofitament dels recursos forestals gairebé nuls. 

Històric En les proximitats es troba la masia de Sant Martí del Forn del Vidre.  
En general la zona forestal té valor històric per la antiga utilització de les 
suredes per a la explotació de la industria suro tapera. 

Social 

Camins veïnals relativament escassos per la poca població de la zona. 

Existeixen diferents senders com el camí de Sant Jaume i altres rutes 
properes com el GR11 i la ruta Pirinexus. 

Tot i que el valor social de les zones forestals és  alt i han esdevingut zones 
d’esbarjo per a realitzar activitats amb la natura des de senderisme, “caçar 
bolets” o collir espàrrecs no és una zona amb una activitat social 
remarcable. 
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ZONES URBANES 

VALOR Valoració Qualitat paisatgística 

Estètic 

La zona urbana propera a la zona d’estudi correspon a un espai de La 
Jonquera en que predominen els usos de grans explanades 
d’aparcament i de serveis als transportistes i als serveis aduaners, per 
el que presenta un valor estètic molt baix. 

Domini de les infraestrcutres de transport i les activitats associades a 
aquest.  La qualitat paisatgística de la zona és baixa. 

Ecològic 
La zona presenta espais bàsicament formigonats per el que no se li 
considera valor ecològic. 

Zones sense un interès ecològic. 

Antròpic 
Els nuclis urbans permeten una gran activitat econòmica centrada 
especialment en el sector secundari i terciari, deixant de banda el 
primari (agricultura, ramaderia, caça, etc). 

Activitat antròpica important relacionada amb les activitats econòmiques a 
la zona nord del municipi. 

Històric 
La zona d’estudi (Nord del nucli urbà de La Jonquera no presenta 
valors històrics remarcables. 

La zona d’estudi (Nord del nucli urbà de La Jonquera no presenta valors 
històrics remarcables. 

Social 

Els nuclis urbans dels pobles o ciutats sovint engloben un sentiment i, 
per tant, també un valor identitari pels seus habitants, però en la zona 
nord de la Jonquera no es detecten usos socials o valors socials més 
enllà dels relacionats amb les activitats econòmiques presents. 

Valor social mig. Les zones urbanes esdevenen els punts neuràlgics de les 
societats, i en aquest cas el valor social  no és especialment diferenciador a 
la Jonquera, donat que es desenvolupa en una zona de serveis en un espai 
que es considera “aparador” amb activitats no integrades o no 
representatives de l‘economia tradicional. 
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 PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

 Necessitats constructives  

La construcció de la nova línia soterrada utilitza camins existents, en concret la continuació del Carrer del Nord 
i l’accés a la zona del túnel del Pertús.  A la part central utilitza un tram del camí de Sant Jaume que està en 
mal estat i que s’ha perdut en alguns trams principalment per que la població sembla utilitzar el lateral de la 
carretera N-II. 

 

 Fragilitat paisatgística 

 Introducció 

El concepte de fragilitat visual, també designat com a vulnerabilitat, pot definir-se com la susceptibilitat d’un 
territori al canvi quan es desenvolupa sobre ell un determinat ús o actuació. També pot ser definit com el 
potencial d’un paisatge per absorbir o ésser pertorbat per una determinada pressió. La fragilitat visual d’un 
paisatge és la funció inversa de la capacitat d’absorció de les alteracions sense la pèrdua de la seva qualitat. 

La qualitat i fragilitat paisatgística són conceptes complementaris, bàsics per a l’estudi del paisatge. Mentre 
que la qualitat es pot entendre com a una característica intrínseca del territori, la fragilitat depèn del tipus 
d’activitat a implantar. 

Un paisatge fràgil és aquell paisatge que presenta un alt valor paisatgístic, és dir,  una zona amb alts valors 
socials, naturals, històrics... i qualsevol actuació puntual pot alterar l’harmonia del conjunt. 

Tal i com s’ha comentat en anteriors apartats, els valors del paisatge estudiat es poden considerar baixos a la 
zona de la Jonquera i l’entrada del túnel del Pertús per l’alta antropització de l’espai i mitjà a la zona central 
per la presència de les masses forestals de sureda.  Tot l’espai presenta un alt nivell d’antropització per la 
presència del nucli urbà i per les grans infraestructures de transport presents a la zona. 

La nova línia elèctrica és una fàcilment absorbible pel territori on s’ubica donat que és una estructura 
soterrada i per tant no té impacte visual en el seu recorregut.  A nivell superficial es podrà detectar el tram 
soterrat en la zona del camí de Sant Jaume donat que el camí s’ha perdut parcialment i caldrà tornar-l’ho a 
obrir. 

A la zona final es construirà el nou CM en un espai altament degradat on s’ubiquen les instal·lacions del túnel 
del Pertús. 

 

 Metodologia 

La valoració de la fragilitat paisatgística s’ha realitzat avaluant la interacció entre les característiques 
paisatgístiques de l’actuació, com ara dimensions, disposició, materials emprats, etc, l’accessibilitat visual, la 
percepció visual i la qualitat paisatgística del medi receptor. 

Com a accessibilitat visual s’ha considerat la conca visual real de l’actuació, ponderada per dos factors: 
distància entre l’actuació i l’observador, i l’accessibilitat als principals punts d’observació. 

Com a percepció visual, s’ha considerat tenint en compte l’observador i la percepció visual del paisatge, 
segons la longitud i l’amplitud visual. És a dir, el camp visual d’un usuari. 
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Com a qualitat paisatgística, s’ha emprat la valoració realitzada a l’apartat 2.3.2 d’aquest document, on 
s’analitzen i valoren els diferents components que formen les unitats paisatgístiques. 

L’anàlisi de la fragilitat paisatgística determina si els valors existents al paisatge són potencialment alterables 
per l’actuació, i en cas afirmatiu quantificar la incidència d’aquest canvi. Alguns aspectes clau són: la 
compatibilitat paisatgística de l’ús del sòl existent amb el proposat per l’actuació; la diversificació i complexitat 
del paisatge afectat, ja que es considera menys fràgils aquells sectors que allotgen una major diversificació de 
cobertes; i el grau d’antropització del paisatge, donat que normalment aquells que es troben més alterats 
inclouen una gran varietat de formes colors i materials que faciliten l’harmonització de l’actuació en qüestió. 

 

 Avaluació 

3.2.3.1 Característiques paisatgístiques de l’actuació 

De les característiques paisatgístiques de l’actuació, cal destacar que la totalitat de la longitud de la línia és 
soterrada.  Les visuals són en direcció est i oest però en espais en les que no hi ha receptors i la majoria 
corresponent a zones elevades, mentre que els camins forestals de la zona utilitzen principalment les valls, 
per el que no es detecten rutes o itineraris que puguin tenir percepció de la instal·lació del CM. 

 

Fotografia: Situació actual 
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Fotografia: Instal·lació del CM i línia soterrada 

 
 

3.2.3.2 Accessibilitat visual i concurrència 

L’accessibilitat visual de les instal·lacions a l’àmbit és baixa. Es pot percebre des de la masia de Sant Martí del 
Forn del Vidre i des d’algun punt des de la carretera N-II i AP-7.  La resta de visuals exposades són zones 
forestals amb pocs camins, que queden apantallats per la presència de la massa forestal. 

 

3.2.3.3 Percepció del paisatge 

La percepció visual s’ha de considerar juntament amb tres elements essencials: el paisatge, l’observador i la 
visibilitat, és a dir l’espai entre el paisatge i l’observador. En aquest cas, hi ha dos aspectes fonamentals entre 
l’observador i la percepció visual del paisatge, que són la longitud i l’amplitud visual. 

La longitud visual fa referència a tenir vistes més curtes o més llargues, de manera que permet definir diferents 
camps visuals en funció de les distàncies: 

• Primer pla (o pla anterior), fins a 1.00 m, en el qual es poden apreciar els detalls. 

▪ Segon pla (o pla mig o de paisatge), fins a 2.000 metres, en el qual no es distingeix el detall, però es 
distingeix cada element del paisatge i la interrelació entre ells. 

▪ Tercer pla (o pla posterior), més de 2.000 m. en el qual els elements es veuen desdibuixats, s’aprecien 
les formes i el relleu pren gran importància. 

L’amplitud de la vista és la profunditat que abasta la visió als costats de l’eix principal del paisatge sense trobar 
barreres o pantalles que tanquin la visió longitudinalment, de manera que paisatgísticament s’aprecia millor 
el paisatge amb els tres plans i les vistes obertes.  

Degut a la presència de la vegetació i la orografia de la zona les visuals de la CM només són visibles des de les 
zones elevades de les muntanyes laterals, i aquestes zones no són accessibles des dels camins existents. 
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 CRITERIS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA   

 Criteris d’integració  

Com a objectius i criteris d’integració paisatgística que s’han d’aplicar en el projecte en qüestió, s’han 
considerat els següents: 

▪ Minimitzar l’impacte sobre el paisatge de les instal·lacions fomentant la màxima integració de 
l’actuació, adequant-la a l’entorn i aplicant criteris de restauració paisatgística.  

▪ Evitar l’exposició visual des de l'exterior de l'àmbit d'aquells elements discordants no referits 
directament a l'edificació principal. 

 

 Mesures d’integració 

 Minimitzar l’impacte 

Durant les obres es retiraran i tractaran tots els residus de construcció segons el Decret 89/2010. 

Durant la col·locació dels conductors no es poden afectar els elements apantalladors de la línia, i en concret 
cal protegir tots els elements forestals que es trobin en les proximitats de la línia soterrada. 

 

 

 Evitar l’exposició de visuals 

Mantenir tots els elements que den realitzar efecte pantalla, especialment els peus arboris que es troben a la 
zona.  En aquest sentit es realitzarà un balissament previ de l’espai per minimitzar l’àrea d’ocupació de les 
obres.   
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 Impacte paisatgístic 

 Caracterització i valoració d’impactes 

La construcció de la nova línia de baixa tensió generarà un impacte paisatgístic mínim donat que tot el tram 
és soterrat i només es construeix la CM al túnel del Pertús.  Es considera que no hi ha impacte Paisatgístic i 
que la única forma mesura per assegurar que no es genera cap impacte és el manteniment de la vegetació i 
els altres sistemes d’apantallament. 

S’ha realitzat una valoració amb la caracterització dels impactes segons la persistència o afectació que puguin 
tenir a l’entorn: 

Mínim o notable.  Es tracte d’impacte mínim quan és un impacte que no altera de forma severa el paisatge de l’entorn. 

Temporal o permanent. L’impacte que es produirà serà fixa o només en fase d’obra. 

Positiu o negatiu. Si l’actuació millora el paisatge de la zona o per encontra l’altera. 

Reversible o irreversible. Si les actuacions realitzades no es poden desfer en un futur. 

Directe o indirecte. Si les alteracions són degudes a les actuacions del projecte. 

Recuperable o irrecuperable. S’entén com recuperable en un futur pot tornar a la situació inicial. 

Simple, acumulatiu o sinèrgic. Si l’impacte es suma a altres existents fent que el global sigui més negatiu. 

Periòdic o irregular. Si es produeix l’impacte de forma estacional o és fixa tot i que pot evolucionar al llarg de les 
estacions. 

Curt, mig o llarg termini. Els impactes es produeixen un temps curt o van apareixent a un termini mig o llarg. 

Continu o discontinu. Si l’impacte és sempre present o va evolucionant  amb les estacions o el temps. 

Caracterització de l’impacte 

Mínim o Notable Temporal o Permanent 

Positiu o Negatiu Reversible o Irreversible 

Directe o Indirecte Recuperable o Irrecuperable 

Simple, Acumulatiu o Sinèrgic Periòdic o Irregular 

A Curt, Mitjà o Llarg termini Continu o Discontinu 

Valoració de l’impacte Sense impacte 

Taula: Valoració objectiva dels impactes que es plantegen al projecte. 
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 Conclusions 

L’anàlisi amb profunditat de paisatge de la zona de La Jonquera afectada per el projecte permet identificar els 
impactes actuals i la possible mitigació dels impactes que es puguin produir amb la proposta de mesures 
correctores. 

La zona de construcció de la nova línia soterrada és en general un espai amb una qualitat paisatgística baixa i 
la morfologia soterrada de la línia fa que aquesta no afecti substancialment a la qualitat paisatgística de la 
zona. 

Per minimitzar el possible impacte que pugui generar el desenvolupament del projecte i evitar que s’alteri la 
textura i cromatografia visual del paisatge es recomana que  

▪ Evitar la tala i afectació als peus arboris de la zona i que poden actuar com a apantallaments 

especialment els peus de alzina surera. 

L’impacte paisatgístic del  projecte es considera compatible sempre que es minimitzi l’afectació a la massa 
forestal. 

 

 

 EQUIP REDACTOR 

Aquest Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) ha estat redactat per l’equip de INGENIEROS EMETRES, 
S.L.P., amb l’aportació de documentació i informació dels mateixos promotors del projecte. 

L’equip redactor, 

INGENIEROS EMETRES, S.L.P.                                                                                                     Maig de 2021  
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ANNEX I.  PLÀNOLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





TM LA JONQUERA

Plànol número: 3 bis.

Nom plànol:

Traçat de la línia

Promotor:

Escala:

Subtram S.N.U.

Llegenda

Estudi d'Impacte i
Integració Paisatgística del

Projecte Nova Línia
Subterrània M.T. 25 kV
"Jonquera 2" des de CD

EM58205 a nou C.M.
"Túnel Pertús REE"

(Subtram 1 en S.N.U.)

1:7.000

Àmbit d'estudi





TM LA JONQUERA

Plànol número: 4 bis.

Nom plànol:

Mapa Urbanístic de
Catalunya (MUC)

Promotor:

Escala:

Subtram S.N.U.

MUC
No urbanitzable, Protecció local
No urbanitzable, Protecció reglada
Sistemes, Hidràulic
Sistemes, Viari, Eixos estructurants

Llegenda

Estudi d'Impacte i
Integració Paisatgística del

Projecte Nova Línia
Subterrània M.T. 25 kV
"Jonquera 2" des de CD

EM58205 a nou C.M.
"Túnel Pertús REE"

(Subtram 1 en S.N.U.)

1:7.000

Àmbit d'estudi





TM LA JONQUERA

Plànol número: 5 bis.

Nom plànol:

Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal

(POUM)

Promotor:

Escala:

Subtram S.N.U.
Sistemes viaris, eixos
Sistemes equipaments
Connect. ecològica

Llegenda

Estudi d'Impacte i
Integració Paisatgística del

Projecte Nova Línia
Subterrània M.T. 25 kV
"Jonquera 2" des de CD

EM58205 a nou C.M.
"Túnel Pertús REE"

(Subtram 1 en S.N.U.)

1:7.000

Àmbit d'estudi





TM LA JONQUERA

Plànol número: 6 bis.

Nom plànol:

Patrimoni Natural

Promotor:

Escala:

Subtram S.N.U
Zona PEIN
Xarxa Natura 2000

Llegenda

Estudi d'Impacte i
Integració Paisatgística del

Projecte Nova Línia
Subterrània M.T. 25 kV
"Jonquera 2" des de CD

EM58205 a nou C.M.
"Túnel Pertús REE"

(Subtram 1 en S.N.U.)

1:35.000

Àmbit d'estudi





TM LA JONQUERA

Plànol número: 7 bis.

Nom plànol:

Hàbitats d'Interès
Comunitari (HIC)

Promotor:

Escala:

Vernedes i altres boscos de ribera 
Suredes
Subtram S.N.U

Llegenda

Estudi d'Impacte i
Integració Paisatgística del

Projecte Nova Línia
Subterrània M.T. 25 kV
"Jonquera 2" des de CD

EM58205 a nou C.M.
"Túnel Pertús REE"

(Subtram 1 en S.N.U.)

1:7.000

Àmbit d'estudi
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