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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Antecedents 

En data agost de 2017 es tramita a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, el “Document d’avanç. 

Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Sant Jaume de Llierca per a la 

qualificació de Sistemes Generals de Serveis Tècnics  a la parcel·la 99 del polígon 1. TM Sant Jaume de 

Llierca (La Garrotxa)” . 

En data novembre de 2017, el Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca acorda aprovar l’Avanç 

de la Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Sant Jaume de Llierca per a la 

qualificació de sistemes generals de serveis tècnics a la parcel·la 99 del polígon 1. 

En data maig de 2018 es tramita a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, el “Document inicial. 

Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Sant Jaume de Llierca per a la qualificació 

de sistemes generals de serveis tècnics a la parcel·la 99 del polígon 1 i previsió de les línies de connexió i 

evacuació. TM Sant Jaume de Llierca (La Garrotxa)”. 

En data maig de 2018, el Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca acorda l’aprovació inicial de la 

Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament de Sant Jaume de Llierca per a la 

qualificació de sistemes generals de serveis tècnics a la parcel·la 99 del polígon 1 i previsió de les línies 

de connexió i evacuació, i del seu Estudi Ambiental Estratègic. 

En data novembre de 2018 es tramita a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, el “Document per a 

l’aprovació provisional. Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Sant Jaume de 

Llierca per a la qualificació de sistemes generals de serveis tècnics a la parcel·la 99 del polígon 1 i previsió 

de les línies de connexió i evacuació. TM Sant Jaume de Llierca (La Garrotxa)”. 

En data 13 de febrer de 2019 el Departament de Territori i Sostenibilitat emet la resolució 

TES/358/2019 per la qual s’emet la declaració ambiental estratègica amb caràcter favorable de la 

Modificació de les Normes Subsidiàries de planejament per a la qualificació de sistemes generals de 

serveis tècnics a la parcel·la núm. 99 del polígon 1 i previsió de les línies de connexió i d’evacuació, al 

terme municipal de Sant Jaume de Llierca, amb la condició que el projecte de subestació elèctrica que 

la desenvolupi se sotmeti al procediment d’avaluació d’impacte ambiental en estar inclòs al grup 4.b de 

l’annex II de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, modificada per la Llei 

9/2018, de 5 de desembre. En aquesta resolució s’indica al promotor que el projecte de subestació 

elèctrica i línies associades s’ha de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental simplificada. 

En la sessió de 13 de febrer de 2019, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va emetre informe 

urbanístic i territorial respecte a la Modificació de les Normes subsidiàries per qualificar de sistemes 

generals de serveis tècnics la parcel·la 99 del polígon 1 del municipi de Sant Jaume de Llierca. 

En data març de 2019, i per tal de donar compliment a la Declaració Ambiental Estratègica formulada 

pel Departament de Territori i Sostenibilitat de febrer de 2019 i a l’informe urbanístic i territorial de la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de febrer de 2019, es tramita a l’Ajuntament de Sant 

Jaume de Llierca, modificació del “Document per a l’aprovació provisional. Modificació puntual de les 

normes subsidiàries de planejament de Sant Jaume de Llierca per a la qualificació de sistemes generals de 

serveis tècnics a la parcel·la 99 del polígon 1 i previsió de les línies de connexió i evacuació. TM Sant 

Jaume de Llierca (La Garrotxa)”.  
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Actualment la tramitació es troba pendent d’aprovació provisional per part de l’Ajuntament de Sant 

Jaume de Llierca, i d’aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. 

 

Per tal de donar compliment a l’article 48 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 

el text Refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 52 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 

s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; en data novembre de 2018 es va 

sol·licitar el següent: 

a) Un informe del Departament competent en matèria de cultura, si l’actuació afecta restes 

arqueològiques d’interès declarat. 

b) Un informe del Departament competent en matèria d’agricultura si no és comprès en un pla 

sectorial agrari. 

c) Un informe de l’administració hidràulica, si l’actuació afecta aqüífers classificats, zones 

vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació vigent. 

d) Un informe de l’Institut Geològic de Catalunya, si l’actuació afecta jaciments paleontològics o 

punts geològics d’interès. 

En data desembre de 2018 es varen rebre els informes del Departament de Cultura i de l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i en data febrer de 2019 l’informe del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).  Al Document 

IV. Informes sol·licitats s’aporta còpia de les sol·licituds i dels informes rebuts. 

 

Paral·lelament a la tramitació del present projecte d’actuació específica, s’està tramitant el “Projecte 

d’actuació específica nova subestació elèctrica SE Poliger de 132/25 kV i línia de 132 kV d’entrada. TM 

de Sant Jaume de Llierca (La Garrotxa)”, ambdós projectes d’actuació específica són complementaris. 

 

1.2 Justificació del projecte 

La xarxa de Bassols Energia, SA està composada per dues subestacions que constitueixen dos 

subsistemes diferents, el subsistema de la SE Olot i el subsistema de la SE Serinyà. 

Les dues subestacions estan unides entre elles a través de dues línies de 25kV disposades en doble 

circuit les quals formen l’eix troncal del sistema de 25kV entre les dues subestacions i que en règim 

normal d’explotació estan seccionades en un centre de transformació situat al terme municipal 

d’Argelaguer on actualment hi ha la frontera de distribució entre la SE Olot i la SE Serinyà. 

Al llarg d’aquestes dues línies hi ha diferents ramificacions a les quals hi ha connectats els diferents punts 

de subministrament, entre ells tres polígons industrials situats a diferents termes municipals. Si les 

circumstàncies ho requereixen, es pot transferir part de la càrrega d’una subestació a l’altra a través 

d’aquestes dues línies. 

Actualment, aquest doble circuit està arribant al límit de la seva capacitat fet que impossibilita poder 

atendre l’augment de demanda que es planteja al polígon industrial Pla de Poliger, situat al T.M. de 

Sant Jaume de Llierca, així com satisfer la previsió de demanda energètica al llarg d’aquest eix troncal 

entre les actuals subestacions d’Olot i Serinyà.  

Per augmentar la capacitat de subministrament i així poder atendre correctament les sol·licituds de 

demanda del sistema cal portar a terme una actuació de reforç a la xarxa de 25kV, per això, els 

serveis tècnics de Bassols Energia, SA han previst construir una nova subestació 132/25kV entre la SE 

Olot i la SE Serinyà i que intercepti el doble circuit de 25kV (eix troncal) que les uneix. Aquesta nova 

subestació es planteja al terme municipal de Sant Jaume de Llierca a la parcel·la 99 del polígon 1. 

Amb la construcció de la nova subestació es crearà un nou subsistema de 25kV a més dels actuals 

subsistemes d’Olot i de Serinyà. És per això que caldrà interceptar les línies de 25kV existents a la zona 

pròxima a la nova subestació i que formaran part d’aquest nou subsistema i connectar-les a la nova 

subestació. Per això caldrà construir nous trams de línies de 25kV des de la nova subestació fins a 

cadascuna d’aquestes línies existents. Aquests nous trams de línia són els que anomenem línies de 25kV 

d’evacuació. 

La seva finalitat és la de repartir l’energia des de la nova subestació fins als diferents subministraments 

situats al llarg de les línies de 25kV i amb això s’aconseguirà repartir les càrregues de les subestacions 

d’Olot i Serinyà a la nova subestació i reforçar el sistema de 25kV de la zona així com de l’eix troncal 

del sistema de 25kV anteriorment descrit proporcionant més seguretat i qualitat en el subministrament i 

poder atendre d’aquesta forma l’augment de demanda que es planteja al sistema. 

Així mateix, permetrà també retirar un tram de línia existent aèria i substituir-lo per nous trams 

subterranis de forma que es minimitza l’impacte visual i paisatgístic i es redueix l’afectació a  l’avifauna, 

a l’agricultura i al paisatge. La retirada de 690 m de cablejat i 8 suports al llarg de les finques 

rústiques millorarà l’explotació actual de les finques ja que la línia subterrània permetrà poder 

continuar el conreu de les mateixes amb l’avantatge de no tenir els suports i la línia elèctrica aèria. Pel 

que fa al paisatge la eliminació dels suports és una millora significativa a les visuals de la zona. Amb la 

eliminació de la línia aèria i els suports es redueix l’afectació a l’avifauna per la col·lisió amb la 

infraestructura. 

També es deixaran fora de servei dues línies subterrànies existents. 

 

1.3 Objectius de l’estudi d’impacte i intregració paisatgística 

L’objectiu del present estudi és, a partir de la informació desenvolupada en l’estudi del medi, avaluar 

l’impacte paisatgístic de la instal·lació de les línies elèctriques subterrànies i establir les actuacions 

concretes necessàries per a garantir la qualitat paisatgística de l’entorn on es localitza. 

El present estudi d’impacte i integració paisatgística es redacta d’acord a següent normativa: 

. Article 52 del Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció 

de la legalitat urbanística. 

. Article 48, apartat b de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 

d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei d’urbanisme. 

. Article 57, apartat c del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 

Llei d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. 

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

protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració 
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paisatgística. 

Així, en compliment del marc legislatiu i seguint la voluntat del promotor de desenvolupar el projecte 

seguint els condicionants ambientals i paisatgístics, és l’objecte del present document: 

. Realitzar una descripció de la situació actual i de la proposta del projecte d’actuació específica 

de les noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació de la nova subestació de 132/25 

kV anomenada “Subestació Poliger” al TM de Sant Jaume de Llierca. 

. Realitzar un anàlisi detallat de l’àmbit on es preveu portar a terme la instal·lació. 

. Definir les mesures relatives per garantir la qualitat paisatgística de l’entorn en la nova situació 

que es presenta. 

L’estudi d’impacte i integració paisatgística es desenvolupa en la zona on es preveu portar a terme el 

projecte situat al terme municipal de Sant Jaume de Llierca, a la comarca de la Garrotxa. 

 

1.4 Metodologia i estructura de l’estudi 

1.4.1 Marc legal aplicable 

Urbanisme 

. Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística. 

. Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

. Decret 166/2002, d'11 de juny, pel qual s’aprova la taula de vigència de les disposicions afectades 

per la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. 

Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el reglament parcial de la Llei 2/2002, 

de 14 de març d’urbanisme. 

. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 

Paisatge 

. Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

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

protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte e integració 

paisatgística. 

. Edicte de 30 de novembre de 2010, sobre la resolució d’aprovació definitiva del Catàleg de 

paisatge de les Comarques Gironines. 
 

1.4.2 Estructura de l’estudi 

El desenvolupament de l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística suposa l’aplicació d’una metodologia 

que passa per conèixer en detall el projecte objecte d’estudi; conèixer el medi en què es desenvolupa i 

establir la relació entre ambdós amb el propòsit de precisar la seva incidència paisatgística i 

especificar la tipologia de mesures correctores a aplicar en cada cas. 

L’objecte d’aquest apartat és descriure la metodologia utilitzada en la realització del present estudi 

paisatgístic. El conjunt de l’estudi es basa en el tractament de l’entitat projecte (causant dels impactes 

paisatgístics objecte d’estudi) i l’entitat medi (receptor dels impactes causats pel projecte), entenent que 

tot impacte és susceptible de ser definit com la interacció entre les dues entitats. 

De la metodologia proposta es dedueix el següent esquema d’estudi: 

El capítol primer, introducció, inclou una introducció, l’objectiu de l’estudi d’impacte i integració 

paisatgística en qüestió i la metodologia que inclou el marc legal aplicable, així com l’estructura de 

l’estudi. 

En aquest cas, tenint en compte la naturalesa del projecte, s’estableix com a marc de referència un 

mapa de processos corresponents a la instal·lació de línies elèctriques subterrànies. L’ús d’aquest marc 

de referència suposa una eina eficient per garantir la homogeneïtat de l’estudi així com la seva 

composició. Aquest és l’objectiu del segon capítol, descripció del projecte, dedicat a l’anàlisi de les 

principals característiques plantejades per la construcció de les línies elèctriques subterrànies. 

El capítol tercer, recull la Descripció de l’estat inicial del medi, on s’analitzen exhaustivament les 

característiques que defineixen mediambientalment l’entorn de l’emplaçament seleccionat. Així, es 

recopilen dades de tipus geogràfic, geològic, climatològic, biològic (fauna i vegetació), edafològic, 

hidrològic, socioeconòmic, etc., que permeten valorar adequadament tant la situació present com la 

importància dels impactes previsibles.  

Resultant de l’àmbit del projecte una zonificació de la sensibilitat del territori en front a la construcció de 

les línies. Es realitza una descomposició en base als diferents components del medi afectat: 

. Medi físic (atmosfera, hidrologia, gea i sòl). 

. Medi biòtic (fauna i vegetació). 

. Patrimoni natural. 

. Connectivitat ecològica. 

. Risc d’incendis forestals. 
 

En el capítol quart i cinquè es desenvolupa la Diagnosi del paisatge i la Sensibilitat ambiental respecte a la 

interacció projecte-medi-paisatge.  

En el capítol sisè, Identificació, caracterització i avaluació d’impactes, es realitza un anàlisi dels impactes 

ambientals i paisatgístics que es desenvolupen, una descripció dels principals impactes i l’avaluació 

paisatgística de la capacitat del medi per absorbir el projecte. 

En el capítol setè, mesures preventives i correctores, es defineixen les mesures paisatgístiques, ja siguin 

preventives i/o correctores per minimitzar al màxim l’impacte paisatgístic que pugui produir la 

construcció de les noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació de la nova subestació de 

132/25 kV anomenada “Subestació Poliger”. 

En el capítol vuitè es realitza una conclusió tenint en compte l’estudi d’impacte paisatgístic desenvolupat. 

Per desenvolupar l’estudi dels diferents elements i vectors que interrelacionen amb la construcció de les 

línies elèctriques subterrànies s’han portat a terme les accions que s’indiquen a continuació a la taula 

núm. 1. 
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MEDIS ESTUDIATS VECTORS ESTUDIATS ESTUDI I DOCUMENTACIÓ CARTOGRAFIA 

MEDI FÍSIC Climatologia Consultes, cartografia de referència. Imatges 8 i 9 

 
Geologia i 
geomorfologia 

Visita a camp, cartografia de referència i 
Consulta al Servei Geològic de Catalunya. 

Imatges 11,  13  i 
14 

 Patrimoni geològic 
Visita a camp, cartografia de referència i 
Consulta al Servei Geològic de Catalunya.. 

Imatge 12 

 Sòls Visita a camp i cartografia de referència i Imatge 16 

 Hidrologia 
Visita a camp, cartografia de referència i 
Consulta a l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Imatge 19 

 Hidrogeologia 
Visita a camp, cartografia de referència i 
Consulta al Servei Geològic de Catalunya. 

Imatge 20  

 Zones humides Visita  a camp, cartografia de referència i 
normativa. Imatge 23 

 Aqüífers  Cartografia de referència i normativa. Imatges 21 i 22 

 Capacitat acústica Visita  a camp, cartografia de referència i 
normativa. Imatge 24 

 Contaminació lluminosa Visita  a camp, cartografia de referència i 
normativa. Imatge 25 

MEDI BIÒTIC Vegetació  Visita  a camp, cartografia de referència i 
normativa. Imatges 29 i 30  

 Fauna associada Visita  a camp, cartografia de referència i 
normativa. Imatges 31 i 32  

 Hàbitats d’interès 
comunitari 

Visita  a camp, cartografia de referència i 
normativa. Imatge 36 

 PEIN Cartografia de referència i normativa. Imatge 34 

 Xarxa Natura 2000 Cartografia de referència i normativa. Imatge 35 

 ENPE Cartografia de referència i normativa. Imatge 33 

 Connectivitat ecològica Cartografia de referència i normativa. Imatges 39, 40, 41 
i 42 

 Forests Públics Cartografia de referència i normativa. Imatge 38 

PAISATGE Sensibilitat paisatgística Visita  a camp.  

 Unitats paisatgístiques Visita a camp, cartografia de referència i 
normativa. Imatge 67 

SOCIO-
ECONÒMIA Població Consultes i estadístiques.  

 Comunicacions 
infraestructures 

Visita  a camp, cartografia de referència i 
normativa. Imatge 45 

 Sectors productius Consultes i estadístiques.  

 Usos del sòl Visita  a camp, cartografia de referència i 
normativa. Imatge 44 

 Patrimoni cultural Consultes al Departament de Cultura. Imatge 47 

PLANEJAMENT Planejament municipal 
NNSS de Sant Jaume de Llierca Imatge 50 

Modificació de les NNSS de Sant Jaume de 
Llierca Imatge 51 

 

Taula 1. Metodologia per realitzar l’estudi. 
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2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

2.1 Promotor i tramitació 

El titular i promotor del present projecte són de les societats: 

. BASSOLS ENERGIA, S.A amb NIF núm. A-17451733 amb domicili social a l’Avda. Girona núm. 2 
d’Olot, CP 17800. 

 

2.2 Generalitats 

La xarxa de Bassols Energia, SA està composada per dues subestacions que constitueixen dos 
subsistemes diferents, el subsistema de la SE Olot i el subsistema de la SE Serinyà. 

Les dues subestacions estan unides entre elles a través de dues línies de 25kV disposades en doble 
circuit les quals formen l’eix troncal del sistema de 25kV entre les dues subestacions i que en règim 
normal d’explotació estan seccionades en un centre de transformació situat al terme municipal 
d’Argelaguer on actualment hi ha la frontera de distribució entre la SE Olot i la SE Serinyà. 

Al llarg d’aquestes dues línies hi ha diferents ramificacions a les quals hi ha connectats els diferents punts 
de subministrament, entre ells tres polígons industrials situats a diferents termes municipals. Si les 
circumstàncies ho requereixen, es pot transferir part de la càrrega d’una subestació a l’altra a través 
d’aquestes dues línies. 

Actualment, aquest doble circuit està arribant al límit de la seva capacitat fet que impossibilita poder 
atendre l’augment de demanda que es planteja al polígon industrial Pla de Poliger, situat al T.M. de 
Sant Jaume de Llierca, així com satisfer la previsió de demanda energètica al llarg d’aquest eix troncal 
entre les actuals subestacions d’Olot i Serinyà.  

Per augmentar la capacitat de subministrament i així poder atendre correctament les sol·licituds de 
demanda del sistema cal portar a terme una actuació de reforç a la xarxa de 25kV, per això, els 
serveis tècnics de Bassols Energia, SA han previst construir una nova subestació 132/25kV entre la SE 
Olot i la SE Serinyà i que intercepti el doble circuit de 25kV (eix troncal) que les uneix. Aquesta nova 
subestació es planteja al terme municipal de Sant Jaume de Llierca a la parcel·la 99 del polígon 1. 

Amb la construcció de la nova subestació es crearà un nou subsistema de 25kV a més dels actuals 
subsistemes d’Olot i de Serinyà. És per això que caldrà interceptar les línies de 25kV existents a la zona 
pròxima a la nova subestació i que formaran part d’aquest nou subsistema i connectar-les a la nova 
subestació. Per això caldrà construir nous trams de línies de 25kV des de la nova subestació fins a 
cadascuna d’aquestes línies existents. Aquests nous trams de línia són els que anomenem línies de 25kV 
d’evacuació. 

La seva finalitat és la de repartir l’energia des de la nova subestació fins als diferents subministraments 
situats al llarg de les línies de 25kV i amb això s’aconseguirà repartir les càrregues de les subestacions 
d’Olot i Serinyà a la nova subestació i reforçar el sistema de 25kV de la zona així com de l’eix troncal 
del sistema de 25kV anteriorment descrit proporcionant més seguretat i qualitat en el subministrament i 
poder atendre d’aquesta forma l’augment de demanda que es planteja al sistema. 

Així mateix, permetrà també retirar un tram de línia existent aèria i substituir-lo per nous trams 
subterranis de forma que es minimitza l’impacte visual i paisatgístic i es redueix l’afectació a  l’avifauna, 
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a l’agricultura i al paisatge. La retirada de 690 m de cablejat i 8 suports al llarg de les finques 
rústiques millorarà l’explotació actual de les finques ja que la línia subterrània permetrà poder 
continuar el conreu de les mateixes amb l’avantatge de no tenir els suports i la línia elèctrica aèria. Pel 
que fa al paisatge la eliminació dels suports és una millora significativa a les visuals de la zona. Amb la 
eliminació de la línia aèria i els suports es redueix l’afectació a l’avifauna per la col·lisió amb la 
infraestructura. 

També es deixaran fora de servei dues línies subterrànies existents. 

 

2.3 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 i 
necessitat territorial, especialment pel que fa a la zona de la Garrotxa. 

Actualment, el doble circuit que uneix les subestacions d’Olot i Serinyà i que permet traspassar part de 
càrrega d’una subestació a una altra, està arribant al límit de la seva capacitat fet que impossibilita 
poder atendre l’augment de demanda que es planteja al polígon industrial Pla de Poliger, situat al T.M. 
de Sant Jaume de Llierca, així com satisfer la previsió de demanda energètica al llarg d’aquest eix 
troncal entre les actuals subestacions d’Olot i Serinyà. És inviable tècnica i econòmicament poder 
atendre aquestes previsions de demanda a través de noves línies de 25 kV procedents de la SE Olot o 
bé de la SE Serinyà, per tant, per augmentar la capacitat de subministrament i així poder atendre 
correctament les sol·licituds de demanda del sistema cal portar a terme una actuació de reforç a la 
xarxa de 25 kV.  

Aquesta actuació consisteix en construir una nova subestació 132/25 kV entre la SE Olot i la SE Serinyà 
i que intercepti el doble circuit de 25 kV (eix troncal) que les uneix, i construir els nous trams de línies de 
25 kV d’evacuació de la SE per interceptar les línies de 25kV existents a la zona pròxima a la nova 
subestació i que formaran part d’aquest nou subsistema i connectar-les a la nova subestació.  

 

2.4 Situació 

La implantació del Projecte noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació de la nova 
subestació de 132/25 kV anomenada “Subestació Poliger” es troba dins del terme municipal de Sant 
Jaume de Llierca, a la comarca de la Garrotxa.  
 

 
Imatge 1. Localització de la Comarca de la Garrotxa i el municipi de Sant Jaume de Llierca. Font: Elaboració pròpia a 

partir de les bases de ICGC. 

 

2.5 Descripció de l’emplaçament 

El municipi de Sant Jaume de Llierca està dividit en dues grans àrees per el Riu Fluvià, a l’esquerra el 
terreny és pla i es troba la majoria de la població així com l’activitat industrial, mentre que a la dreta 
del riu el terreny és accidentat i amb bosc. Delimita al nord i oest amb el terme municipal de Montagut i 
Oix, a l’est amb Argelaguer, a l’oest amb la població de Sant Joan les Fonts i al sud amb Santa Pau i 
Sant Ferriol. 

 

Àmbit: terme municipal de SANT JAUME DE LLIERCA 

 
 

Població: 873 hab (2.016) 
Superfície: 6,75 km2 

Densitat: 129,33 hab/ km2 
 

Municipis llindants: 
 

Nord: Montagut i Oix 

Sud: Santa Pau i Sant Ferriol 

Est: Argelaguer 

Oest: Sant Joan les Fonts 
 

Altitud mitjana: 203 m 
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Imatge 2. Emplaçament del municipi de Sant Jaume de Llierca. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de ICGC. 

 

Des d’un punt de vista orogràfic, el municipi està conformat per dues parts diferenciades. El sector 
septentrional ocupa les terres planes de la vall del Fluvià, entre 100 i més de 200 m, sense arribar als 
300 m d’altitud. En aquest sector és on es localitzen la població (el nucli de Sant Jaume, cap del 
municipi, es troba a 203 m d’altitud), les terres de conreus, els polígons industrials i la principal via de 
comunicació. El sector meridional, en canvi, és la part accidentada del terme, que des de els 200 m, 
prop de la vora del riu, ultrapassa els 400 m en la convergència amb els límits municipals de Sant 
Ferriol i Santa Pau. Aquesta zona muntanyosa forma part dels estreps de la serra de Sant Julià del 
Mont. 

A més del cap municipal, que és el nucli més important, compta amb el barri de l’Hostalnou del Llierca, 
que té un parell d’indústries i edificacions residencials que formen un continu amb el nucli de Montagut 
(municipi de Montagut-Oix). La resta és un disseminat, format per varies masies que es distribueixen en 
el sector planer. 

 
Imatge 3. Emplaçament del municipi de Sant Jaume de Llierca. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de ICGC. 

 

2.6 Normativa aplicable 

Per la redacció del present projecte s'han tingut en compte les següents normatives: 

. Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta 
tensió i les seves instruccions tècniques complementaries (Reial Decret 337/2014 de 9 de maig). 

. Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i 
les seves ITCs (Reial Decret 223/2008 de 15 de febrer). 

. Decret 120/1992 de 28 d’abril, pel qual es regulen les condicions que han de complir les 
proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel 
subsòl. 

. Decret 196/1992 de 4 d’agost, de modificació parcial del Decret 120/1992 pel qual es regulen 
les condicions que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. 

. Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques complementaries (Reial Decret 
842/2002 de 2 d’agost). 

. Activitats de transport, distribució, comercialització, subministres i procediments d’autorització 
d’instal·lacions d’energia elèctrica (Reial Decret 1955/2000 d’1 de desembre). 

. Reial Decret 222/2008, pel que s’estableix el règim retributiu de l’activitat de distribució 
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d’energia elèctrica. 

. Decret 328/92 (DOGC) Pla d’espais d’interès natural. 

. Reial Decret 1432/2008, pel qual s’estableixen mesures per la protecció de l’avifauna contra la 
col·lisió i electrocució en línies elèctriques d’alta tensió. 

. Resolució MAH 3627/2010, per la qual es delimiten les àrees prioritàries de reproducció, 
alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d’aus amenaçades a Catalunya, i es 
dóna 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. 

. Resolució AAM 1061/2013, per la qual es revisen les fases d’acord amb les quals s’han de 
corregir les línies elèctriques aèries d’alta tensió que no s’ajusten a les prescripcions tècniques 
que disposa el Reial decret 1432/2008. 

. Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant el risc 
elèctric. (Reial Decret 614/2001). 

. Ordenança general de seguretat i higiene en el treball (OGHT). 

. Normes UNE d’obligat compliment. 

. S’acompanya Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

. La instal·lació de posada a terra s’ha dissenyat d' acord amb el Método de Cálculo y Proyecto de 
Instalaciones de Puesta a Tierra para Centros de Transformación, Conectados a Redes de 
Tercera Categoría, de la Comissió de Reglaments d'UNESA. 

. Resolució TRI 301/2006 de 3 de febrer sobre requisits de senyalització i protecció de les xarxes 
soterrades de distribució elèctrica. 

Les instal·lacions s’han projectat amb materials de primera qualitat, garantint així un llarg temps de 
vida, amb un mínim de manteniment. 

 

2.7 Estat actual 

La xarxa de Bassols Energia, SA està composada per dues subestacions que constitueixen dos 
subsistemes diferents, el subsistema de la SE Olot i el subsistema de la SE Serinyà. 

Les dues subestacions estan unides entre elles a través de dues línies de 25kV disposades en doble 
circuit les quals formen l’eix troncal del sistema de 25kV entre les dues subestacions i que en règim 
normal d’explotació estan seccionades en un centre de transformació situat al terme municipal 
d’Argelaguer on actualment hi ha la frontera de distribució entre la SE Olot i la SE Serinyà. 

Al llarg d’aquestes dues línies hi ha diferents ramificacions a les quals hi ha connectats els diferents punts 
de subministrament, entre ells tres polígons industrials situats a diferents termes municipals. Si les 
circumstàncies ho requereixen, es pot transferir part de la càrrega d’una subestació a l’altra a través 
d’aquestes dues línies. 

Actualment, aquest doble circuit està arribant al límit de la seva capacitat fet que impossibilita poder 
atendre l’augment de demanda que es planteja al polígon industrial Pla de Poliger, situat al T.M. de 

Sant Jaume de Llierca, així com satisfer la previsió de demanda energètica al llarg d’aquest eix troncal 
entre les actuals subestacions d’Olot i Serinyà.  

Per augmentar la capacitat de subministrament i així poder atendre correctament les sol·licituds de 
demanda del sistema cal portar a terme una actuació de reforç a la xarxa de 25kV, per això, els 
serveis tècnics de Bassols Energia, SA han previst construir una nova subestació 132/25kV entre la SE 
Olot i la SE Serinyà i que intercepti el doble circuit de 25kV (eix troncal) que les uneix.  

Aquesta actuació consisteix en construir una nova subestació 132/25 kV entre la SE Olot i la SE Serinyà 
i que intercepti el doble circuit de 25 kV (eix troncal) que les uneix, i construir els nous trams de línies de 
25 kV d’evacuació de la SE per interceptar les línies de 25kV existents a la zona pròxima a la nova 
subestació i que formaran part d’aquest nou subsistema i connectar-les a la nova subestació.  

 

2.8 Descripció de les línies elèctriques subterrànies 

2.8.1 Emplaçament i detalls constructius 

La nova subestació en projecte es planteja al terme municipal de Sant Jaume de Llierca concretament a 
la finca del polígon 1 parcel·la 99, just al costat de Polígon Industrial Pla de Poliger. En aquest punt es 
donen les circumstàncies que convergeixen la línia de 132 kV Les Fonts – Confirel i el doble circuit de 25 
kV anomenat Sant Jaume 1 i 2, expedient número 2690/2-A i aquest punt és proper a la resta de línies 
que s’hauran d’interceptar i connectar a la nova SE i que són:  

Línia Pla de Poliger Sud, expedient número 322/81-A, Derivació Pla de Poliger Nord, expedient 
número 21.470/06, Línia Sacopa de propera construcció i la línia al centre de transformació 
407 Pla de Poliger Nord, expedient número 17-00044429/2001. 

Les nou línies de sortida a  25 kV d’aquesta subestació seran subterrànies i de 400 mm² d’alumini, tres 
aniran en direcció a Castellfollit i sis en direcció a Argelaguer.  

Les tres línies en direcció Castellfollit discorreran paral·leles a la carretera N260 sense entrar a la seva 
zona d’afectació (50 metres), la línia Pla de Poliger Sud acabarà en una conversió en un suport previst 
sota la línia aèria existent, les altres dues línies continuaran paral·leles a la carretera fins al camí de Cal 
Revisor pel qual discorreran fins al centre de transformació 397 Cal Revisor, expedient número 
17-00015205/2001, on es connectaran a les cabines existents. Aquesta actuació permetrà desmuntar 
el tram aeri en doble circuit des del suport T-100 fins al T-104 i deixar fora de servei el tram subterrani 
des del CT 397 Cal Revisor fins al suport T-100 on actualment hi ha la conversió aèria – subterrània. 

Les sis línies en direcció Argelaguer discorreran juntes i paral·leles a la carretera N260, a més de 50 
metres de distància, fins a la vora del carrer del Polígon Pla de Poliger Nord, on dues línies es 
connectaran, mitjançant unes unions, a les línies Sant Jaume I i II, dues més, també amb unions, es 
connectaran als extrems resultants de tallar la derivació Pla de Poliger Nord entre el CT 414 Pagès 
Valentí i el CT 228 Pla de Poliger a partir d’ara destins de les noves línies, una cinquena línia es 
connectarà a una cabina de línia del centre de transformació 407 Pla de Poliger Nord i per últim la 
sisena línia es connectarà a la línia que es construirà properament des del CT 407 a les instal·lacions del 
CS 613 Sacopa Poliger. Aquesta actuació permetrà desmuntar el tram aeri en doble circuit des del 
suport T-104 fins al suport T-107, on actualment hi ha la conversió aeri – subterrània, i deixar fora de 
servei un tram subterrani existent. 
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Tot seguit hi ha un quadre resum de les línies en projecte.  

DENOMINACIÓ ACTUAL DENOMINACIÓ PREVISTA DESTÍ KM 

S. Jaume I, costat Cal Revisor Olot 1 CT 397 Cal Revisor 0,575 

S. Jaume II, costat Cal Revisor Olot 2 CT 397 Cal Revisor 0,575 

Línia Pla de Poliger Sud Llongarriu Conversió nou suport 0,060 

S. Jaume I, costat Can Carlot Serinyà 1 Unions amb línia existent 0,610 

S. Jaume II, costat Can Carlot Serinyà 2 Unions amb línia existent 0,610 

Der. Pol. Pla de Poliger Nord Poliger Nord CT 407 Pla de Poliger Nord 0,600 

Der. Pol. Pla de Poliger Nord Industrial Nord Unions amb línia existent 0,610 

Der. Pol. Pla de Poliger Nord Poliger Sud Unions amb línia existent 0,610 

Derivació Sacopa Sacopa Unions amb línia existent 0,610 
 

La longitud total de línies a construir serà de 4,860 kilòmetres. 

 

Característiques dels elements 

En el Document II. Plànols es pot apreciar amb detall, el traçat de les línies, el que permet ometre una 
exposició exhaustiva de la instal·lació. A continuació es detallen les característiques més importants. 

CONDUCTORS  

Tipus: RHZ1 H-16 AL 

Tensió: 18/30 kV 

Secció del conductor: 400 mm2 

Naturalesa del conductor: Alumini, semirígid classe 2 

Aïllament: Polietilè reticulat XLPE 

Pantalla: Corona de fils de CU 

Coberta exterior: Poliolefina, lliure de halògens 

Diàmetre exterior: 49,5 mm 

Impedància: 0, 108 Ω/km 

Capacitància: 0,256 µF/km 

 

 

 

 

UNIONS  

Tipus: Contràctil en fred 

Connexió: Premsat 

Tensió de servei: 18/30 kV 

 

TERMINALS  

Tipus: Contràctil en fred 

Connexió: Endollable 

Tensió de servei: 18/30 kV 

 

La instal·lació dels conductors es realitzarà en tub, d’acord amb les prescripcions i procediments indicats 
en els plecs de condicions tècniques . 

Els llocs on sigui necessària protecció addicional, els conductors es col·locaran en tubs, disposats segons 
plànols i amb les arquetes i cales necessàries per aconseguir fer fàcil i correctament la seva estesa. 

Els tubs estaran inclosos en un dau de formigó i pel damunt es disposarà una inscripció informant de 
l’existència de cables elèctrics soterrats, la resta de la rasa es reomplirà amb terres compactables. 

En llocs on sigui necessària protecció addicional, com creuaments de carrers, entrades de garatges o 
similars, etc..., la rasa s’omplirà de formigó fins a sota de la capa asfàltica. 

Amb aquestes mesures s'evitaran pressions excessives damunt del cable que podrien malmetre 
l'aïllament dels conductors. 

En tot moment es seguiran les prescripcions i procediments indicats en els plecs de condicions tècniques. 

 

2.8.2 Càlculs elèctrics 

Aquest avantprojecte contempla la construcció de nou línies amb la mateixa secció i connectades a la 
mateixa tensió, l’únic paràmetre que influeix en els càlculs elèctrics, diferenciant una línia de les altres és 
la longitud, per aquest motiu els càlculs s’efectuaran per la línia de més llargada, essent aquesta la més 
desfavorable. 

Intensitat màxima 

Segons l’apartat 6 de la ITC – LAT 06, la intensitat màxima admissible per una línia amb cables de 
400mm² d’alumini amb aïllament de XLPE, instal·lada en tubs és: 

 Imax =  415 A. 

Potència màxima 

 Pap = √3 U I = √3 25 415 = 17.970 kVA 
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Caiguda de tensió 

 Vc =
000.25

100415610,0108,073,1100....3 ××××
=

U

ILr
=  0,19 % 

Pèrdua de potència 

 Pp=
000.970.17

100415610,0108,03

Pap

100.I2.L.r.3 2 ××××
= = 0,19 % 

 

2.9 Descripció de la línia elèctrica aèria 

2.9.1 Descripció i traçat 

Les obres previstes contemplen la instal·lació d’un nou suport a sota la línia aèria Pla de Poliger Sud. 
Aquest nou suport, serà metàl·lic de característiques adequades a les seves condicions de treball, 
mantindrà l’alineació dels conductors de la línia actual disminuint la longitud de l’obertura T103 – T1, 
així com l’afectació dels conductors al terreny. 

 

2.9.2 Característiques principals 

Tot seguit es detallen les característiques que no es poden apreciar als plànols. 

Característiques dels materials 

 

SUPORT  

El suport a utilitzar serà metàl·lic segons Norma UNE 207017 
 

AÏLLADORS  

Tipus: E40/100 

Material: Vidre 

Núm. d’elements per cadena: 3 

Longitud de la cadena: 300 mm 

Longitud línia de fuga: 555 mm 

Tensió de contorneig en sec. 145 kV 

Tensió de contorneig sota pluja: 85 kV 

Tensió a freqüència industrial en sec: 150 kV 

Tensió a freqüència industrial sota pluja: 96 kV 

Tensió suportada a impulsos tipus llamp: 210 kV 

Esforç permanent normal: 1.600 kg 

Càrrega de trencament: 4.000 kg 

CONDUCTORS  

Tipus: LA 40 

Composició: 6+1 

Secció total del conductor: 43,1 mm2 

Diàmetre total del conductor: 8,4 mm 

Pes del cable: 149,4 kg/km 

Càrrega de trencament: 1.400 kg 

Resistència elèctrica a 20ºC: 0,777 Ω/km 

 

Tots els altres elements, com creuetes, ferramenta, grapes de suspensió i amarrament, etc. seran de les 
característiques adequades a les tensions de servei i exigències tècniques de la instal·lació i compleixen 
amb la vigent reglamentació en tot el que en fa referència. 

 

2.10 Descripció de les línies a desmuntar 

Les noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació de la nova subestació de 132/25 kV 
anomenada “Subestació Poliger” permetran desmuntar un tram de línia aèria existent i deixar fora de 
servei dues línies subterrànies existents. 

El tram de línia aèria a desmuntar va des del suport T-100 fins al suport T-107, és un doble circuit amb 
una longitud total de 690 metres i està composat per set obertures de 86-91-90-112-100-115 i 117 
metres. Està construït amb suports metàl·lics tipus gelosia i amb conductor d’alumini tipus LA110. 

Les característiques dels suports a retirar són les següents: 

. T-100: tipus C-9000 de 14 metres alçada i la qual conté les dues conversions aèries subterrànies 
del doble circuit. 

. T-101, T-102, T-106: tipus Pino 80 2TA de 14 metres d’alçada. 

. T-103: tipus Acacia 200 2TA de 15 metres d’alçada. 

. T-104: tipus Pino 80 3T de 16,85 metres d’alçada. 

. T-105: tipus Pino 80 3TA de 18 metres d’alçada. 

. T-107: tipus C-9000 de 16 metres alçada i la qual conté les dues conversions aèries subterrànies 
del doble circuit. 

Les característiques dels conductors aeris a retirar són les següents: 

. Tipus : LA110  

. Composició (Al + Ac) : 30+7  
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. Secció total del conductor (mm²) : 116,2  

. Diàmetre total del conductor (mm) : 14  

. Pes del cable (kg/km) : 433   

. Càrrega de trencament (kg) :   4.398    

. Resistència elèctrica a 20º C (Ω/km) :   0,307  

 

La retirada de la línia existent aèria minimitza l’impacte visual i paisatgístic i redueix l’afectació a  
l’avifauna, a l’agricultura i al paisatge. La retirada dels 690 m de cablejat i dels 8 suports al llarg de 
les finques rústiques millorarà l’explotació actual de les finques ja que la línia subterrània permetrà 
poder continuar el conreu de les mateixes amb l’avantatge de no tenir els suports i la línia elèctrica 
aèria. Pel que fa al paisatge la eliminació dels suports és una millora significativa a les visuals i al propi 
paisatge agrícola de la zona. Amb la eliminació de la línia aèria i els suports es redueix l’afectació a 
l’avifauna per la col·lisió i electrocució amb la infraestructura. 

 

Pel que fa als dos trams subterranis que es deixaran fora de servei, un va del CT 397 Cal Revisor fins a 
la T-100 i de la T-107 fins al CT 407 Pla de Poliger Nord, estan construïts amb cable de 150 mm2 
d’alumini i tenen una longitud total de 330 metres el primer tram i de 424 metres el segon tram. 
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3 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT INICIAL DEL MEDI  

3.1 Introducció 

Per a dur a terme l’estudi de la incidència sobre el medi ambient i el paisatge del projecte d’actuació 
específica de les noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació de la nova ”subestació 
Poliger”, és important el coneixement complert de l’estat inicial de l’entorn. 

Les dades obtingudes de l’estudi de l’estat inicial del medi permetran caracteritzar la situació inicial de 
la zona, de manera que amb posterioritat es podran avaluar els impactes que probablement hagi de 
suportar el medi pel fet de la implantació del projecte, i s’adoptaran, si són necessàries, les mesures 
atenuadores que permetin minimitzar les possibles afeccions a nivell ambiental i paisatgístic. 
 

3.2 Característiques ambientals de l’emplaçament 

Per poder realitzar una valoració ambiental i paisatgística inicial del projecte, s’ha revisat la informació 
disponible sobre espais naturals de protecció especial, espais inclosos dins la Xarxa Natura 2000, el 
llistat d’espais inclosos en el PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural), el Catàleg de Zones Humides de la 
Generalitat de Catalunya, les fitxes del Patrimoni Geològic i catàleg d’HICs (Hàbitats d’Interès 
Comunitari), els ortofotomapes, a escala 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i una 
primera inspecció sobre el terreny de l’àmbit d’estudi. 

La zona on es preveu realitzar les noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació no es troba 
inclosa en cap Espai PEIN, ni engloba cap zona catalogada com a Xarxa Natura 2000. Tampoc hi 
trobem cap Zona Humida de l’Inventari de la Generalitat de Catalunya 92/43/CEE ni es troba en cap 
aqüífer protegit. 
 

A la zona objecte d’estudi hi trobem els següents Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC): 
 

Hàbitat d’Interès Comunitari (HIC) Codi Tipus 
Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació 

submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i 
Callitricho-Batrachion) 

3260 No prioritari 

Alzinars i carrascars 9340 No prioritari 
 

Taula 1. Hàbitats d’interès comunitari en la zona d’estudi. 
 

A la zona objecte d’estudi no hi ha cap element catalogat com a tal (geozones i geòtops) o espais 
geològics d’interès, els més proper és: 
 

Codi Descripció Categoria Nom 

208 Geòtop Espai d’interès geològic Castellfollit de la Roca 
 

Taula 2. Descripció dels geòtops i geozones propers a la zona d’estudi. 
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La zona on es preveu realitzar les noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació està inclosa 
dins la Zona de protecció per a l’avifauna amb finalitat de reduir els riscos d’electrocució i de 

col·lisió amb línies elèctriques d’alta tensió, aquestes zones inclouen les zones ZEPA de la Xarxa 
Natura 2000 i els àmbits d’actuació dels plans de recuperació d’aus i de les zones més sensibles per a 
les aus amenaçades de Catalunya, i per tant és d’obligat compliment el Reial Decret 1432/2008, de 
29 d’agost, pel que s’estableixen mesures per la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i la 
electrocució en línies elèctriques d’alta tensió, s’instal·laran dispositius de senyalització de conductors en 
els trams de la línia on es prevegi el pas d’aus, com ara els creuaments amb rieres, sèquies o canals de 
reg. 

Al tractar-se de línies subterrànies no s’hauran d’aplicar les citades mesures. 

Finalment pel que fa a la connectivitat ecològica i segons el Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Gironines i la Diagnosi d’Espais connectors de la Demarcació de Girona,  la zona d’estudi no es troba 
situada dins cap espai definit com espai connector, però si entre tres espais definits com a connectors de 
prioritat crítica (22), prioritat alta (21) i secundària(23) respectivament: 
 

21. Espai Connector. Túnels de Castellfollit 

Descripció 

La carretera N-260 al seu pas per Castellfollit de la Roca ha estat realitzada per mitjà de dos túnels i 
un viaducte per sobre del riu Fluvià. 

Justificació 

És un espai crític per la connectivitat de la Zona Volcànica amb l’Alta Garrotxa situat completament 
dins del Parc Natural. Els altres punts de connexió són inviables fins pràcticament a la Vall de Bianya. 
Per tant, els túnels i el viaducte són una zona clau per garantir aquest flux genètic entre espais. 

La fragmentació de la connectivitat es produeix per la nova infraestructura i la doble barrera que 
forma amb l’antiga carretera N-260 i la carretera de St. Joan les Fonts. D’altra banda Castellfollit 
està situant una seguit d’equipaments al llarg d’aquesta carretera, reforçant l’efecte barrera. Una 
d’aquestes activitats és una pedrera. 
 

22. Connector lineal. Rieres de l’Alta Garrotxa 

Descripció 

L’autovia A-26 entre Sant Jaume de Llierca i Besalú es tracta d’una infraestructura important. En 
aquesta zona hi ha nombroses rieres que provenen de l’Alta Garrotxa i van a desembocar al Fluvià. 

Justificació 

En aquests espais hi ha un pas molt important de fauna entre l’Alta Garrotxa i el Parc Natural de la 
Zona Volcànica. D’altra banda, permeten facilitar la connexió natural que realitza el riu Fluvià d’est a 
oest. La seva importància rau en el fet que són dels únics espais que permeten la connexió a banda i 
banda de l’autovia A-26. 

 

 

 

23.Unitat Paisatgística. Pla de Tapioles 

Descripció 

L’autovia A-26 al seu pas per St. Jaume de Llierca. Un cop sortits del poble i seguint el traçat del riu 
Llierca hi ha aquesta plana agrícola d’important bellesa. 

Justificació 

És un punt crític ja que el desdoblament de l’eix Olot - Besalú afecta la connectivitat entre l’Alta 
Garrotxa i la zona Volcànica. En aquest espai, el fet d’existir la riera de Llierca amb un estat de 
conservació bo així com el paisatge de plana de la zona li confereixen una bellesa destacada. D’altra 
banda, per la part nord de Tapioles i prop de Tortellà hi passa el GR-1, antic camí ramader que unia 
els prats alpins del Ripollès amb l’Empordà.  

La fragmentació de la connectivitat es produeix per la infraestructura (autovia A-26), així com per 
l’actual empresa cimentera i d’extracció d’àrids que actua a la zona. 
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Imatge 4. Espais connectors. Font: Elaboració a pròpia a partir de plànols de la Diagnosi d’Espais Connectors de la 

Demarcació de Girona. Diputació de Girona 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Àmbit del projecte 

La implantació del Projecte d’actuació específica de les noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV 
d’evacuació de la nova subestació de 132/25 kV anomenada “Subestació Poliger” es troba dins del 
terme municipal de Sant Jaume de Llierca, a la comarca de la Garrotxa.  
 

 
Imatge 5. Localització de la Comarca de la Garrotxa i el municipi de Sant Jaume de Llierca. Font: Elaboració pròpia a 

partir de les bases de ICGC. 

El municipi de Sant Jaume de Llierca està dividit en dues grans àrees per el Riu Fluvià, a l’esquerra el 
terreny és pla i es troba la majoria de la població així com l’activitat industrial, mentre que a la dreta 
del riu el terreny és accidentat i amb bosc. Delimita al nord i oest amb el terme municipal de Montagut i 
Oix, a l’est amb Argelaguer, a l’oest amb la població de Sant Joan les Fonts i al sud amb Santa Pau i 
Sant Ferriol. 

 

Àmbit: terme municipal de SANT JAUME DE LLIERCA 

 
 

Població: 873 hab (2.016) 
Superfície: 6,75 km2 

Densitat: 129,33 hab/ km2 
 

Municipis llindants: 
 

Nord: Montagut i Oix 

Sud: Santa Pau i Sant Ferriol 

Est: Argelaguer 

Oest: Sant Joan les Fonts 
 

Altitud mitjana: 203 m 
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Imatge 6. Emplaçament del municipi de Sant Jaume de Llierca. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de ICGC. 

 

Des d’un punt de vista orogràfic, el municipi està conformat per dues parts diferenciades. El sector 
septentrional ocupa les terres planes de la vall del Fluvià, entre 100 i més de 200 m, sense arribar als 
300 m d’altitud. En aquest sector és on es localitzen la població (el nucli de Sant Jaume, cap del 
municipi, es troba a 203 m d’altitud), les terres de conreus, els polígons industrials i la principal via de 
comunicació. El sector meridional, en canvi, és la part accidentada del terme, que des de els 200 m, 
prop de la vora del riu, ultrapassa els 400 m en la convergència amb els límits municipals de Sant 
Ferriol i Santa Pau. Aquesta zona muntanyosa forma part dels estreps de la serra de Sant Julià del 
Mont. 

A més del cap municipal, que és el nucli més important, compta amb el barri de l’Hostalnou del Llierca, 
que té un parell d’indústries i edificacions residencials que formen un continu amb el nucli de Montagut 
(municipi de Montagut-Oix). La resta és un disseminat, format per varies masies que es distribueixen en 
el sector planer. 

 
Imatge 7. Emplaçament del municipi de Sant Jaume de Llierca. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de ICGC. 

Les noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació transcorreran per terrenys agrícoles de 
conreu, un petit tram per una zona verda del Polígon Industrial Pla de Poliger i per camins públics, algun 
d’ells només travessant-los. 

 

3.4 Medi físic 

3.4.1 Climatologia 

El clima té una incidència directa sobre el medi físic i natural, raó per la qual esdevé d’interès en l’estudi 
de l’estat inicial del medi. És un factor que determina la geomorfologia, la tipologia del sòl, el tipus de 
formació vegetal, la hidrologia, el potencial faunístic i condiciona les formes de vida i els usos del sòl 
per part de l’home. 

El clima de Catalunya a grans trets, està marcat per la influència mediterrània que dóna lloc a una 
pluviometria irregular i estacional amb hiverns humits i relativament suaus en les zones costaneres i els 
estius molt calorosos i secs. Alhora la geografia de Catalunya, juntament amb la seva situació i posició, 
dóna com a resultat un mosaic de climes importants que, des del punt de vista termopluviomètric, pot 
definir un seguit de zones climàtiques aproximades, totes elles amb uns límits molt tènues. 

El clima de la Garrotxa és Mediterrani, de tipus Prepirinenc Oriental al seu sector nord-oest, i Prelitoral 
Nord al sud-est. És una comarca molt plujosa, amb valors mitjans anuals de 850 mm a 1100 mm, 
donant-se els màxims a les serralades. L’estació més seca de l’any és l’hivern i la resta de l’any és 
bastant equilibrat en el conjunt de la comarca. Els hiverns són freds, amb mitjanes de 4 °C a 7 ºC, i els 
estius càlids, entre 17 °C i 22 ºC, amb una amplitud tèrmica entre moderada i alta. El període lliure de 
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glaçades va del mes de juny al setembre. 

En la zona d’estudi el clima és del tipus Prelitoral Nord trobant-se al límit amb el clima Prepirinenc 
Oriental segons la divisió climàtica de Catalunya. 

Els paràmetres que defineixen aquesta zona climàtica són: 

Precipitació Mitjana Anual (mm) 750-1.000 

Regim Pluviomètric Estacional (RPE) Màxims equinoccials 

Temperatura Mitjana Anual (ºC) 14-15 

Amplitud Tèrmica Anual (ºC) 15-18 
 

Taula 3. Paràmetres del clima mediterrani prelitoral nord. 

 
Imatge 8. Divisió climàtica de Catalunya. Font: Servei Meteorològic de Catalunya. 

 

D’altra banda, la classificació del clima segons Thornthwaite divideix les zones en funció de l’índex 
hídric anual, classificant en la zona d’estudi amb un índex d’humitat humit (B1) trobant-se molt al límit 
amb l’índex humit (B2). 

 
Imatge 9. Tipus de clima segons Índex humitat de Thornthwaite. Font: Atles climàtic de Catalunya. 

Per a la caracterització del clima de en la zona d’estudi s’han utilitzat les dades corresponents a la 
xarxa d’estacions meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Les dades extretes 
corresponen a l’estació d’Olot, degut a que és la més pròxima a  la zona d’estudi. 

 
Imatge 10. Xarxa estacions meteorològiques automàtiques (XEMA) a La Garrotxa. Font: Elaboració pròpia a partir de les 

bases de ICGC i del Servei Meteorològic de Catalunya. 
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Estacions meteorològiques consultades 

Estació [Codi] Municipi Comarca 
X UTM 

(m) 
Y UTM 

(m) 
Altitud 

(m) 
Estat 

Actual* 

Olot [DC] Olot  La Garrotxa 457.282 4.671.162 422 Operativa 

Taula 4. Dades estacions meteorològiques automàtiques. Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei 
Meteorològic de Catalunya. 

El règim tèrmic a l’estiu és moderat amb mitjanes de 23ºC, mentre que l’hivern és fred amb mitjanes de 
6ºC. Només es considera calorós el mes de juliol amb màximes que poden arribar als 34ºC i el període 
amb probabilitat de glaçades són els mesos de gener i febrer.  

En general es donen temperatures compreses entre els 8 i 23 ºC, amb una temperatura mitjana anual 
de 14 ºC i amb una temperatura màxima mitjana al mes de juliol de 22 ºC i una temperatura mínima 
mitjana de 7,6 ºC.  A continuació es pot observar el gràfic de temperatures de l’any 2015, de l’estació 
meteorològica que el Servei Meteorològic de Catalunya té a Olot. 

 
Gràfic 1. Temperatura mínima mitjana (Tnm) i Temperatura màxima mitjana (Txm). Font: Servei Meteorològic de 

Catalunya. 

En quant a la pluviositat trobem a Catalunya dues zones ben definides: la Catalunya humida (per 
damunt dels 700 mm de precipitació) als Pirineus i gran part del quadrant nord-oriental i la Catalunya 
eixuta. La zona objecte del present estudi es trobaria a la Catalunya humida.  
 

Precipitació acumulada (PPT) 750 - 800 mm 

Temperatura mitja (TMM) 14 ºC 

Temperatura màxima mitjana (TXM) 22 ºC 

Temperatura mínima mitjana (TNM) 7,6 ºC 

Temperatura màxima absoluta (TXX) 40,4 ºC   (06/07/2015) 

Temperatura mínima absoluta (TNN) -7 ºC  (06/02/2015) 

Velocitat mitjana del vent (a 10 m) 1,3 m/s 

Direcció dominant (a 10 m) SW 

Humitat relativa mitjana 72% 

Mitjana de la irradiació solar global diària 75,2 MJ/m2 
 

Taula 5. Dades de l’estació d’Olot. Anuari 2015. Font: Servei Meteorològic de Catalunya. 

La zona d’estudi es troba a la zona Prelitoral Nord, influenciada pel Mediterrani, ocasionant períodes 
de pluges abundants amb precipitacions mitjanes anuals que oscil·len entre els 750 i  el 1000 mm. 

La distribució de la precipitació no és massa regular al llarg de l’any, l’estació més plujosa seria l’estiu, 
tot i que en cada estació hi ha un mes molt plujós. De les dades anuals de l’any 2015 s’aprecia que els 
mesos més plujosos varen ser el març (191,6 mm), el juny (253 mm) i el setembre (112 mm). Nomes en 
els mesos d’estiu de l’any 2015 es va acumular una precipitació de 433,6 mm, quasi la meitat de la 
precipitació anual acumulada.   

En el següent gràfic es pot observar el règim de precipitacions de l’estació meteorològica d’Olot per 
l’any 2015. 

 
Gràfic 2. Temperatures mitjanes (Tmm) i Precipitació acumulada (PPT). Font: Servei Meteorològic de Catalunya. 

Pel que fa al vent el dominant és el de Sud-oest amb velocitats mitjanes de 1,3 m/s. 

 
Gràfic 3. Rosa dels vents i velocitat mitjana del vent per a cada direcció (m/s). Font: Servei Meteorològic de Catalunya. 
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3.4.2 Geologia 

A la comarca de la Garrotxa hi trobem una gran falla inversa ressegueix aproximadament els cursos 
del Riudaura i el Fluvià, dividint la comarca en dues regions: l'Alta Garrotxa i la Baixa Garrotxa. 

L'estructura geològica a l' Alta Garrotxa, és molt complexa. Bastida amb materials calcaris, abunden els 
fenòmens càrstics en un paisatge abrupte, eixut per la filtració de les aigües, on les roques calcàries 
apareixen fracturades i replegades, cavalcant les unes sobre les altres. Actualment, aquest paisatge de 
forts contrastos (cingles, valls, coves, tarteres) presenta dos problemes: la despoblació i l'especulació.  
 

La Baixa Garrotxa al sud de la gran falla, presenta un paisatge més suau. Els materials més freqüents 
d'aquest sector són les margues, els gresos i els conglomerats. La zona és alterada per uns cordals 
orogràfics que es drecen en un sistema de horste i fosses tectòniques. La principal fossa tectònica és la 
d'Olot-Mieres, subdividida, per petites falles que conformen cubetes i horste secundaris. Les cubetes 
d'Olot i Santa Pau presenten formacions volcàniques i són constituïdes per materials basàltics en forma 
de corrents de lava compacta o porosa. 

La regió volcànica d'Olot és la més important de la Península Ibèrica. La Generalitat de Catalunya la 
declarà parc natural l'any 1985. El vulcanisme modificà el relleu i la xarxa hidrogràfica d'aquesta 
zona. La darrera erupció datada es remunta a 11 500 anys i correspon al Croscat. Es tracta, doncs, 
d'un vulcanisme inactiu, si bé no es pot considerar extingit. La majoria dels volcans són del tipus 
estrombolià, i hi ha una trentena de cons volcànics que oscil·len entre 10 m i 60 m d'alçària, i entre 300 
m i 500m de diàmetre. 

El municipi de Sant Jaume de Llierca forma part de la zona oriental de la conca terciària de Catalunya, 
entre la serralada Axial Pirinenca i la serralada Transversal Catalana. Està constituït per una potent 
sèrie eocènica que reposa directament sobre un sòcol granític o paleozoic que aflora, localment, a favor 
de grans fractures en el massís de l’Alta Garrotxa. A la vall del Fluvià, els dipòsits de les terrasses 
fluvials i les colades basàltiques recobreixen parcialment les formacions terciàries. 

Els materials que es troben al terme municipal són del Terciari i del Plio-quaternari. (Font: Agenda 21 de 

Sant Jaume de Llierca) 

 
Imatge 11. Mapa geològic de Catalunya. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de ICGC. 

Concretament en la zona d’estudi hi trobem les següents litologies: 

- QPvt. Graves, sorres i llims amb intercalacions de nivells argilosos 

- Qpbtc_f. Basalts en colades: colada inferior del Fluvià. 
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La zona d’estudi no està inclosa dins els límits de cap Geòtop, ni entorn d’especial protecció ni geològica 
ni paleontològica. El més proper és el Geòtop amb codi 208, que es tracta de Castellfollit de la Roca. 

 

Codi Descripció Categoria Nom 

208 Geòtop Espai d’Interès geològic Castellfollit de la Roca 
 

Taula 6. Descripció dels geòtops i geozones propers a la zona d’estudi. 

 

 
Imatge 12. Mapa del patrimoni geològic proper a la zona d’estudi. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de 

ICGC. 

 

3.4.3 Geomorfologia 

El territori de la comarca de la Garrotxa  no és pot considerar homogeni, es poden diferenciar dues 
sub-comarques: el sector que s’estén al nord de la vall del Fluvià, denominat freqüentment Alta 
Garrotxa i el que ocupa la part meridional conegut correntment per Baixa Garrotxa. L'Alta Garrotxa 
constitueix un sector molt muntanyós, laberíntic i escarpat amb profunds engorjats i cingleres. El relleu 
presenta per tant unes característiques particulars: valls fluvials amb fonts planes. Sota corrents de lava 
brollen més d' un centenar de fonts: Font Moixina, la Deu, les Tries, etc.  

 

 
Imatge 13. Geomorfologia. Font: Elaboració pròpia a partir de imatges del Google Earth.  

Des d’un punt de vista geomorfològic, el municipi està conformat per dues parts diferenciades. El sector 
septentrional ocupa les terres planes de la vall del Fluvià, entre 100 i més de 200 m, sense arribar als 
300 m d’altitud. En aquest sector és on es localitzen la població (el nucli de Sant Jaume, cap del 
municipi, es troba a 203 m d’altitud), les terres de conreus, els polígons industrials i la principal via de 
comunicació. El sector meridional, en canvi, és la part accidentada del terme, que des de els 200 m, 
prop de la vora del riu, ultrapassa els 400 m en la convergència amb els límits municipals de Sant 
Ferriol i Santa Pau. Aquesta zona muntanyosa forma part dels estreps de la serra de Sant Julià del 
Mont. 

Concretament la zona d’estudi s’ubica al sector septentrional del terme municipal en un àmbit planer 
geomorfològicament parlant i on hi trobem zones agrícoles i espais industrials. 

Pel que fa al pendent de la zona d’estudi trobem pendents baixos. 
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Imatge 14. Geomorfologia. Font: Elaboració pròpia a partir de imatges del Google Earth.  

 

Imatge 15. Pendents. Font: Elaboració pròpia a partir del MDT 2x2 de l’ICGC.  

 

3.4.4 Edafologia 

Els sòls de Catalunya, ateses la latitud mitjana i la seva posició riberenca a la Mediterrània occidental, 
són del tipus bru i roig fersial·lític.  

Concretament la zona d’estudi, i a partir de la Classificació de la Soil Taxonomy System, hi trobem els 
següents tipus de sòls: 

Sòls desenvolupats sobre roques silícies bàsiques  

Umbrepts; andepts 

Sòls mitjanament evolucionats, amb un o més horitzons de diagnòstic. 
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Imatge 16. Mapa de sòls de les comarques gironines. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de ICGC i del Mapa 
esquemàtic de sòls de Girona. Roqué, C. I Pallí, L. 1992. 

 

 

 

 

3.4.5 Conques hidrogràfiques 

La comarca de la Garrotxa comprèn l’alta conca del riu Fluvià i les capçaleres de la Muga, al nord, i de 
les rieres, pertanyents a la conca del Ter, d’Amer i de Llémena, al sud. 

 

Imatge 17. Conques hidrogràfiques. Font: Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

La zona d’estudi s’ubica al centre de la conca del riu Fluvià. 
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Imatge 18. Conques hidrogràfiques. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de ICGC i de l’Agència Catalana de 

l’Aigua. 

 

3.4.6 Xarxa hidrogràfica 

El municipi de Sant Jaume de Llierca es situa dins de la conca del Fluvià i, per tant, la seva xarxa 
hídrica és tributària d’aquest riu que travessa el terme d’oest a est,  neix a la Garrotxa (Falgars d’en 
Bas), a 920 m alçada i desemboca al golf de Roses dins del PN dels Aiguamolls de l’Empordà, prop de 
Sant Pere Pescador. El seu curs alt forma part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
Té una longitud total de més de 97 km. Drena una superfície de 1.125 km2 i té un cabal mitjà és de 
10,67 m³/s 

Els seu afluents al municipi són: el Torrent de Castellar que discorre de nord-oest a sud-est fins a 
desguassar al Llierca, una mica abans que aquest últim ho faci amb el Fluvià., dins del terme, el Llierca 
és un dels seus afluents principals només pertany al municipi al llarg de dues franges estretes del límit 
municipal nord-oriental, on reparteix la seva llera entre Sant Jaume i el municipi veí d’Argelaguer, el 
torrent de Ca n’Illa fa límit sud-occidental entre el municipi i el de Sant Joan les Fonts. Aquest curs, que 
desguassa al Fluvià, baixa de les serres de Sant Julià del Mont i el Torrent de Palomers (també dit de 

La Miana). 

 
Imatge 19. Hidrografia. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de ICGC i de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

3.4.7 Hidrogeologia 

El terme municipal de Sant Jaume de Llierca està inclòs dins el domini hidrogeològic de l’Àrea 
paleògena de la baixa Garrotxa, formada per materials calcaris, margues, guixos, lutites, gresos i 
conglomerats paleògens, materials volcànics i detrítics quaternaris associats, i, les graves, sorres i llims 
dels al·luvials quaternaris. Limitada, a grans trets, al nord per l’encavalcament de Vallfogona, a l’est 
per la falla de Camós-Celrà, a l’oest per una divisòria d’aigües superficial i al sud pel Ter tot i que 
inclou els afloraments paleògens de la zona de Girona. Es diferencien un total de 6 unitats 
hidrogeològiques principals: 

. Dipòsits quaternaris i al·luvials de la baixa Garrotxa (A10). 
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. Gresos de Folgueroles a la baixa Garrotxa (B30). 

. Calcàries paleògenes de la baixa Garrotxa (C20). 

. Dipòsits detrítics paleògens de la baixa Garrotxa (E20). 

. Margues i guixos paleògens de la baixa Garrotxa (F20) 

. Dipòsits volcànics i quaternaris de la baixa Garrotxa. (I10, I20) 

 

Concretament a la zona d’estudi hi trobem les següents unitats hidrogeològiques:  

. Dipòsits detrítics quaternaris de la baixa Garrotxa (I20). 

. Dipòsits volcànics (I10). 

 
Imatge 20. Mapa de formacions hidrogeològiques. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de ICGC i del Mapa 

d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000. 

3.4.8 Aqüífers i aigües subterrànies 

 
Imatge 21. Mapa de la naturalesa dels aqüífers segons el medi litològic. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de 

ICGC i del Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000. 

 

En relació a la naturalesa dels aqüífers presents en la zona d’estudi, relacionats amb el tipus de  
geologia present, es pot observar la presencia de dos tipus d’aqüífers: 

. Aqüífers porosos en medis detrítics granulars (rebliments neogèns i quaternaris) amb porositat 
intergranular. 

. Aqüífers volcànics amb permeabilitat intergranular i/o de fissuració. 
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Imatge 22. Aqüífers. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de ICGC i de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

La zona d’estudi s’ubica sobre l’Aqüífer càrstic de la cubeta lacustre Banyoles-Besalú. Les litologies 
dominants són de tipus carbonatat, de geometria tabular. 

Aqüífers protegits 

Segons el Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel que s’estableixen normes de protecció i addicionals en 
matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya; en la zona d’estudi no hi ha 
cap zona catalogada com a aqüífer protegit.  

L’aqüífer protegit més pròxim a la zona d’estudi és el del Delta dels rius Fluvià i Muga situat a 31,7 Km 
al est. 

Zones humides 

A partir de la definició de zona humida establerta per la Llei 12/1985, d’espais naturals, es concreta el 
marc conceptual de zona humida, establint els criteris (biològics, hidrològics, de funcionalitat ecològica, 
etc.) que permeten identificar aquests espais en les seves diferents tipologies. 

La zona d’estudi no està dins una zona catalogada com a zona humida segons la cartografia 
consultada.  

La zona humida més pròxima és la Resclosa de Sant Jaume de Llierca (03001904) situada a 575 m al 
sud. 

 

Imatge 23. Zones humides. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de ICGC i de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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3.4.9 Contaminació acústica 

El soroll ambiental està constituït per un conjunt de sons de naturalesa molt diversa, amb intensitats i 
freqüències que poden adoptar valors dins d’un interval molt ample. 

Les principals fonts de soroll ambiental són: 

. El trànsit: rodat, ferroviari i aeri. 

. Les activitats industrials i recreatives. 

. El veïnatge. 

Tots els ajuntaments han d'elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica i posar-lo a disposició de 
la població. 

Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit 
d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen el nivell d'immissió màxim 
permès a cada zona durant un període de temps determinat, i per tant, la qualitat acústica del territori. 

Els mapes de capacitat acústica s'han d'elaborar i representar, seguint els criteris que estableix el 
Decret 245/2005 modificat pel Decret 176/2009. Aquestes zones poden incorporar els valors límit 
dels usos del sòl. Els mapes, en funció de les característiques del municipi, poden incorporar ZEPQA, 
ZARE i Zones de soroll. 

 
Ld, Le i Ln: índex d’immissió de soroll per al període de dia, vespre i nit, respectivament. 

Taula 7. Zonificació acústica del territori. 

Zona de sensibilitat acústica alta (A) 

Comprèn els sectors del territori que requereixen una protecció alta contra el soroll. El perímetre de les 
zones, àrees i edificacions es representa amb una línia de color verd. Pot incloure les àrees i els usos 
següents o similars: 

(A1) Espais d’interès natural, espais naturals protegits, espais de la xarxa Natura 2000 o altres espais 
protegits que pels seus valors naturals requereixen protecció acústica. També s’hi inclouen les zones 
tranquil·les a camp obert que es pretén que es mantinguin silencioses per raons turístiques, de 
preservació de paisatges sonors o de l’entorn. 

En qualsevol cas, s’han de tenir en compte les activitats agrícoles i ramaderes existents. 

Els seus valors límit d’immissió poden ser més restrictius que els de les restants àrees de la zona de 
sensibilitat acústica alta i poden ser objecte de declaració com a zones d’especial protecció de la 
qualitat acústica (ZEPQA). 

Es representa amb una línia de color taronja clar i el símbol (A1). 

(A2) Centres docents, hospitals, geriàtrics, centres de dia, balnearis, biblioteques, auditoris o altres usos 
similars que demanin una especial protecció acústica. S’hi inclouen els usos sanitaris, docents i culturals 

que demanin, a l’exterior, una especial protecció contra la contaminació acústica, com les zones 
residencials de repòs o geriatria, centres de dia, les grans zones hospitalàries amb pacients ingressats, 
les zones docents, com ara campus universitaris, zones d’estudi i biblioteques, centres de recerca, museus 
a l’aire lliure, zones de museus i d’expressió cultural i altres assimilables. 

Es representa amb una línia de color marró i el símbol (A2). 

(A3) Habitatges situats al medi rural. Habitatges situats al medi rural que compleixen les condicions 
següents: estar habitats de manera permanent, estar aïllats i no formar part d’un nucli de població, 
ésser en sòl no urbanitzable i no estar en contradicció amb la legalitat urbanística.  

Es representa amb una línia de color verd fosc i el símbol (A3). 

(A4) Àrees amb predomini del sòl d’ús residencial Les zones verdes que es disposin per obtenir distància 
entre les fonts sonores i les àrees residencials no s’assignaran a aquesta categoria acústica, sinó que es 
consideraran zones de transició. 

Es representa amb una línia de color verd i el símbol (A4). 

 
Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 

Comprèn els sectors del territori que admeten una percepció mitjana de soroll. El perímetre de les zones, 
àrees i edificacions i infraestructures es representa amb una línia de color groc. Poden incloure les àrees 
i els usos següents o similars: 

(B1) Àrees on coexisteixen sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents. 

Es representa amb una línia de color groc i el símbol (B1). 

(B2) Àrees amb predomini de sòl d’ús terciari. Inclouen els espais destinats amb preferència a activitats 
comercials i d’oficines, espais destinats a restauració, allotjament i altres, parcs tecnològics amb exclusió 
d’activitats productives en gran quantitat, incloent-hi les àrees d’estacionament d’automòbils que els són 
pròpies i totes aquelles activitats i espais diferents dels esmentats a (C1). 

Es representa amb una línia de color ocre i el símbol (B2). 

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial Inclouen els espais d’ús 
predominantment residencial existents afectats per zones de sòl d’ús industrial també existents, com ara 
polígons industrials o d’activitats productives en gran quantitat, que per la seva situació no és possible el 
compliment dels objectius fixats per a una zona (B1). 

Es representa amb una línia de color taronja fosc i el símbol (B3). 

 
Zona de sensibilitat acústica baixa (C) 

Comprèn els sectors del territori que admeten una percepció elevada de soroll. El perímetre de les 
zones, àrees i edificacions i infraestructures es representa amb una línia de color vermell. Poden incloure 
les àrees i els usos següents o similars: 

(C1) Àrees amb predomini del sòl d’ús terciari, recreatiu i d’espectacles Inclouen els espais destinats a 
recintes firals amb atraccions recreatives, llocs de reunió a l’aire lliure, espectacles, i altres assimilables. 

Es representa amb una línia de color rosa fort i el símbol (C1). 

(C2) Àrees amb predomini de sòl d’ús industrial. Inclouen tots els espais del territori destinats o 



PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA. NOVES LÍNIES ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES A 25 KV D’EVACUACIÓ DE LA NOVA SUBESTACIÓ DE 132/25 KV ANOMENADA “SUBESTACIÓ POLIGER”. TM DE SANT JAUME DE LLIERCA (LA GARROTXA) 
TRAMITACIÓ DE L’ARTICLE 48 DEL DECRET LEGISLATIU 1/2010 DE 3 D’AGOST, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME MODIFICADA PER LA LLEI 3/2012, DE 22 DE FEBRER, i DELS ARTICLES 47 i 50 DEL DECRET 64/2014, DE 13 DE MAIG, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT 

SOBRE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA 
 

DOCUMENT III. ESTUDI D'IMPACTE i INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
 

93PL18300                                                                                     Pàg. 28 de 94 

susceptibles de ser utilitzats per als usos relacionats amb les activitats industrials i portuàries amb llurs 
processos de producció, els parcs d’abassegament de materials, els magatzems i les activitats de tipus 
logístic, estiguin o no vinculades a una explotació en concret, els espais auxiliars de l’activitat industrial, 
com ara subestacions de transformació elèctrica, etc. En les àrees acústiques d’ús predominantment 
industrial es poden tenir en compte les singularitats de les activitats industrials per a l’establiment dels 
objectius de qualitat, respectant el principi de proporcionalitat econòmica. 

Es representa amb una línia de color vermell i el símbol (C2). 

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraestructures de transport o altres 
equipaments públics que els reclamin Inclouen els espais de domini públic en els quals s’ubiquen els 
sistemes generals de les infraestructures de transport viari urbà i interurbà, ferroviari, marítim i aeri. Els 
receptors situats en aquestes àrees, i per la avaluació d’activitats, s’han de classificar d’acord amb la 
zona de sensibilitat acústica que els correspongui si no existeix afecció. 

 

 
Ld, Le i Ln: índex d’immissió de soroll per al període de dia, vespre i nit, respectivament. 

Taula 8. Valors límits d’immissió segons el Decret 176/2009. 

 
El municipi de Sant Jaume de Llierca disposa d’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions en el 
municipi i de Mapa de Capacitat acústica, redactat en data de maig de 2010. 

D’acord a la memòria del Mapa de Capacitat acústica, en el seu punt 5 cita que en referència als nuclis 
de població disseminats i a les activitats aïllades (indústries, explotacions ramaderes, ...) no s’han 
zonificat i que aquestes es regulen d’acord a l’apartat 6 de la memòria. 

El mateix punt cita que la zona de soroll de la infraestructura viària A-26, sol·licitada al Ministeri de 
Fomento, s’incorporarà, a títol informatiu, al mapa de capacitat tan bon punt l’hagi determinat. 

L’apartat 6 cita que per les activitats industrials aïllades, les extractives i similars, s’assimilaran a una 
zona acústica baixa (C2). 

D’acord a l’exposat i al Mapa de Capacitat acústica, la zona d’estudi es troba classificada en zona de 
Sensibilitat acústica baixa C2, assimilant-la a una activitat industrial aïllada. 

 

Imatge 24. Mapa de capacitat acústica del municipi de Sant Jaume de Llierca. Font: Ajuntament de Sant Jaume de 
Llierca. 
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3.4.10 Contaminació lumínica 

Mitjançant la Llei 6/2001 de 31 de maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn, es protegeix el medi nocturn garantint la il·luminació en les zones habitades. Segons 
aquesta llei, el territori es divideix en diferents zones segons la vulnerabilitat a la contaminació 
lluminosa: 

Zona E1. La zona de protecció màxima, E1, comprèn el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), els espais 
naturals de protecció especial, els espais de la xarxa Natura 2000, els espais corresponents al punt de 
referència de l'Observatori Astronòmic del Montsec i també els espais que els ajuntaments han proposat 
per augmentar la protecció envers la contaminació lluminosa. Catalunya té 10.977 km2 amb un grau de 
protecció màxima. 

Zona E2. La zona de protecció alta, E2, comprèn els espais que la planificació urbanística considera 
com a sòl no urbanitzable, fora de la zona de protecció màxima, la qual està ampliada amb els espais 
en els quals els ajuntaments han proposat augmentar la protecció envers la contaminació lluminosa. 
Catalunya té 19.349 km2 amb un grau de protecció alta. 

Zona E3. La zona de protecció moderada, E3, correspon al sòl urbà o urbanitzable aprovat per la 
planificació urbanística, excepte el territori que a conseqüència de les propostes dels ajuntaments, 
disposa d'una protecció màxima o alta en una part del sòl urbanitzable, i disposa d'una protecció menor 
una petita part del sòl urbà. Catalunya té 1.780 km2 amb un grau de protecció moderat. 

Zona E4. La zona de protecció menor, E4, correspon a espais urbans d'ús intensiu durant la nit per l'alta 
mobilitat de persones o per la seva activitat comercial, industrial o de serveis, que els ajuntaments han 
proposat amb una menor protecció i el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha acceptat. 
Catalunya té 7 km2 amb un grau de protecció menor. 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el 19 de 
desembre de 2007, el Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya. Aquest Mapa 
va establir la zonificació del territori segons els criteris establerts pel Decret 82/2005, de 3 de maig, 
pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, que era vigent en aquell 
moment, i d'acord amb el planejament urbanístic de l'any 2006. 

El 27 d'agost de 2015, es va publicar el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, 
que va entrar en vigor el 27 de novembre de 2015 (DOGC núm. 6944, de 27.8.2015).  

El Decret 190/2015, de 25 d'agost, en la disposició addicional setena, estableix que en el termini de 
dos anys des de la seva entrada en vigor, el conseller o la consellera competent en matèria de medi 
ambient ha d'aprovar un nou Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, o la 
modificació del Mapa actualment vigent. 

L'article 5 del Decret 190/2015, 25 d'agost, defineix els nous criteris de zonificació en funció de la 
vulnerabilitat del medi nocturn envers la contaminació lumínica.  

L'article 7 del Decret 190/2015, de 25 d'agost, estableix que el departament competent en matèria 
de medi ambient elabora i tramita el Mapa, amb participació dels ajuntaments i, un cop aprovat, 
comunica a cada ajuntament la zonificació del seu terme municipal i publica i difon el Mapa. El mateix 
article també estableix els supòsits i procediment de modificació d'aquest.  

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència 
dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix que el Departament de 
Territori i Sostenibilitat és el competent en matèria de planificació i qualitat ambiental (DOGC núm. 
7623- 21.5.2018).  

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha elaborat una proposta de Mapa de la 
protecció envers la contaminació lumínica, ha donat audiència als ajuntaments i ha valorat les propostes 
i al·legacions que s'han presentat, i ha incorporat al Mapa els canvis que s'han informat favorablement.  

L'11 de juny de 2018, la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic proposa aprovar el 
Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya. Aprovació per resolució 
TES/1536/2018, de 29 de juny. 

El Mapa contempla les quatre zones de protecció, atenent, d’una banda, la necessitat de mantenir una 
correcta il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l’activitat humana, i de l’altra, la 
protecció, tant com sigui possible, dels espais naturals i la visió del cel a la nit. 

Segons la zona de protecció envers la contaminació lluminosa a que pertany la il·luminació, es determina 
el tipus i les característiques de la il·luminació que s’hi pot instal·lar. 

La zona d’estudi es troba classificat com zona E2 de protecció alta i E3 de protecció moderada. 
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Imatge 25. Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases 

de ICGC i del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 

En els annexes del Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, hi figuren taules 
amb les condicions que ha de tenir la il·luminació exterior en funció de les zones de protecció en les que 
es situï. 

La il·luminació artificial durant la nit pot comportar, d’acord amb un disseny o un ús inadequat, 
conseqüències perjudicials per a l’entorn en la mesura en que s’alterin de forma desordenada les 
condicions naturals de foscor que són pròpies de les hores nocturnes. 

La il·luminació nocturna excessiva o inadequada, i per tant defectuosa, constitueix una forma de 
contaminació lumínica que afecta la visió del cel o paisatge natural. 

3.4.11 Canvi climàtic 

El clima mundial ha evolucionat sempre de manera natural, però proves convincents obtingudes arreu 
del món revelen que en l’actualitat hi ha en marxa un nou tipus de canvi climàtic, que posa en perill la 
composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals i el desenvolupament 
econòmic i social, la salut i benestar de la humanitat. 

Ja cap als anys 70, en el món científic va sorgir la hipòtesi que l’activitat humana podria contribuir a la 
generació de gasos amb efecte d’hivernacle i, per tant, influir en els canvis climatològics. El GIECC 
(Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic)en el seu IV Informe (any 2007) determina 
que “l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc”, basant-se en les observacions dels increments de 
les temperatures mitjanes atmosfèriques i oceàniques globals, la fusió generalitzada de la neu i del gel, 
i l’augment del nivell mitjà del mar a tot el planeta. Així mateix, el GIECC estableix, en un 90% de 
certesa, que l’escalfament del sistema climàtic és atribuïble a l’activitat humana. Aquest darrer informe 
va ser definitivament adoptat per les Nacions Unides a la Convenció del Canvi Climàtic que va tenir lloc 
a Bali el desembre de 2007. 

El marc del problema del canvi climàtic és global, però en canvi, els impactes i les eventuals accions 
d’adaptació són diferents per a cada país i cada territori. La principal iniciativa per fer front al repte 
del canvi climàtic en els ens locals, és el Pacte d’Alcaldes, constituït formalment per la Comissió Europea 
el 29 de gener del 2008, per tal d’aconseguir objectius de reducció ambiciosos de cara al 2020. El 
Pacte consisteix en un compromís oficial de les ciutats adherides de superar els objectius establerts per 
la Unió Europea al 2020, reduint les emissions de CO2 als territoris respectius en almenys un 20% 
mitjançant l'aplicació d'un Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES). 

L’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca va signar, el 23 de febrer de 2012, el Pacte d’Alcaldes/esses 
contra el canvi climàtic que posteriorment va ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament. En data agost de 
2016 va elaborar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES). 

Segons l’Informe de progrés a Catalunya sobre els objectius de Kyoto, novembre de 2014 – Oficina del 
Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, es determina que “l’any 2012, les emissions de GEH 
causades per la crema de combustibles fòssils en el sector residencial i de serveis van ser el 6% i el 5% 
de les emissions totals a Catalunya, respectivament. Tant per al sector residencial com per al dels 
serveis, les emissions de GEH van augmentar progressivament des del 1990, fins a assolir l’any 2012 
unes emissions de 2,6 Mt CO2 eq per al sector residencial (un 59% per sobre dels valors de 1990) i de 
2,2 Mt CO2 eq per al sector dels serveis (un 136% per damunt dels valors del 1990).” 

Segons dades del Pla d'acció per l'energia sostenible (PAES) de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca. 
(any 2005), les emissions de CO2 al municipi de Palafrugell van ésser en total 3.844,45  tn CO2, que 
representen el 1,36% del conjunt de la comarca. Les emissions van ser de 4,90 tn CO2/càpita, inferior a 
les emissions per càpita de la comarca, que varen ser de 5,46 tn CO2/càpita, i a les del conjunt de les 
comarques gironines, que varen ser de 6,39 tn CO2/càpita. 
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Gràfic 4. Síntesi dels resultats de l’inventari d’emissions de referència al municipi de Sant Jaume de Llierca. Font: PAES del 

municipi de Sant Jaume de Llierca. 

 

El consum d’energia de l’any 2011 respecte al de l’any 2005 s’ha reduït en un 1,35% i les emissions, en 
un 35,11%. 

Aquesta lleugera disminució ha estat donada principalment per la reducció de consum de gasoil de 
l’escola que ha compensat l’augment de consum elèctric dels equipaments amb la incorporació de la llar 
d’infants. Pel que respecte al transport municipal, tot i l’increment degut a la incorporació de la recollida 
de la FORM s’ha reduït el consum dels vehicles municipals. 

Per altre costat, la reducció de les emissions ha estat molt superior, ja que fins al 2011 al municipi s’han 
incorporat 6 instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a xarxa amb una potència total de 443,9 
kW que ha fet que el FEEL sigui 0 i per tant el consum d’electricitat no emeti CO2. També ha ajudat la 
reducció de consum de la gasoil de la calefacció de l’escola. 

Amb aquestes consideracions, al 2011 les emissions només han correspost a la flota municipal i als 
equipaments amb els consums tèrmics de gas natural i gasoil. 

En el consum per fonts d’energia, podem veure l’increment del 13% de l’electricitat, el gas natural s’ha 
mantingut i el gasoil C ha baixat un 10%. En canvi, el gasoil del vehicles, ha baixat un 1% tot i 

augmentar el consum per la incorporació de la recollida de la FROM. 

Cal destacar l’important pes del consum elèctric municipal, del 54% en el 2005 i del 64% en el 2011 i 
que tot i això, degut al FEEL no representa emissions de CO2. 

El pla d’acció del municipi de Sant Jaume de Llierca consta de 53 accions que suposen una reducció de 
833,66 tn CO2 per l’any 2020 i equivalen a un 21,68 % de les emissions del 2005. 

Les accions es divideixen en quatre línies estratègiques: 

1. Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics, edificis residencials i el 
sector terciari. 

2. Disminuir les emissions associades al transport urbà. 

3. Incrementar la producció local d'energia al municipi i el consum d'energia renovable. 

4. Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans. 

 

3.4.12 Qualitat de l’aire 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge és l’òrgan responsable de l’avaluació de la qualitat de 
l’aire a Catalunya. Una de les eines de les quals disposa per realitzar aquesta tasca és la Xarxa de 
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) que integra els diferents punts de mesura 
distribuïts al territori. 

D’acord amb l’actual marc normatiu sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient, definit per 
la Directiva 2008/50/CE, de 21 de maig, i el Reial decret 1073/2002, de 18 d’octubre, el territori es 
divideix en zones de qualitat de l’aire (ZQA). Aquestes zones s’han definit per tal que la seva superfície 
presenti unes característiques similars pel que fa a la qualitat de l’aire considerant elements com: 
l’orografia, la climatologia, la densitat de població, el volum d’emissions industrials i de transport. 
Actualment, existeixen 15 zones de qualitat de l’aire que es poden consultar al web del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge (http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/atmosfera). 

Segons aquesta classificació el municipi de Sant Jaume de Llierca està ubicat dins la Zona de Qualitat 
de l’Aire (ZQA) nº8 anomenada ‘Comarques de Girona’, integrada per 117 municipis, amb 408.827 
habitants, una superfície de 3.683 km2 i amb 8 punts de mesurament XVPCA (2). 
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Imatge 26. Mapa de zones de qualitat de l’aire (ZQA). Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de 

Catalunya. 

La Zona de Qualitat de l’Aire (ZQA) nº8 anomenada ‘Comarques de Girona’, presenta nuclis urbans de 
grandària mitjana i petita. Les àrees rurals representen la major part del seu territori. Només un 20% 
dels municipis poden tenir àrees urbanes. Hi ha una important coberta vegetal i precipitacions bastant 
freqüents, la qual cosa afavoreix el rentatge de l’atmosfera i minimitza la resuspensió de partícules. És 
una zona interior amb terreny muntanyós, que inclou les conques mitjanes de la Tordera, el Ter i el 
Fluvià. 

Condicions de dispersió: És una zona interior que es veu afectada per la brisa canalitzada per les valls 
dels diferents rius. Hi ha una pluviositat bastant elevada.  

Emissions: Nivells mitjans d’emissions difuses provinents de les d’activitats domèstiques i del trànsit urbà.  

La IMD de les vies interurbanes es caracteritza per ser arreu superior a 2000 vehicles per dia. 
Existeixen trams amb trànsit moderat i intens  

Hi ha focus industrials aïllats (indústria química a la vall de la Tordera, material de construcció…). Més 
del 75% dels municipis d’aquesta zona estan lliures d’àrees industrials. 

Nivells d’immissió: Les estacions actuals estan orientades al trànsit i a la indústria. Es disposa de valors 
de fons de diverses estacions d’ozó. Els valors obtinguts d’aquest contaminant es diferencien dels valors 
existents en les zones del seu entorn. 

En la imatge següent, s’aprecia la caracterització de les emissions de la zona nº8 ‘Comarques de 
Girona’. Segons el tipus d’activitat i els tipus de contaminants que s’emeten, les activitats industrials 
potencialment contaminants de l’atmosfera es classifiquen d’acord amb el CAPCA (Catàleg d’Activitats 
Potencialment Contaminants de l’Atmosfera). 

 

   

Imatge 27. Mapa de caracterització de les emissions de la zona 8 ‘Comarques de Girona’. Font: Departament de 
Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

Dins la zona 8 ‘Comarques de Girona’ hi ha un total de 132 activitats industrials, del quals un 13,6 % 
són del tipus A, 44,7 % són del tipus B i 41,7 % són del tipus C.  

En la Zona de Qualitat de l’Aire (ZQA) nº8 anomenada ‘Comarques de Girona’ hi trobem els següents 
punts de mesura de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA).   
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Imatge 28. Mapa resum de l’avaluació de la qualitat de l’aire a Catalunya, anuari 2016. Font: Informe anual de la 
Qualitat de l’aire a Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 

Segons l’informe anual de 2016 ‘La qualitat de l’aire a Catalunya’ emès pel Departament de Medi 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a la Zona de qualitat de l’aire 8 ‘Comarques de 
Girona’, els nivells mesurats de benzè, de plom, d’arsènic, de cadmi i de níquel compleixen els objectius 
de qualitat de l’aire (OQA). 

Els nivells d’ozó troposfèric mesurats són superiors als objectius de qualitat de l’aire (OQA). 

Respecte als nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres en aquesta zona, no s’ha 
enregistrat cap superació dels valors legislatius de referència. 

Respecte a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants, a partir de l’inventari d’emissions i les 
condicions de dispersió de la zona, s’estima que els nivells són inferiors als valors límit. 

En la zona d’estudi la qualitat de I‘aire és bona. 

 

3.5 Medi biòtic 

3.5.1 Vegetació potencial 

El concepte de vegetació potencial es refereix a la vegetació estabilitzada final que cal esperar en un 
lloc, a més o menys llarg termini, si se suprimissin totes les pertorbacions externes possibles.  

La vegetació potencial és una tendència rarament consolidada al cent per cent: l’equilibri dels 

ecosistemes no és un equilibri estàtic, sinó dinàmic, i fins i tot en les condicions plenament naturals 
existeixen pertorbacions que alteren la composició del sòl i de la pròpia coberta vegetal preexistent, 
com poden ser despreniments de terres, avingudes, allaus, incendis, pertorbacions climàtiques persistents, 
etc... 

Tot i així, a efectes de planificació, o en el cas del present document, a efectes de preservació i 
possibles restauracions,  la idea de vegetació potencial pot ser especialment útil, ja que permet orientar 
la gestió de les comunitats vegetals de cares a aconseguir la seva màxima estabilitat i els seu millor 
equilibri amb l’entorn. 

 
Imatge 29. Vegetació potencial. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de ICGC i del Mapa de Vegetació de 

Catalunya 1:50.000. 
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En la zona d’estudi la vegetació potencial es correspon a rouredes seques, ubicades entre les zones 
d’alzinar i de fagedes es troben rouredes on no apareixen les espècies més exigents de les rouredes 
centreeuropees i predominen en canvi les rouredes de tipus submediterrani. 

L’espècie dominant és el roure martinenc (Quercus Pubescens). A més es pot trobar; el boix (Buxus 

Sempervirens), l’auró negre (Acer Monspessulanum), el senet bord (Coronilla Emeurs), el castanyer 
(Castanea Sativa), el trèmol (Populus Tremula) i l’alzina (Quercus Ilex). El seu sotabosc és molt dens en 
arbusts i lianes, pel que forma en conjunt una massa compacte de vegetació. 

En el sector de les fondalades orientals, es trobaria totalment ocupat per boscos perennifolis de tipus 
mediterrani. Boscos d’arbres de fulla petita que formen masses de vegetació quasi impenetrable. Si 
exceptuem el fons de les valls i les solanes més orientals obertes al mar, ocuparia pràcticament tota la 
regió a l’est de les formacions caducifòlies. També el trobaríem en els llocs més secs i assolellats de la 
part occidental. 

L’espècie dominant és l’alzina (Quercus Ilex), el roure martinenc (Quercus Pubescens), el boix (Buxus 

Sempervirens), l’auró negre (Acer Monspessulanum), el senet bord (Coronilla Emeurs), etc… 

Concretament en la zona d’estudi la vegetació potencial es correspondria a Bosc mixt d’alzina i roure 
martinenc (Viburno-Quercetum ilicis quercetosum pubescentis). 

 

3.5.2 Vegetació actual 

La vegetació de la comarca de La Garrotxa segueix les línies del clima. Hi ha un sector de caràcter 
mediterrani, que s’estén per l’Alta Garrotxa, mentre que la resta és coberta per vegetació 
submediterrània que passa a atlàntica en els punts més humits i frescals. 

Al sector mediterrani de la comarca, domina l’alzinar muntanyenc. A les terres més orientals hi ha també 
d’alzinar amb marfull, sovint substituït per pi blanc. 

Als cims més alts de la comarca hi pot haver roure martinenc i pi roig i al sector occidental predominen 
els caducifolis, els roures i els faigs (fageda de Jordà). El sotabosc és pobre i consta principalment de 
petites plantes herbàcies; marxívol i falgueres. Als solells i sectors més secs continua l’alzinar. La 
desaparició del bosc dóna lloc a prats de pastura, que es mantenen tot l’estiu. 

Concretament la zona d’estudi està dominat per zones agrícoles, concretament conreus de secà dels 
terrenys calcaris i per bosc mixt d’alzina i roure martinenc. 

 
Imatge 30. Vegetació. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de ICGC i del Mapa de Vegetació de Catalunya 

1:50.000. 
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3.5.3 Fauna 

La diversitat d'ambients present a la Garrotxa propicia que la fauna de la comarca també sigui molt 
diversa, i contingui espècies de gran interès. 

El principals hàbitats faunístics del municipi de Sant Jaume de Llierca són: 

. Hàbitat agrícola de camps de conreu: zona potencial de caça per a rapinyaires i zona 
d’alimentació d’espècies granívores. Aquest hàbitat es troba en clara regressió degut a 
l’expansió urbanística. 

. Hàbitat fluvial i de ribera: refugi potencial i zona de cria d’espècies de peixos, amfibis i rèptils. En 
el riu Fluvià aquest hàbitat és pertorbat per l’existència de dues rescloses i pels abocaments 
d’aigües residuals sense depurar de les indústries del polígon i del nucli urbà. 

. Hàbitat ruderal: protecció de rèptils. Hàbitat en regressió degut a l’increment de sòl urbà i 
urbanitzable i de l’ampliació de la xarxa viària. 

. Hàbitat de bosc d’alzines i roures: zones de refugi i de nidificació d’espècies forestals. També està 
en regressió ja que els boscos mixts d’alzines i roures es situen també a la zona planera. 

(Font: Agenda 21 de Santa Jaume de Llierca) 
 

Al municipi de Sant Jaume de Llierca, a partir de dades de l’Inventari Espanyol del Patrimoni Natural i 
la Biodiversitat, s’hi troben les següents espècies amb el seu nivell de protecció: 

Espècies Grup Categoria  
Accipiter gentilis Aus 

 Accipiter nisus Aus VU 
Aegithalos caudatus Aus 

 Alcedo atthis Aus NT 
Alectoris rufa Aus EN 

Alytes obstetricans Amfibi NT 
Anas platyrhynchos Aus 

 Anguis fragilis Rèptils LC 
Anthus trivialis Aus 

 Apodemus flavicollis Mamífers  LC 
Apodemus sylvaticus Mamífers  LC 

Apus apus Aus 
 Apus melba Aus 
 Arvicola sapidusMamíferos Mamífers  VU A2ace + 3ce 

Asio otus Aus DD 
Athene noctua Aus 

 Barbus meridionalisPeces  Peixos continentals VU 
Bubo bubo Aus 

 Bufo bufo Amfibis LC 
Buteo buteo Aus NT 

Capreolus capreolus Mamífers  LC 
Caprimulgus europaeus Aus 

 Carduelis cannabina Aus DD 
Carduelis carduelis Aus 

 Carduelis chloris Aus 
 Certhia brachydactyla Aus 
 

Espècies Grup Categoria  
Cettia cetti Aus 

 Charadrius dubius Aus 
 Cinclus cinclus Aus 
 Circaetus gallicus Aus 
 Cisticola juncidis Aus 
 Coccothraustes coccothraustes Aus 
 Columba livia/domestica Aus 
 Columba palumbus Aus 
 Corvus corax Aus EN 

Corvus corone Aus 
 Crocidura russula Mamífers  LC 

Cuculus canorus Aus 
 Cyprinus carpio Peixos continentals 
 Dama dama Mamífers  LC 

Delichon urbicum Aus 
 Dendrocopos major Aus 
 Dendrocopos minor Aus 
 Emberiza calandra Aus 
 Emberiza cia Aus 
 Emberiza cirlus Aus 
 Erinaceus europaeus Mamífers  LC 

Erithacus rubecula Aus DD 
Falco peregrinus Aus 

 Falco subbuteo Aus NT 
Falco tinnunculus Aus DD 
Fringilla coelebs Aus DD 
Galerida cristata Aus 

 Gallinula chloropus Aus 
 Garrulus glandarius Aus 
 Genetta genetta Mamífers  LC 

Hippolais polyglotta Aus 
 Hirundo rustica Aus 
 Hyla meridionalis Amfibis NT 

Jynx torquilla Aus DD 
Lacerta bilineata Rèptils LC 
Lacerta lepida Rèptils LC 
Lanius collurio Aus 

 Larus michahellis Aus 
 Lepus europaeus Mamífers  LC 

Lissotriton helveticus Amfibis LC 
Lullula arborea Aus 

 Luscinia megarhynchos Aus 
 Lutra lutra Mamífers  LC 

Malpolon monspessulanus Rèptils 
 Martes foina Mamífers  LC 

Meles meles Mamífers  LC 
Merops apiaster Aus 

 Microtus duodecimcostatu Mamífers  LC 
Miniopterus schreibersii Mamífers  VU A2ac 

Motacilla alba Aus 
 Motacilla cinerea Aus DD 
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Espècies Grup Categoria  
Mus musculus Mamífers  LC 
Mus spretus Mamífers  LC 

Muscicapa striata Aus 
 Mustela nivalis Mamífers  LC 

Mustela putorius Mamífers  NT 
Myodes glareolus Mamífers  LC 
Myotis capaccinii Mamífers  EN B2ab (iii) 

Myotis daubentonii Mamífers  LC 
Natrix maura Rèptils LC 
Natrix natrix Rèptils LC 

Neovison vison Mamífers  NE 
Nyctalus leisleri Mamífers  NT 
Oriolus oriolus Aus 

 Oryctolagus cuniculus Mamífers  VU A2abde 
Otus scops Aus 

 Ovies aries Mamífers  NE 
Oxygastra curtisi Invertebrats EN A1c 

Parus ater Aus 
 Parus caeruleus Aus EN 

Parus cristatus Aus 
 Parus major Aus 
 Parus palustris Aus 
 Passer domesticus Aus 
 Passer montanus Aus 
 Pelobates cultripes Amfibis NT 

Pernis apivorus Aus 
 Phoenicurus ochruros Aus 
 Phylloscopus bonelli Aus 
 Phylloscopus collybita/ibericus Aus 
 Pica pica Aus 
 Picus viridis Aus 
 Pipistrellus kuhlii Mamífers  LC 

Pipistrellus pipistrellu Mamífers  LC 
Pipistrellus pygmaeus Mamífers  LC 

Podarcis hispanica Rèptils LC 
Podarcis muralis Rèptils LC 

Psammodromus algirus Rèptils LC 
Ptyonoprogne rupestris Aus 

 Pyrrhula pyrrhula Aus 
 Rana perezi Amfibis LC 

Rattus norvegicus Mamífers  LC 
Rattus rattus Mamífers  LC 

Regulus ignicapilla Aus 
 Rhinechis scalaris Rèptils 
 Rhinolophus euryale Mamífers  VU A2ac 

Rhinolophus hipposideros Mamífers  NT 
Salamandra salamandra Amfibis VU 

Saxicola torquatus Aus 
 Sciurus vulgarisMamíferosLC Mamífers  LC 

Serinus serinus Aus 
 Sitta europaea Aus 
 

Espècies Grup Categoria  
Sorex minutus Mamífers  LC 

Squalius cephalus Peixos continentals VU 
Streptopelia decaocto Aus 

 Streptopelia turtur Aus VU 
Strix aluco Aus 

 Sturnus vulgaris Aus 
 Sus scrofa Mamífers  LC 

Sylvia atricapill Aus 
 Sylvia borin Aus 
 Sylvia cantillans Aus 
 Sylvia melanocephala Aus DD 

Tachybaptus ruficollis Aus 
 Tadaria teniotis Mamífers  NT 

Talpa europaea Mamífers  LC 
Triturus marmoratus Amfibis LC 

Troglodytes troglodytes Aus 
 Turdus merula Aus DD 

Turdus philomelos Aus 
 Turdus viscivorus Aus 
 Tyto alba Aus EN 

Upupa epops Aus 
 Vipera aspis Rèptils LC 

Vulpes vulpes Mamífers  LC 
Zamenis longissimus Rèptils LC 

 

Taula 9. Espècies present a Sant Jaume de Llierca. 

 

Codi Categoria 

NE Taxó no avaluat 
DD Dade insuficients 
EX Extingit 
EW Extingit en estat salvatge 
CR En perill crític 
EN En perill 
VU Vulnerable 
NT Casi amenaçat 
LC Preocupació menor 

 

Taula 10. Codificació categoria espècies present a Sant Jaume de Llierca. 
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3.5.4 Zones de protecció per a l’avifauna amb la finalitat de reduir els riscos d’electrocució i de col·lisió 
amb línies elèctriques d’alta tensió 

La zona d’estudi es troba dins la zona de protecció per a l’avifauna amb la finalitat de reduir els riscos 
d’electrocució i col·lisió amb les línies d’alta tensió. 

 
Imatge 31. Zones de protecció per a l’avifauna amb la finalitat de reduir els riscos d’electrocució i col·lisió amb les línies 

d’alta tensió. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de ICGC i del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

 

 

 

3.5.5 Àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d’aus 
amenaçades 

La zona d’estudi  no afecta cap Àrea prioritària de reproducció, alimentació, dispersió i concentració 
local de les espècies d’aus amenaçades, però si afecta el Pla de recuperació del trencalòs. 

 
Imatge 32. Àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d’aus 

amenaçades. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de ICGC i del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
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3.6 Patrimoni natural 

3.6.1 Espais naturals de protecció especial 

En la zona d’estudi no es troba cap espai natural de protecció especial, el més pròxim és el Parc 

Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, situat al 2’5 km a l’est. 

 
Imatge 33. Espais Natural d’Interès Especial. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de ICGC i del Departament 

de Territori i Sostenibilitat. 

 

 

 

3.6.2 Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 

A Catalunya s’han declarat un seguit d’espais d’interès natural, amb un règim jurídic destinat a 
preservar un seguit d’espais naturals de la degradació que pot provocar la urbanització, 
infraestructures, etc., i aprovats al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), mitjançant Decret 328/1992 de 
14 de desembre. La necessitat d’elaborar aquest Pla quedava recollida a la Llei 12/1985, de 13 de 
juny, d’Espais Naturals. 

La zona d’estudi no es troba inclosa a cap espai al PEIN. El més proper, a uns 315 m al sud, és el PEIN 
Riu Fluvià. 

 
Imatge 34. Espais Naturals d’Interès Natural. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de ICGC i del Departament 

de Territori i Sostenibilitat. 
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3.6.3 Xarxa Natura 2000 

La zona d’estudi no s’engloba dins cap element que formi part de la Xarxa Natura 2000, derivada de 
la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE i la posterior adaptació 97/62/CE) i la Directiva Aus 
(Directiva 79/409/CEE), ni la seva ampliació. L’àrea més pròxima inclosa dins la Xarxa Natura 2000 és 
Riu Fluvià (ES5120021) situat a uns 315 m al sud. 

 
Imatge 35. Xarxa Natura 2000. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de ICGC i del Departament de Territori i 

Sostenibilitat. 

 

 

 

 

3.6.4 Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) 

En aquest apartat es tenen en compte els hàbitats d’interès comunitari (HIC) inclosos en la Directiva 
d’Hàbitats (92/43/CEE i 97/62CEE). Els hàbitats han estat inventariats seguint el Manual de Biòtops 
CORINE, però els codis usats segueixen el Centre Temàtic Europeu per a la Conservació de la Natura 
(ETC/NC), i que ha estat transportat a Catalunya pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya. En principi la inclusió d’aquests hàbitats no impliquen cap categoria de protecció legal, 
sinó la recomanació de preservar una mostra prou gran com per garantir-ne la conservació. 

Pel que fa referència als Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) part de la traça subterrània transcorre per 
una carretera existent que travessa l’hàbitat amb codi 9340, Alzinars i carrascars (no prioritari). 

 
Imatge 36. HIC. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de ICGC i del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
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3.6.5 Àrees d’interès faunístic i florístic 

La zona d’estudi no es troba dins cap àrea d’interès faunístic i florístic. 

 
Imatge 37. Zones de protecció per a l’avifauna amb la finalitat de reduir els riscos d’electrocució i col·lisió amb les línies 

d’alta tensió. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de ICGC i del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

3.6.6 Arbres monumentals i arbres d’interès local 

El Decret 214/1987 de declaració d’arbres monumentals defineix com a tals els exemplars que, per les 
mesures excepcionals dins de la seva espècie o per la seva edat, història o particularitat científica, 
siguin mereixedors de mesures de protecció i el Decret 47/1988 sobre la declaració d’arbres d’interès 
Comarcal i Local.  

En la zona d’estudi no ni ha cap arbre catalogat. 

3.6.7 Forests gestionades per la Generalitat de Catalunya 

En la zona d’estudi no hi ha cap forest públic, d’acord a la cartografia consultada. 

El forest públic més pròxim és el Riberes del Riu Fluvià (Montagut i Oix) CUP 89 ELENC 1013 situat a 
uns 415 m al sud-oest. 

 
Imatge 38. Forests públics. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de ICGC i del Departament de Territori i 

Sostenibilitat. 
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3.7 Connectivitat ecològica 

A partir de la informació extreta de la Diagnosi d’Espais Connectors de la Demarcació de Girona es 

determina que la zona d’estudi no es troba situada dins cap espais definit com espais connector, 

però si entre tres espais definits com a connectors de prioritat crítica (22), prioritat alta (21) i 

secundària(23) respectivament: (Veure imatge 51). 

21. Espai Connector. Túnels de Castellfollit 

Descripció 

La carretera N-260 al seu pas per Castellfollit de la Roca ha estat realitzada per mitjà de dos túnels i 
un viaducte per sobre del riu Fluvià. 

Justificació 

És un espai crític per la connectivitat de la Zona Volcànica amb l’Alta Garrotxa situat completament 
dins del Parc Natural. Els altres punts de connexió són inviables fins pràcticament a la Vall de Bianya. 
Per tant, els túnels i el viaducte són una zona clau per garantir aquest flux genètic entre espais. 

La fragmentació de la connectivitat es produeix per la nova infraestructura i la doble barrera que 
forma amb l’antiga carretera N-260 i la carretera de St. Joan les Fonts. D’altra banda Castellfollit 
està situant una seguit d’equipaments al llarg d’aquesta carretera, reforçant l’efecte barrera. Una 
d’aquestes activitats és una pedrera. 

22. Connector lineal. Rieres de l’Alta Garrotxa 

Descripció 

L’autovia A-26 entre Sant Jaume de Llierca i Besalú es tracta d’una infraestructura important. En 
aquesta zona hi ha nombroses rieres que provenen de l’Alta Garrotxa i van a desembocar al Fluvià. 

Justificació 

En aquests espais hi ha un pas molt important de fauna entre l’Alta Garrotxa i el Parc Natural de la 
Zona Volcànica. D’altra banda, permeten facilitar la connexió natural que realitza el riu Fluvià d’est a 
oest. La seva importància rau en el fet que són dels únics espais que permeten la connexió a banda i 
banda de l’autovia A-26 

23.Unitat Paisatgística. Pla de Tapioles 

Descripció 

L’autovia A-26 al seu pas per St. Jaume de Llierca. Un cop sortits del poble i seguint el traçat del riu 
Llierca hi ha aquesta plana agrícola d’important bellesa. 

Justificació 

És un punt crític ja que el desdoblament de l’eix Olot - Besalú afecta la connectivitat entre l’Alta 
Garrotxa i la zona Volcànica. En aquest espai, el fet d’existir la riera de Llierca amb un estat de 
conservació bo així com el paisatge de plana de la zona li confereixen una bellesa destacada. D’altra 
banda, per la part nord de Tapioles i prop de Tortellà hi passa el GR-1, antic camí ramader que unia 
els prats alpins del Ripollès amb l’Empordà.  

La fragmentació de la connectivitat es produeix per la infraestructura (autovia A-26), així com per 
l’actual empresa cimentera i d’extracció d’àrids que actua a la zona. 

 
Imatge 39. Espais connectors. Font: Elaboració a pròpia a partir de plànols de la Diagnosi d’Espais Connectors de la 

Demarcació de Girona. Diputació de Girona 

 

Per altra banda a partir de la informació extreta de Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 
es determina que de la zona d’estudi no es troba ubicada en cap espai connector.  

 



PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA. NOVES LÍNIES ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES A 25 KV D’EVACUACIÓ DE LA NOVA SUBESTACIÓ DE 132/25 KV ANOMENADA “SUBESTACIÓ POLIGER”. TM DE SANT JAUME DE LLIERCA (LA GARROTXA) 
TRAMITACIÓ DE L’ARTICLE 48 DEL DECRET LEGISLATIU 1/2010 DE 3 D’AGOST, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME MODIFICADA PER LA LLEI 3/2012, DE 22 DE FEBRER, i DELS ARTICLES 47 i 50 DEL DECRET 64/2014, DE 13 DE MAIG, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT 

SOBRE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA 
 

DOCUMENT III. ESTUDI D'IMPACTE i INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
 

93PL18300                                                                                     Pàg. 42 de 94 

 
Imatge 40. Àmbits d’especial valor per a la connectivitat. Font: Pla territorial Parcial de les Comarques Gironines. 

Departament de territori i Sostenibilitat. 

Pel que fa a l’Estudi de connectivitat entre l’Alta Garrotxa i el riu Fluvià, tram Castellfollit – Besalú, del 
Departament de territori i Sostenibilitat, la zona d’estudi no es troba ubicada en cap espai d’interès 
connectors (EICs). 

 
Imatge 41. Fase 0. Informació de base. Delimitació dels espais dinterès connectors existents. Font: Estudi de connectivitat 

entre l’Alta Garrotxa i el riu Fluvià, tram Castellfollit – Besalú. Departament de territori i Sostenibilitat. 
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Imatge 42. Fase2. Espais d’interès connector i permeabilitat dels elements fragmentadors. Font: Estudi de connectivitat 
entre l’Alta Garrotxa i el riu Fluvià, tram Castellfollit – Besalú. Departament de territori i Sostenibilitat 

 

3.8 Risc d’incendi forestal 

El risc d’incendi forestal és una situació que es dóna per la conjunció de característiques intrínseques al 
règim climàtic mediterrani i la pressió antròpica sobre el territori. 

Un aspecte important a valorar, és el risc d’incendi de la zona d’estudi. La valoració del risc d’incendi 
depèn de múltiples factors, entre ells cal destacar la combustibilitat i inflamabilitat de la vegetació, els 
factors topogràfics, l’accessibilitat, els factors climàtics i la freqüentació humana. 

El mapa de risc bàsic d’incendi forestal, defineix un estat del territori estimatiu de la freqüència (perill 

d’ignició) i la intensitat (perill de propagació) en que es pot produir el perill d’incendi. 

Segons el Decret de la Generalitat de Catalunya 64/1995, de 28 de març, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals, el municipi de Sant Jaume de Llierca no és declarat com a 
zona d’alt risc d’incendi forestal, durant el període comprès entre 15 de juny i el 15 de setembre, tots 
dos inclosos. Durant aquest període, excepte autorització expressa i excepcional del Departament de 
Medi Natural, no es permetran els treballs que generin restes vegetals i quedaran en suspens les 
autoritzacions que preveu l’article 16 de l’esmentat Decret relacionades amb les actuacions en general 
no permeses. 

La zona d’estudi presenta un risc baix d’incendi forestal, com s’observa en la imatge següent.. 

 
Imatge 43. Risc incendi forestal. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de ICGC i del Departament de Territori i 

Sostenibilitat. 
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3.9 Usos del sòl 

La superfície del terme de Sant Jaume de Llierca es reparteix entre l’ús urbà, l’agrícola, forestal i 
vegetació de ribera corresponent al riu Fluvià, amb una distribució molt definida. 

La zona d’estudi es correspon a zones agrícoles i forestal en aquest últim cas la traça subterrània 
transcorre per una carretera existent.  

 
Imatge 44. Usos del sòl. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de ICGC i del Mapa de Vegetació de Catalunya 

1:50.000. 

 

 

 

3.10 Medi socioeconòmic 

3.10.1 Població 

El marc socioeconòmic objecte d’estudi es situa al terme municipal de Sant Jaume de Llierca, a la 
comarca de la Garrotxa.   

La comarca de la Garrotxa agrupa 21 municipis i ocupa una superfície de 734,62 Km2, té una població 
de 55.999 habitants al 2016 i una densitat de població de 76,23 hab/km2. 

El 60,7% de la població de la comarca viu a la capital, Olot (34.000 hab.). Els municipis de La Vall 
d’en Bas, Sant Joan les Fonts i Besalú presenten el major nombre d’habitants a la comarca (2.983, 2.906 
i 2.438 respectivament, l’any 2016). 

El municipi de Sant Jaume de Llierca ocupa una superfície de 6,75 km2, té una població de 873 
habitants i una densitat de població de 129 hab/km2. 

Sant Jaume de Llierca ha experimentat un creixement de la població natural positiu del 3,7% respecte 
l’any 2015, a nivell comarcal la població ha disminuït.  

 

3.10.2 Les comunicacions i les infraestructures 

• Xarxa de carreteres i accessibilitat 

Al municipi de Sant Jaume de Llierca s’hi accedeix per la carretera nacional A-26, pertanyent al 
Ministeri de Foment, que uneix Ripoll amb Llançà. 

Les característiques de la carretera A-26 al seu tram per Sant Jaume de Llierca són les següents: 

Velocitat Esquema Sortida Sentit Figueres Sentit Ripoll Carretera 

  
 

    75 

Montagut i Oix 

Sant Jaume de 
Llierca 

Polígon Industrial 

Montagut i Oix 

Sant Jaume de 
Llierca 

Polígon Industrial 

Castellfollit de la 
Roca 

GI-P-5233 

N-260z 

   

Túnel de Sant 
Jaume (300 m) 

Túnel de Sant 
Jaume (300 m) 

 

      72 Sant Jaume de 
Llierca 

Sant Jaume de 
Llierca 

N-260z 

 

La carretera d’accés al nucli de Sant Jaume de Llierca és la N-260z, sortida 72 de la A-26. 

A banda de les carreteres anteriors, el municipi de Sant Jaume de Llierca disposa d’una xarxa formada 
bàsicament per tres camins, dos dels quals parteixen del nucli i arriben fins a Montagut per Can 
Castellar i fins a la Miana, respectivament. El tercer camí parteix de Can Sorribes fins a Can Valent i 
arriba a Cugulera. 
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La xarxa rural de camins en funcionament és primordialment d’accés a explotacions turístiques i 
secundàriament turística. La gran majoria no disposa de cap tipus de ferm, només alguns tenen 
estabilització granulomètrica. 

 

Imatge 45. Mapa de Carreteres. Font: Generalitat de Catalunya. 

• Xarxa de transport públic 

El municipi de Sant Jaume de Llierca disposa de servei de bus interurbà amb la línia Bus transversal de 
la Garrotxa ofert per l’empresa Teisa-bus La Hispano, que uneix Les Planes d’Hostoles amb Besalú. 

A més disposa de servei de taxi ofert per l’empresa Taxi-tour Garrotxa. 

 

• Xarxa d’itineraris per a vianants i bicicletes 

Al municipi de Sant Jaume de Llierca s’hi poden fer moltes rutes de senderisme i rutes de BTT, però no hi 
passa cap sender important, ni cap gran recorregut (GR). 

El planejament vigent però, grafia a la zona d’estudi un recorregut paisatgístic. 

   

Imatge 46. NNSS de planejament de Sant Jaume de Llierca. Font: Ajuntament de Sant Jaume de Llierca 

 

3.10.3 Economia 

A nivell econòmic a la comarca de la Garrotxa l’activitat econòmica principal es centra en el sector 
serveis i turisme. 

 Any Agricultura Indústria Construcció Serveis 

La Garrotxa 2014 1,40 41,90 5,20 51,4 

Catalunya 2014 1,00 19,70 4,70 74,60 
 

Taula 11. Valor afegit brut (VAB) Per sectors, any 2014. Font: Idescat. 

Tal i com s’observa en la taula anterior el sector serveis i la indústria tenen un pes molt important en 
l’economia de la Garrotxa, on gairebé el 52% de la població ocupada es dedica la sector serveis i el 
42% a la indústria. La construcció té més pes que l’agricultura que és el sector amb menys pes dins 
l’economia. 

 

 

 

Àmbit  

d‘estudi 

Zona d’estudi 
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3.10.4 El sector primari 

Històricament la zona planera de Sant Jaume de Llierca ha estat agrícola, però a partir del segle XIX, 
el motor econòmic del municipi ha estat el sector industrial. En els darrers anys aquest sector s’ha 
incrementat. 

Agricultura  

Al 2009 a Sant Jaume de Llierca es comptabilitzen 210 hectàrees de  superfície agrícola utilitzada 
(SAU), de les quals 192 són terres llaurades totes elles herbàcies i 18 pastures permanents. 

La superfície agrícola utilitzada (SAU) és el conjunt de la superfície de les terres per a pastures 
permanents i les terres llaurades que inclouen els conreus herbacis, els guarets, les hortes familiars i les 
terres dedicades a conreus llenyosos. Al seu torn les terres llaurades i de pastures també es poden 
classificar com a terres de secà i terres de regadiu. 

Per la seva banda, els terrenys no productius comptabilitzen erms, espartars, terrenys improductius, 
superfícies no agrícoles, rius i llacs. 

Font: Idescat. 

Ramaderia  

Al 2009 a Sant Jaume de Llierca es comptabilitzaven 16 explotacions agràries, 7 sense ramaderia i 9 
amb ramaderia.  

Les granges d’ovins eren les més presents al municipi amb 1.169 caps de bestiar l’any 2009, seguides 
de les granges de porcins amb 640, de les d’aviram amb 249, de les de bovins amb 182 i de les 
d’equins amb 6 caps. No es registrava cap granja de bestiar de cabrum ni de canilles. 

Font: Idescat. 

Silvicultura 

En el període 1996-2002 a Sant Jaume de Llierca es varen dur a terme aprofitaments forestals en 13 
finques diferents, obtenint en total de 1.298m3 de fusta i 1.273 tones de llenya. 

L’espècie explotada per a l’obtenció de llenya va ser l’alzina (84%), i per a l’obtenció de fusta varen 
ser el pollancre i el pi roig (53% i 44%, respectivament). 

Font: Agenda 21 Sant Jaume de Llierca. 

 

3.10.5 El sector secundari 

El 1996, últim any en què es disposen de dades en matèria d’ocupació, el sector secundari oferia un 
total de 208 llocs de treball dels quals només el 30,3% eren ocupats per persones residents a Sant 
Jaume de Llierca. 

Per fer el desglossi de les empreses del sector industrial en grans grups d’activitat s’han utilitzat les 
dades disponibles a l’Institut d’Estadística de Catalunya a partir de l’Impost d’Activitats Classificades 
(IAE). 

 

 

 

 Any 1997 Any 2000 

Activitat  Núm. % Núm. % 

Energia i aigua 2 10,5 2 8,0 

Química, metall i transformació metall 3 15,8 3 12,0 

Transformació metalls 5 26,3 6 24,0 

Productes alimentaris 3 15,8 3 12,0 

Tèxtil i confecció 1 5,3 2 8,0 

Edició, mobles i ind. Paperera 2 10,5 4 16,0 

Indústria no classificada 3 15,8 5 20,0 

TOTAL 19 100 25 100 
 

Taula 12. Establiments del sector industrial segons tipus d’activitat. Font: Agenda 21 Sant Jaume de Llierca. 

 

 Establiments % 

Fabricació de productes carnis 1 10,0 

Fabricació de productes plàstics 2 20,0 

Fabricació de productes tèxtils 2 20,0 

Fabricació d’elements de guix 1 10,0 

Fabricació de paper i cartró 1 10,0 

Fabricació de pintures i similars 1 10,0 

Tractament de metalls 1 10,0 

Serveis d’enginyeria mecànica 1 10,0 

TOTAL 10 100 
 

Taula 13. Classificació de les empreses de més de 9 treballadors per activitat econòmica principal de Sant Jaume de 
Llierca. Juny 2003. Font: Agenda 21 Sant Jaume de Llierca. 

Font: Agenda 21 Sant Jaume de Llierca. 

 

El sector de la construcció 

Actualment a Sant Jaume de Llierca hi ha dues empreses de construcció. 

Font: web ajuntament 

 

3.10.6 El sector terciari 

Actualment a Sant Jaume de Llierca es disposen de 2 bars, 1 restaurant, 4 establiments dedicats a 
l’alimentació, 1 empresa d’electricitat, 1 farmàcia, 1 llibreria papereria, 1 taller mecànic, 2 
allotjaments, un estanc, una estació de servei REDOIL, una empresa de mobles i una empresa de 
fisioteràpia.  

Font: web ajuntament 
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La proximitat de Sant Jaume de Llierca amb Olot, indiscutible centre comercial i de serveis de la 
comarca, influeix molt en les hàbits de consum dels habitants de Sant Jaume de Llierca. Els habitants de 
la població tendeixen de forma freqüent a comprar en els establiments de la capital de la Garrotxa. A 
Sant Jaume de Llierca hi ha mercat setmanal, concretament el dissabte. 

Sant Jaume de Llierca no és un important actiu turístic de la comarca, tot i així hi ha punt d’interès 
eminentment industrials per visitar, com l’església de Sant Jaume de Llierca, la Font Puda, l’ermita de 
Santa Magdalena, les ruïnes del castell de Mont Palau, el riu Fluvià i les xemeneies i el canal d’aigua de 
l’antiga fàbrica tèxtil del poble. 

Font: Agenda 21 Sant Jaume de Llierca. 

 

3.11 Patrimoni cultural 

En relació al patrimoni cultural de la zona d’estudi s’ha realitzat la consulta a l’Inventari del Geoportal 
del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. 

Les dades extretes d’aquesta consulta a l’inventari es detallen a continuació pels elements de patrimoni 
cultural pròxims a la zona d’estudi. 

 

3.11.1 Patrimoni arquitectònic 

No s’ha trobat cap bé arquitectònic a la zona d’estudi, els més propers es situen en el nucli urbà de Sant 
Jaume de Llierca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Església parroquial de Sant Jaume de Llierca 

 

Terme municipal: Sant Jaume de Llierca 

Adreça: Plaça de l’Església 

Estil: - 

Èpoques: XX - 

Tipus d’ús: Original – culte, església 

                Actual – culte, església 

Estat de conservació: bo 

Descripció:  

Sant Jaume de Llierca ha disposat en el transcurs del temps de diversos temples. L'actual va ser bastit en 
les primeres dècades del segle XX, utilitzant per decorar-lo motius neoromànics com ara arquets cecs, 
faixes llombardes...etc. 

 
És de tres naus, separades per pilars i arcs torals de mig punt. L'altar major, de recent construcció, està 
dedicat a Sant Jaume, patró del poble i als costats hi ha imatges de Sant Mateu i Sant Josep. 
 
La pica baptismal conservada a l'interior del temple, està avui dia en desús. Correspon a un temple 
anterior a l'actual, està situada a la nau dreta del temple, tancada per unes portes de fusta. No disposa 
de cap mena d'ornamentació. Les seves mides són 80 cm de diàmetre, i 60 cm d'alçada 

Notícies històriques:  

Dins el temple podem veure tres altars laterals; el 
primer, dedicat a la Verge Maria i al Sagrat Cor; 
l'altre, a la Puríssima Concepció i a Jesús a la Creu; el 
darrer, a la Verge i els quatre evangelistes. 

Així mateix, a l'interior de l'església de Sant Jaume es 
guarda una pica baptismal molt anterior a la 
construcció de l'actual temple, i una creu de plata 
situada davant l'altar major. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA. NOVES LÍNIES ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES A 25 KV D’EVACUACIÓ DE LA NOVA SUBESTACIÓ DE 132/25 KV ANOMENADA “SUBESTACIÓ POLIGER”. TM DE SANT JAUME DE LLIERCA (LA GARROTXA) 
TRAMITACIÓ DE L’ARTICLE 48 DEL DECRET LEGISLATIU 1/2010 DE 3 D’AGOST, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME MODIFICADA PER LA LLEI 3/2012, DE 22 DE FEBRER, i DELS ARTICLES 47 i 50 DEL DECRET 64/2014, DE 13 DE MAIG, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT 

SOBRE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA 
 

DOCUMENT III. ESTUDI D'IMPACTE i INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
 

93PL18300                                                                                     Pàg. 48 de 94 

Forn de calç de Sant Jaume de Llierca 

 

Terme municipal: Sant Jaume de Llierca 

Adreça: aïllat 

Estil: - 

Èpoques: - 

Tipus d’ús: Original – industrial, forn de calç 

                Actual – en desús, en desús 

Estat de conservació: mitjà 

Descripció:  

Al costat de la pista que de Sant Jaume de Llierca mena a Santa Magdalena de Montpalau podem veure 
les restes d'un antic forn de calç, en molt mal estat de conservació. És de planta circular i va ser bastit 
amb grans pedres poc escairades. 

 
Notícies històriques:  

Actualment s'utilitza d'abocador incontrolat. Segons la gent del poble, a principis de la nostra centúria ja 
havia entrat en desús. 

 

Torre de vigilància 

 

Terme municipal: Sant Jaume de Llierca 

Adreça: - 

Estil: - 

Èpoques: - 

Tipus d’ús: Original – defensiva, Torre de defensa 

                Actual – desaparegut, desaparegut 

Estat de conservació: desaparegut 

Descripció:  

Torre inexistent. Possiblement es correspon amb el castell de Montpalau a Argelaguer. 

Protecció: BCIN 

Classificació: monument històric 

Núm. registre / Catàleg: 1842-MH 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.2 Patrimoni arqueològic 

S’han trobat tres jaciment arqueològic molt propers a la zona d’estudi: 

Pla de Poliger 

 

Situació: jaciment arqueològic 

Terme municipal: Sant Jaume de Llierca 

Cronologia: des de desconeguda 

Tipus de jaciment: a l’aire lliure 

Estat de conservació: desconegut 

Descripció: 

Material recollit per Ramon Sala i Canadell. Es tracta d'una sèrie de rierencs trencats, que com a peces 
prehistòriques són molt dubtoses. 

Al nord del pla de Poliger, al mas l'Aulina, es trobà, el 1914, una moneda visigòtica d'or del període de 
Rescesvint (653-52). 

Arran de l'elaboració de l'Estudi d'Impacte Ambiental del Projecte de Reforma de la Línia Elèctrica SE 
Olot - SE Serinyà (Variant la Cometa) es realitzà al 2007 una prospecció superficial preventiva per tal 
de cercar possibles nous elements patrimonials dins de l'àrea afectada per les obres. Prèviament a la 
prospecció, es va consulta l'IPAC, localitzant els jaciments ja coneguts i catalogats d'aquest indret. Es van 
establir també Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA) al voltant dels jaciments de Pla de Poliger i Pla 
de Poliger II, ja que no es coneixia la delimitació d'aquets jaciments. El ZEA 1 correspon a l'àrea al voltant 
del jaciment de Pla de Poliger, on durant les tasques de prospecció no es va localitzar cap resta 
arqueològica ni estructures. AL ZEA 2, voltants del jaciment Pla de Politges II sí que varen aparèixer 
fragments ceràmics romans en superfície, però cap element arqueològic immoble.  

Tipus d’intervenció: Any 2007 – prospecció, intervenció preventiva 
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Pla de Poliger II 

 

Situació: jaciment arqueològic 

Terme municipal: Sant Jaume de Llierca 

Cronologia: des de Paleolític (-3000000 / -9000) 

Tipus de jaciment: a l’aire lliure 

Estat de conservació: dolent 

Descripció: 

L'any 1994, en realitzar-se l'Estudi d'Impacte sobre el Patrimoni Arqueològic del Desdoblament de la N-
260 (tram Besalú-Olot), es documentaren diversos fragments i esclats d'indústria lítica, elaborada sobre 
matèries d'origen local, sobretot quars i quarsita. 

 
Després d'una primera fase d'anivellament, que ja havia estat realitzada per maquinària pesant, es va 
observar que la majoria del material arqueològic es trobava barrejat en superfície i res fa pensar en 
l'existència d'un nivell in situ. 

 
En tot el tram que es va prospectar no es va trobar cap gran concentració de restes lítiques sinó que més 
aviat aquestes es localitzaven dispersament en tota la franja oberta per les màquines. Com a primera 
hipòtesi s'ha definit com a una estació en superfície d'època paleolítica. Una primera interpretació sobre 
aquest jaciment, el defineix com a una possible estació en superfície d'època paleolítica. 
 
Amb posterioritat a la prospecció es van dur a terme un seguit de rases (10) a fi de documentar en 
profunditat la possible existència de restes. Els resultats foren negatius, ja que tal i com s'ha explicat el 
material es troba en superfície. 

Arran de l'elaboració de l'Estudi d'Impacte Ambiental del Projecte de Reforma de la Línia Elèctrica SE 
Olot - SE Serinyà (Variant la Cometa) es realitzà al 2007 una prospecció superficial preventiva per tal 
de cercar possibles nous elements patrimonials dins de l'àrea afectada per les obres. Prèviament a la 
prospecció, es va consulta l'IPAC, localitzant els jaciments ja coneguts i catalogats d'aquest indret. Es van 
establir també Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA) al voltant dels jaciments de Pla de Poliger i Pla 
de Poliger II, ja que no es coneixia la delimitació d'aquets jaciments. El ZEA 1 correspon a l'àrea al voltant 
del jaciment de Pla de Poliger, on durant les tasques de prospecció no es va localitzar cap resta 
arqueològica ni estructures. AL ZEA 2, voltants del jaciment Pla de Politges II sí que varen aparèixer 
fragments ceràmics romans en superfície, però cap element arqueològic immoble.  

Tipus d’intervenció: Any 2000 – excavació, control 

                            Any 2007 – prospecció, intervenció preventiva 

     

 

Polígon industrial del Pla de Poliger 

 

Situació: jaciment arqueològic 

Terme municipal: Sant Jaume de Llierca 

Cronologia: des de Modern (1453 / 1789) 

Tipus de jaciment: lloc d’habitació 

Estat de conservació: desconegut 

Descripció: 

La intervenció de recerca arqueològica preventiva ha tingut lloc a les parcel·les 3, 4, 6 i 7 del Polígon 
Industrial del Pla del Poliger, sector nord, en el terme municipal de Sant Jaume de Llierca. 
 
El motiu d'aquesta intervenció es deu a la realització d'obres de desdoblament de la carretera N-260 en 
el tram comprès entre Montagut i Olot. 

 
Amb anterioritat a l'inici de les esmentades obres, l'any 1994 es va realitzar un Estudi d'Impacte 
Ambiental en el què es localitzaven i descrivien un seguit de jaciments arqueològics, identificats per les 
troballes de material ceràmic i lític en superfície i que es veurien afectats de manera important durant la 
realització de l'obra. 
 
Geològicament, l'àrea on s'ha actuat forma part d'un sistema de terrasses relacionades amb un conjunt 
complex de dipòsits d'argiles quaternàries que contenen sovint còdols de laves basàltiques. Aquests 
materials, deformats, plegats i fracturats durant el Pliocè i el Quaternari, semblen conseqüència de la 
dissolució dels importants nivells de guíxols que formen el seu substrat i algunes de les seves vores.  
 
La intervenció arqueològica va consistir en la prospecció dels solars i l'excavació sistemàtica d'un seguit de 
rases que van abarcar tota l'extensió dels diferents solars. Es va deixar una distància de 
aproximadament 10m entre les unes i les altres i es va procedir a excavar tantes rases com fou necessari 
per cobrir totes les diferents àrees. 

 
Únicament es van recuperar alguns fragments ceràmics en superfície de cronologia moderna.  

Tipus d’intervenció: Any 2002 – control, intervenció preventiva 

                            Any 2002 – control, intervenció preventiva 

                            Any 2002 – altres, intervenció preventiva 

                            Any 2002 – control, intervenció preventiva 

                            Any 2002 – control, intervenció preventiva 

                            Any 2003 – intervenció d’urgència 
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3.11.3 Jaciments paleontològics 

No es té constància de l’existència de cap jaciments paleontològic que pugui veure’s afectat a la zona 
d’estudi o a les proximitats. 

 
Imatge 47. Patrimoni cultural. Font: Documentació disponible a l’eGIPCI. 
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4 SITUACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL 

4.1 Planejament urbanístic i sectorial 

El Departament de Territori i Sostenibilitat, des de la Secretaria per a la Planificació Territorial, 
desenvolupa un Programa de Planejament Territorial. Les funcions d’aquest programa són formular, 
revisar i, si escau, modificar els plans territorials competència del Departament de Territori i 
Sostenibilitat que s’elaborin a l’empara de a Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial. 

Aquesta llei, amb l’objectiu d’establir les directrius d’ordenació del territori català i de les accions 
administratives amb incidència territorial a Catalunya, estableix diversos instruments de planificació: Pla 
Territorial General, Plans Territorials Parcials, Plans Comarcals de Muntanya, Plans Sectorials, Plans 
Directors i Plans d’Ordenació Urbanística Municipal. 

 

4.1.1 Plans Sectorials a Catalunya 

Els Plans Sectorials, tal i com especifica l’article 17 de la Llei 23/1983, de política territorial, són 
aquells que tenen una incidència territorial; els elaboraran els Departaments de la Generalitat i es 
formularan quan el Consell Executiu ho determini. 

A Catalunya hi ha els següents Plans Sectorials aprovats1: 

Plans de mobilitat 

. Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona   

. Pla director d'infraestructures 2011-2020 

. Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026 

. Pla de ports de Catalunya 2007-2015 

. Pla d’inversions de Ports de la Generalitat 2014-2017 

. Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012 

. Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 2009-2015 

. Pla estratègic de la bicicleta de Catalunya (2008-2012) 

. Pla director de mobilitat de Girona 

. Pla director de mobilitat de Tarragona 

 

Plans de medi ambient 

. Estratègia catalana d’ecodisseny 

. Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic (escacc) 

. Pla de l’energia i el canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 

. Estratègia d’impuls a l’economia verda i a l’economia circular 

. Agència Catalana de Residus-Planificació 2013-2020 

. Pla de gestió del districte de conca fluvial a Catalunya (2009-2015) 
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. Pla de gestió del districte de conca fluvial a Catalunya (2016-2021) 

. Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial 

. Pla de suport al tercer sector ambiental de Catalunya 2015-2018 

    1 Segons consulta del web del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Plans de territori 

. Plans comarcals de muntanya 

  

Plans d’habitatge 

. Programa de barris 

 

El projecte d’actuació específica de les noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació de 

la nova subestació de 132/25 kV anomenada “Subestació Poliger”, no afecta cap pla sectorials dels 

citats. 

 

4.1.2 Planejament urbanístic 

Degut a la component territorial d’aquest vector i a les diferents escales d’ordenació a què es sotmet el 
territori, es diferencia en aquest apartat els components d’ordenació municipal (planejament urbanístic 
municipal) i supramunicipals.  

 
Planejament supramunicipal 

PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA 

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) va ser aprovat per llei el 16 de març de 1995. 
Classifica el territori segons la seva homogeneïtat i indica les zones congestionades, les de 
desenvolupament i les deprimides; estableix les normes per permetre el desenvolupament d’un sistema 
de ciutats equilibrades; indica les pautes a seguir per al manteniment dels recursos i mitjans naturals del 
territori i preveu grans sistemes d’infraestructures. 

 

Imatge 48. Sistemes urbans i sistemes de proposta. Font: Pla Territorial General de Catalunya. 

 

Concretament, Sant Jaume de Llierca s’emmarca dins del Sistema de proposta 5. Sistemes de reequilibri 
territorial ‘5d. Nivell 4’. 

 
El projecte d’actuació específica de les noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació de 

la nova subestació de 132/25 kV anomenada “subestació Poliger”, és compatible amb les 

determinacions del Pla Territorial General de Catalunya. 
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PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES 

Els Plans Territorials Parcials són una figura de planificació territorial derivada del Pla Territorial 
General de Catalunya que estableixen el model territorial dels àmbits funcionals amb un horitzó de 15-
20 anys. Són instruments per a definir els objectius d’equilibri d’una part del territori de Catalunya i el 
marc orientador de les accions que s’hi emprendran per tal d’avançar cap a una determinada visió de 
futur. 

El Pla Territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, estableix sis àmbits 
d’aplicació dels Plans territorials parcials. 

La zona d’estudi s’emmarca dins de l’àmbit del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 
(aprovat definitivament en data 14 de setembre de 2010, D.O.G.C. núm. 5.735 de 15 d’octubre de 
2010) el qual estableix una sèrie de directrius i determinacions sobre el sòl del terme municipal que han 
de ser respectades pel planejament urbanístic municipal.  

Concretament la zona del projecte d’actuació específica de les noves línies elèctriques subterrànies a 25 
kV d’evacuació de la nova subestació de 132/25 kV anomenada “subestació Poliger”, es troba situada 
en Sòl de protecció preventiva. 

El projecte d’actuació específica de les noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació de 

la nova subestació de 132/25 kV anomenada “Subestació Poliger”, és compatible amb les 

determinacions del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines.  

 
                                    

 

 

 

Zona del projecte 
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Imatge 49. Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures. Font: Pla Territorial de les 
Comarques Gironines. 

 

Planejament urbanístic municipal vigent de Sant Jaume de Llierca 

El projecte d’actuació específica de les noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació de la 
nova subestació de 132/25 kV anomenada “Subestació Poliger” al TM de Sant Jaume de Llierca, 
afecta a sòls d’aquest terme municipal. 

El planejament urbanístic actualment vigent al terme municipal de Sant Jaume de Llierca està conformat 
per les “Normes Urbanístiques de les Normes Subsidiàries de Sant Jaume de Llierca” aprovat 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió 31 de gener de 2001. I modificades 
posteriorment per la “Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Sant Jaume de Llierca” 
aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de 4 de desembre de 2002 i 
pel “Text refós de les Normes urbanístiques del Planejament general del terme municipal de Sant Jaume 
de Llierca” aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de 15 de desembre 
de 2005. 
 

El projecte d’actuació específica de les noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació de 

la nova subestació de 132/25 kV anomenada “Subestació Poliger”, es situa en terrenys classificats 

com: 

. De valor ecològic – forestal (clau 23). 

. De protecció agrícola (clau 21). 

. Zona verda (clau P). 

. Eixos estructurants (clau SX1). 

 
Imatge 50. Planejament urbanístic municipal vigent. Font: Revisió de les Normes Subsidiàries de planejament. 
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NORMES URBANÍSTIQUES DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

CAP. II - EL DESPLEGAMENT DEL PLA 

Art. 11 - Desplegament de les Normes Subsidiàries en Sòl no urbanitzable 

Les determinacions de les Normes que regulen el Sòl no urbanitzable són d’aplicació directa i 

immediata. No obstant això, es podran formular Plans Especials que tinguin per objecte la 

protecció del paisatge, de les vies de comunicació, espais forestals i millora del medi rural. 

Art. 12 - Desplegament de les Normes Subsidiàries respecte als sistemes generals 

Les previsions de les Normes respecte als sistemes generals es desenvoluparan mitjançant plans 

especials. 

 

TÍTOL III. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

CAP. I - DISPOSICIONS GENERALS 

Art. 64 - Classificació i qualificació del sòl 

1. El règim urbanístic del sòl, d’acord amb allò que s’ha previst a l’article 7 del la llei 6/1998 

sobre règim del sòl i valoracions i a l’article 19 del RP, es defineixen a través de la 

classificació i la qualificació del sòl. 

2. La classificació del sòl diferencia el regim jurídic d’aquest en urbà, urbanitzable i no 

urbanitzable, per tal d’establir i determinar les facultats de dret de propietat, conforme amb 

les determinacions normatives del Capítol 1 del Títol 2 de la Llei 6/1998 i dels articles 19 al 

20 del RP. 

3. La qualificació urbanística del sòl té per objecte, mitjançant la definició de zones i sistemes, 

assignar usos per a cada part del territori i, en el seu cas, intensitats i condicions d’edificació, 

tot desenvolupant i concretant els drets i deures genèrics establerts per les Normes mitjançant 

la classificació del sòl, tal i com precisen els articles 29 i 36 del RP. 

 

Art. 65 - Els sistemes 

1. Els sòl qualificats com a sistemes representen l’assenyalament de terrenys destinats a l’interès 

col·lectiu perquè estructuren el territori i asseguren el desenvolupament i funcionament 

equilibrat dels assentaments urbans. 

 

Art. 66 – Les zones 

1. Les zones corresponen a les superfícies de sòl destinades per l’ordenació a ser susceptibles 

d’aprofitament privat. La naturalesa de cada zona és funció de la classe de sòl i es determina 

amb la definició dels paràmetres que regulen les condicions de parcel·lació, d’edificació i d’ús 

que s’exigeixen de forma específica a cadascuna. 

 

 

 

CAP. II - REGULACIÓ i DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES 

SEC. 1. DISPOSICIONS GENERALS 

Art. 67 - Definició dels sistemes 

1. S’entén per sistemes el conjunt d’espais i d’elements d’interès general que, relacionats entre si, 

configuren l’estructura general i orgànica del territori i són determinants per assegurar el 

desenvolupament i funcionament urbà. 

2. El concepte de sistema es defineix en els articles 23.1.b del TR i l’article 19.b del RP. 

3. La consideració de sistemes implicarà la declaració de la utilitat pública de les obres i la 

necessitat d’ocupació dels terrenys destinats per a sistemes als efectes d’allò que disposa 

l’article 98 del Tr. Això no obstant, pel que fa al sistema d’equipaments, si les Normes 

Subsidiàries no en determinen l’ús i la titularitat, caldrà, mitjançant la tramitació prèvia d’un 

Pla especial, concretar l’ús i justificar la necessitat de la titularitat pública. També s’haurà de 

tramitar un Pla especial per tal de canviar l’ús o la titularitat assignats per les Normes 

Subsidiàries a un equipament concret. 

 

Art. 68 – Desenvolupament dels sistemes 

1. El règim urbanístic dels sòls afectats per sistemes es concreta als articles 120 al 126 del TR. 

2. En el sòl urbà la cessió de terrenys per a carrers i vies és obligatòria, gratuïta i prèvia a 

l’edificació. Igualment, l’obertura i eixamplament de vials sobre solars o edificis existents és 

obligatòria i gratuïta quan es compensa pels aprofitaments diferencials previstos pel 

planejament. Els terrenys reservats per a jardins, places i centres docents i assistencials són de 

cessió obligatòria i gratuïta quan estiguin inclosos en el marc d’una unitat d’actuació 

assenyalada per les Normes. 

3. En el sòl urbanitzable delimitat, els terrenys que a l’interior dels sectors de planejament parcial 

corresponguin a sistemes generals, seran de cessió gratuïta i obligatòria. Quan es tracta de 

sistemes generals també podran ser de cessió gratuïta i obligatòria si se’ls atorga 

l’aprofitament mitjà del sector, amb les limitacions imposades per l’article 123 del TR. 

4. Els sòls que les Normes adscriuen per a sistemes generals, s’executaran per actuacions aïllades 

mitjançant l’expropiació forçosa. El cost d’aquestes expropiacions podrà ser repercutit sobre 

els propietaris que resultin especialment beneficats per l’actuació urbanística, mitjançant la 

imposició de contribucions especials, de conformitat amb l’article 196 del TR. 

 

Art. 69 – Afectació del sòl 

Els sòls que les Normes afecten com a sistemes, queden vinculats a aquesta destinació. Opera una 

vegada adquirida el sòl per l’Administració. Mentre que no es faci efectiva l’adquisició d’aquests 

sols per part de l’Administració, a través dels mecanismes establerts per la legislació urbanística, 

continuarà la propietat privada però vinculada a la festinació assenyalada. 
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Art. 70 – Tipus de sistemes 

En els plànols d’ordenació de la sèrie 0 a escales 1:5.000 i 1:1.000 es delimiten els sistemes que 

conformen l’estructura general i orgànica del territori. Els sòls destinats a sistemes per aquestes 

Normes es classifiquen de la forma següent: 

Infraestructura de comunicació 

- Carreteres i Autovies             clau V1 

- Xarxa viària bàsica             clau V2 

- Xarxa viària complementària       clau V3 

- Camins i vies paisatgístiques       clau V4 

 

Espais lliures 

- Zona verda           clau P1 

- Places i jardins         clau P2 

- Hidrològic            clau H 

- Protecció de Sistemes   clau PS 

 

Equipaments i Serveis tècnics 

- Reserva per equipaments             clau E7 

- E educatiu                       clau E1 

- E sanitari – assistencial              clau E2 

- E socio – cultural                  clau E3 

- E esportiu                        clau E4 

- E administratiu                    clau E5 

- E cementiri                       clau E6 

- Infraestructures tècniques i ambientals    clau T5 

 

SEC. 2. SISTEMES DE COMUNICACIÓ 

Art. 71 - Disposicions generals 

Les Normes Subsidiàries estableixen les determinacions dels sistemes de comunicació, sens perjudici 

del seu ulterior desenvolupament. En el cas de Sant Jaume de Llierca, els sistemes d’infraestructures 

de comunicació queden limitats el sistema viari (V). 

 

 

 

 

Art. 72 - Sistema viari (V) 

1. El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària i 

exclusivament dedicats a la circulació de persones i vehicles i a l’aparcament de vehicles. 

2. S’estableixen les següents categories de vies: 

a) V.1 - Xarxa bàsica territorial constituïda per carreteres i autovies o vies segregades, 

subjectes a la seva legislació específica. 

b) V.2 - Xarxa viària bàsica, formada pels carrers i camins estructurals assenyalats dins del 

sòl urbà i no urbanitzable i els indicats en el sòl urbanitzable, destinats a comunicar les 

diferents àrees urbanitzables del municipi i a dotar-lo d’espais d’aparcament i a 

comunicar-lo amb els municipis veïns. 

c) V.3 - Xarxa complementària urbana, comprèn la resta de carrers del sòl urbà no 

principals que tenen com a funció principal donar accés a les parcel·les. En el sòl 

urbanitzable es determinaran mitjançant la redacció del Pla parcial corresponent. 

d) V.4 - Xarxa de vies paisatgístiques i camins agrícoles destinats a vertebrar el territori no 

urbanitzat i comunicar-lo amb les àrees urbanes. 

3. Els terrenys destinats a sistema viari i les seves franges de protecció no són edificables ni amb 

caràcter provisional. 

4. Les determinacions de les Normes, pel que fa a la xarxa viària es podran completar mitjançant 

la redacció dels plans especials o parcials, segons correspongui, i podran ajustar-se 

mitjançant estudis de detall d’alineacions i rasants en el sòl urbà. 

5. Per a la xarxa viària de carreteres, s’estableix la servitud de protecció del sistema en sòl no 

urbanitzable que determina la línia d’edificació, grafiada als plànols d’ordenació d’acord 

amb el que disposa la legislació de Carreteres: Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, 

pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’Ordenació dels Transports Terrestres i la Llei 

7/1993, de 30 de setembre, de carreteres. 

Aquests sòls poden ser de domini privat amb els usos que estableix la Revisió de les Normes 

Subsidiàries, però ajustant-se sempre a les limitacions que estableix la legislació de Carreteres 

abans esmentada. 

6. Pel que fa als camins rurals s’haurà de conservar en la seva integritat l’actual xarxa i 

connexions. 

7. Les distàncies de protecció dels camins rurals, a cada banda de camí, són de 12 m, en els 

camins de la xarxa bàsica, i de 8 m en els de la xarxa complementària, amidats respecte 

l’eix del camí. 

8. Als efectes del compliment de les disposicions anteriors, s’indiquen en el plànol d’estructura 

general del territori (0.1) els camins rurals i pistes forestals que s’integren a la xarxa viària 

bàsica. També es consideraran incorporats com a xarxa viària bàsica els determinats per a la 

prevenció d’incendis forestals en el Pla elaborat per l’administració competent en la matèria. 
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Art. 73 – La xarxa bàsica territorial 

Les vies segregades i carreteres fora del sòl urbà que formen la xarxa bàsica territorial hauran de 

respectar, d’acord amb la legislació sectorial vigent el règim de protecció consistent en: 

- La zona d’afecció, on només s’admetran els usos que siguin compatibles amb la seguretat vial i 

les obres d’enjardinament o viàries. 

- La línia d’edificació, a la distància prevista per la legislació vigent des de la calçada on no 

s’admetrà cap tipus d’obra nova. 

 

Art. 74 – Protecció del sistema viari 

Els sòls afectats per una servitud derivada de la legislació sectorial tenen la consideració de 

sistemes de protecció. 

Es seu ús es regula a l’article 80. 

 

SEC. 3. SISTEMES D’ESPAIS LLIURES 

Art. 75 – Disposicions generals 

Les Normes Subsidiàries estableixen les determinacions dels sistemes d’espais lliures, sense perjudici 

del seu ulterior desenvolupament. Es consideren sistemes d’espais lliures els següents: el sistema de 

zones verdes (P), l’hidrogràfic (H) i el de protecció de sistemes (PS). 

S’ordenen com a sistemes generals d’espais lliures els parcs i jardins urbans que s’especifiquen com 

a tal en el plànol de l’estructura general i orgànica del territori (0.1) així com els entorns dels 

cursos dels rius i rieres i espais que pel seu valor ambiental, ecològic i paisatgística han de 

garantir els corredors biològics i la relació de la població amb el medi. 

La resta de sistemes de parcs i jardins urbans, no especificats en l’esmentat plànol però si en els de 

zonificació, s’entendrà que són de caràcter local. 

 

Art. 76 – Sistema de zona verda (clau P) 

Formen el sistema de zones verdes tots els parcs, jardins, places, rambles i tot l’espai lliure verd 

públic de Sant Jaume de Llierca, situat en sòl urbà o urbanitzable existent o de nova creació. 

S’ordenen com a sistemes de zones verdes aquelles que s’especifiquen en els plànols amb la clau P. 

La seva ubicació com els seus límits són normatius, excepte els situats en sòl urbanitzable en què 

els seus límits són indicatius i susceptibles d’ajust amb el desenvolupament del Pla Parcial 

corresponent. 

El sistema de zones verdes es classifica de la forma següent: 

 Zones verdes – parcs (clau P1) 

 Places i jardins urbans (clau P2) 

En cap cas s’admeten aprofitaments privats de subsòl, sòl i volada d’aquests espais. No obstant 

això, al subsòl d’aquests sistemes s’admet que s’hi situïn serveis públics sempre que es garanteixi 

l’enjardinament de la superfície. 

 

Art. 77 – Zona verda – parc urbà (clau P1) 

Són els espais lliures eminentment arbrats que, independentment del seu règim urbanístic tenen com 

a funció principal el repòs, lleure i esbarjo de la població.  

Només s’admetran les instal·lacions descobertes per a la pràctica esportiva, els jocs infantils i 

serveis, sempre que ocupin menys del 25% de la superfície del parc. 

 

Art. 78 – Places i jardins (clau P2) 

Són els sòls destinats a jardins i a places pavimentades que tenen com a funció principal el joc 

infantil, la relació social de la població i l’ornament de l’espai públic. 

Sols s’hi admetran les construccions i instal·lacions que ajudin a aconseguir aquest fi. En qualsevol 

cas, aquestes no podran ocupar més del 5% de la superfície total de l’espai lliure o zona verda. 

Temporalment s’hi admet la instal·lació de fires, circs i atraccions que no malmetin els espais 

enjardinats ni l’arbrat. 

Les edificacions que hi confrontin podran obrir finestres a l’espai públic prèvia llicència municipal. 

 

SEC. 4. SISTEMES D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS i SERVEIS TÈCNICS 

Art. 81 - Disposicions generals 

Per la seva finalitat i titularitat pública, es regulen en aquest capítol els equipaments comunitaris i 

els espais reservats a instal·lacions de serveis tècnics. 

 

Art. 83 - Sistema d’infraestructures de serveis, tècnics i mediambientals (clau ST) 

1. El sistema de serveis tècnics comprèn els terrenys destinats a la titularitat pública per a la 

dotació d’infraestructures, encara que siguin gestionats en règim de concessió per empreses 

privades, d’abastament d’aigües, serveis d’evacuació d’aigües residuals, centrals receptores i 

distribuïdores d’energia elèctrica i la xarxa d’abastament, centrals de comunicació i de 

telèfon, parcs mòbils de maquinària, plantes incineradores o abocadors de deixalles i altres 

possibles serveis de caràcter ambiental, encara que siguin gestionats en règim de concessió 

per empreses privades. 

Formen part dels serveis tècnics les instal·lacions ambientals vinculades a l’estalvi energètic i a 

la reutilització i reciclatge de residus líquids i sòlids. 

2. Només s’admetran els usos directament vinculats amb la instal·lació o servei de que es tracti, 

amb les condicions de funcionament específicament regulades en la legislació tècnica de la 

matèria i, en especial, aquella que asseguri les condicions de protecció de la instal·lació. 

L’edificació i les instal·lacions s’adaptaran a les característiques de l’entorn immediat, tant pel 

que fa a materials com a colors, procurant minimitzar l’impacte visual. 

Els espais lliures d’edificació o instal·lació que constitueixen l’entorn d’aquest serveis es 

consideraran com a espais lliures. 

Les servituds generades per les instal·lacions es grafien en el plànol d’estructura general (0.1). 
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3. Tanmateix, quan el desenvolupament urbanístic municipal exigeixi la instal·lació d’algun dels 

serveis abans assenyalats i no n’existeixi una reserva específica de sòl en aquestes Normes, es 

podran situar en sòl urbanitzable i en sòl no urbanitzable, previ el tràmit de l’art. 44 del RG i 

els decrets 136/1999, de 18 de maig, de desplegament de la Llei d’intervenció integral de 

l’administració ambiental. 

 
 

CAP. V - REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 

SEC. 1. DISPOSICIONS GENERALS 

Art. 121 - Definició i tipus 

El sòl no urbanitzable comprèn terrenys que es caracteritzen per una voluntat de mantenir les 

condicions naturals i el caràcter pròpiament rural. 

En aquest sòl no hi són permesos els processos d’urbanització de caràcter urbà ni els usos 

contradictoris amb l’aprofitament natural del territori. No es permetran més aprofitaments que els 

agrícoles, forestals i paisatgístics. En tot cas haurà d’assegurar-se la conservació dels seus 

elements naturals: sòl, flora, fauna i paisatge. 

 

Art. 122 - Desenvolupament de les Normes Subsidiàries en SNU 

1. El sòl no urbanitzable es regeix per les limitacions que estableix l’art. 128 del DL 1/90, segons 

el desenvolupament i la concreció de detall que s’efectua en aquest capítol. 

2. Els Plans especials que desenvolupin les determinacions del sòl no urbanitzable no podran 

alterar les determinacions de les Normes Subsidiàries, excepte per regular més restrictivament 

les condicions d’edificació d’ús i per augmentar la superfície establerta com a mínima per a 

les finques. 

 

Art. 125 - Camins rurals 

1. Els camins rurals formen part del sistema viari que integra les pistes, els camins ramaders i els 

recorreguts paisatgístics. S’haurà de conservar en la seva integritat l’actual xarxa de camins 

rurals. 

2. La xarxa de camins rural definida als plànols d’ordenació de les Normes Subsidiàries té la 

funció de vertebració del territori no urbanitzat i la seva comunicació amb el nucli urbà. 

3. No podran obrir-se nous camins, vies rurals, pistes forestals o qualsevol altre tipus de vialitat 

que no estigui prevista en aquestes Normes Subsidiàries i/o en els Plans especials que les 

desenvolupin. 

4. No es podrà modificar el perfil longitudinal i transversal dels camins ni el seu traçat sense la 

corresponent llicència municipal. Les modificacions no podran suposar en cap cas alteracions 

negatives de l’entorn natural de la zona afectada, posant especial èmfasi a evitar 

esllavissaments, processos d’erosió que posin en perill el seu equilibri i la producció d’efectes 

degradants del medi. 

5. La urbanització es reduirà a formar cunetes i reguerons transversals alternats, així com a 

netejar-los i mantenir-los. El paviment serà prioritàriament de grava, sauló compactat o 

materials permeables. L’obra de fàbrica serà de maçoneria de pedra del país. 

 

Art. 126 - Línies aèries i elements puntuals de transport elèctric d’alta tensió 

La creació de noves línies elèctriques aèries d’alta tensió o d’antenes de comunicació radioelèctrica 

s’ordenarà conjuntament amb les existents, preveient en el primer cas corredors al llarg de les 

infraestructures de comunicacions o passant i situant-se en el segon cas pels terrenys amb menys 

impacte sobre el medi. Per regular i racionalitzar els traçats de les diferents companyies i establir 

les mesures adequades de protecció es redactarà un Pla Especial previ a la concessió de qualsevol 

llicència. 

 

Art. 127 - Tanques 

S’haurà de justificar la seva necessitat per a ús agropecuari, agrícola o forestal. 

Quan sigui inevitable la seva col·locació, les tanques agrícoles es construiran de forma que no 

agredeixin el medi rural on s’emplacen, ni privin la visió del paisatge, és a dir, vegetals, amb 

pedra del país, amb fusta o metàl·liques de filat de filferro, a un alçada màxima de 1’40 m. 

Estaran subjectes a prèvia llicència municipal. En qualsevol cas caldrà situar-les a una distància 

mínima de 3 m de l’exterior del camí, resseguint la topografia natural i sense interferir el traçat 

dels camins considerats de domini públic. 

Es prohibeixen els tancaments de les finques amb materials d’obra d’alçària superior a 0’40 m a 

excepció dels límits de les vies de circulació ràpida on s’admet el tancament massís amb muret de 

pedra natural de 1’40 m d’alçada, tanca vegetal fins a 2’50 m. 

 

Art. 131 - Usos permesos i usos prohibits 

1. L’establiment de qualsevol ús autoritzable comportarà l’obligació d’adoptar les mesures 

necessàries per evitar la degradació de la naturalesa i per aconseguir una integració total 

amb el medi en el que s’instal·li. Per això caldrà estudiar d’una manera detallada la captació 

d’aigua potable i energia, la depuració de les aigües residuals, la idoneïtat dels accessos i la 

conservació i restauració de les masses arbòries. El titular es comprometrà a la conservació de 

l’establiment i del seu entorn per tal que reuneixi unes condicions perfectes de seguretat, de 

salubritat i d’ornat públic. 

2. Els usos permesos es regularan específicament per a cada tipus de sòl no urbanitzable. Amb 

caràcter general queden prohibits els usos següents: 

a) Ús d’habitatge plurifamiliar. 

b) Garatges, excepte els d’ús particular al servei dels habitatges o explotacions agràries. 

c) Ús d’oficines. 

d) Ús comercial. 

e) Magatzems i dipòsits de material no relacionats amb l’ús agrícola i ramader o forestal. 

f) Ús industrial, amb l’excepció d’indústries agropecuàries. 
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g) Activitats extractives i les instal·lacions relacionades amb les extraccions. 

h) L’assentament permanent de ‘roulottes’ i ‘motorhome’. 

i) Abocadors de residus industrials. 

 

SEC. 2. CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE 

Art. 133 - Disposicions generals 

Les intervencions en sòl no urbanitzable hauran d’assegurar el respecte a les condicions naturals i 

paisatgístiques de l’entorn en què s’emplacen, amb les condicions específiques que s’assenyalen en 

aquestes normes per a cada tipus de sòl i d’ús. 

En el sòl no urbanitzable no es podran realitzar altres construccions que les destinades a 

explotacions agrícoles que estiguin en relació amb la naturalesa i el destí de la finca, així com les 

construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el servei de les obres 

públiques. Això no obstant, podran autoritzar-se seguint el procediment previst per l’art. 44 del 

RG, edificacions i instal·lacions d’utilitat pública o interès social que s’hagin d’emplaçar en medi 

rural i no siguin incompatibles amb els usos previstos en els diferents tipus de SNU i compleixin les 

condicions específiques de la zona en què s’emplacin. 

Les activitats amb incidència ambiental tipificades a l’annex I i II de la Llei 3/1998, de 27 de 

febrer, de la intervenció integral de l’Administració hauran d’adaptar-se als seus condicionants de 

tramitació d’autorització i llicència ambiental, d’acord amb el Decret 136/1999, de 18 de maig, 

que desplega la Llei. 

 

Art. 137 - Construccions d’utilitat pública i d’interès social 

Es podran autoritzar edificacions i instal·lacions d’utilitat pública i d’interès social que s’hagin 

d’emplaçar en medi rural, seguint el procediment previst en l’art. 44 del RG. 

La consideració de l’interès social, així com la idoneïtat de l’emplaçament i la regulació de les 

condicions d’edificació, serà ponderada discrecionalment per la Comissió d’urbanisme, d’acord 

amb els art. 127 i 128 del TR i 44 del RG. 

Les construccions que es projectin tindran uns materials, acabats i colors que garanteixin una 

adequada integració a les condicions naturals de l’entorn. 

Per a les edificacions que en aplicació d’allò establert en l’art. 128 del TR, es declarin d’utilitat 

pública i d’interès social, s’haurà de redactar un projecte que contempli: 

a) L’impacte paisatgístic i ambiental i els efectes territorials de la seva implantació. 

b) Les condicions formals i tècniques de la nova edificació. 

 

Art. 138 - Construccions i instal·lacions d’obres públiques 

1. Es podran autoritzar en el sòl no urbanitzable les construccions i les instal·lacions vinculades a 

l’execució, al manteniment i al servei de les obres públiques. 

2. La sol·licitud de llicència haurà de justificar la necessitat del traçat o de l’emplaçament de les 

instal·lacions o construccions que es projectin, amb indicació de les zones afectades i de les 

correccions previstes en ordre a preservar les condicions naturals, l’equilibri ecològic i els 

valors paisatgístics. 

3. Les construccions que es projectin tindran uns materials, uns acabats i uns colors que garanteixin 

una adequada integració a les condicions naturals de l’entorn. 

 

Art. 139 - Impacte ambiental 

Qualsevol implantació de telefonia mòbil o d’altres instal·lacions no considerades als articles 

anteriors amb fort impacte ambiental en el territori requeriran llicència municipal i l’autorització 

de la Comissió d’Urbanisme. 

 

SEC. 3. ZONIFICACIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE 

Art. 140 - Definició de zones 

Dins el sòl no urbanitzable les Normes Subsidiàries estableixen les següents zones: 

. Clau 20: rural 

. Clau 21: protecció agrícola 

. Clau 22: protecció forestal 

. Clau 23: de valor ecològic-forestal 

. Clau 24: protecció de riberals i fondalades 

. Clau 25: protecció paisatgística 

. Clau 26: edificacions en NU 

 

Art. 142 - Protecció agrícola (clau 21) 

1. És qualificat com a tal el sòl no urbanitzable que té un especial valor agrícola, estigui conreat o 

no en el moment de la seva qualificació, o que s’han de preservar del procés d’incorporació a 

àrees urbanes. 

Les terres incloses en aquesta zona rebran un tractament prioritari en l’ordenament de les 

activitats agràries i foment per a la millora de les explotacions i mereix una especial 

protecció, d’acord amb els criteris de l’apartat b de l’article 117 del TR. 

2. Usos permesos: els únics usos admesos són els agrícoles, ramaders, forestal i l’habitatge a les 

masies existents, lligats a l’activitat familiar o empresarial. 

Agrícola: queden prohibides les instal·lacions que es contradiguin amb l’aprofitament del sòl 

per aquest ús. 

Forestal: per poder passar d’ús agrícola a forestal serà necessari un informe de l’A.D.F. local 

o en el seu defecte del Cap de Bombers de la zona, conforme no empitjora l’estructura de 

tallafocs del terme. 

Habitatge unifamiliar a les edificacions existents, destinat a les persones directament 

relacionades amb l’explotació dels terrenys on s’ubica. 
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Recreatiu, vinculat a una masia i a la protecció de l’activitat agrícola, limitat a cases de 

colònies, turisme rural, escoles de natura, amb reutilització d’edificis existents; el sòl edificat si 

així ho requereix l’ús proposat, pot ampliar-se un 10% per una sola vegada al llarg del 

període de vigència d’aquestes Normes Subsidiàries. 

Edificacions i instal·lacions d’utilitat pública o interès social. 

Construccions permanents: només s’autoritzaran construccions permanents destinades a 

magatzem d’eines agrícoles i a protecció de maquinària de pous legalitzats. 

3. Arbrat 

Es tindrà especial cura en la integració en l’entorn de qualsevol nova activitat o edificació 

d’acord amb els articles que regulen les disposicions generals del sòl no urbanitzable. 

La nova edificació no suposarà la destrucció de l’arbrat existent. En tot cas els possibles 

arbres arrencats es reemplaçaran dins el termini màxim d’un any. En la sol·licitud de llicència 

municipal hi constarà el seu nombre. 

 

Art. 144 – De valor ecològic – forestal  (clau 23) 

1. Les àrees forestals compreses en aquesta qualificació són àrees boscoses que han de ser 

protegides com a reserva natural pel seu alt valor ecològic i per la importància paisatgística 

primordial en la configuració física del patrimoni. 

Aquestes zones a més d’estar sotmeses a la legislació específica sobre la defensa i 

conservació de les masses forestals i el que estableix la legislació urbanística respecte les 

zones verdes, queden subjectes a aquesta normativa. 

2. La destinació dels terrenys no requereix necessàriament la titularitat pública. Les finques seran 

cuidades i conservades adequadament per garantir el seu caràcter forestal i la millor 

seguretat de la seva riquesa natural i paisatgística enfront els incendis. 

3. Condicions d’ús: Els terrenys integrants dels boscos no podran ser dedicats a usos, 

aprofitaments i utilitzacions que impliquin transformació de la massa boscosa; el seu 

aprofitament s’ajustarà a les determinacions de la Llei 6/1988 forestal de Catalunya. 

A més de la intervenció de l’Administració forestal l’Ajuntament haurà de vetllar per impedir 

que sota qualsevol pretext es realitzi aprofitaments que comportin un atemptat al caràcter 

intrínsec del bosc. Es prohibirà la plantació intensiva d’espècies que puguin alterar l’equilibri 

ecològic i l’entitat de les vegetacions del bosc. 

Queda prohibit tot tipus de nova edificació. Només podran autoritzar-se les instal·lacions 

d’utilitat pública o interès social si es justifica l’absoluta necessitat de situar-la en aquest sòl. 

Queda prohibida l’obertura de vies no grafiades per aquestes Normes Subsidiàries. 

4. Fonts i deus. A l’entorn de les fonts no es permet cap acció que impliqui la seva desaparició o 

variació del lloc tradicional d’aforament. 

 

 

 

 

NORMATIVA ESTABLERTA A TRAVÉS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 

PLANEJAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA PER A LA QUALIFICACIÓ DE SISTEMES GENERALS DE 

SERVEIS TÈCNICS A LA PARCEL·LA 99 DEL POLÍGON 1 I PREVISIÓ DE LES LÍNIES DE CONNEXIÓ I 

EVACUACIÓ. TM SANT JAUME DE LLIERCA (LA GARROTXA) 

Com s’ha citat al punt d’antecedents actualment es troba en fase d’aprovació provisional la “Modificació 

puntual de les normes subsidiàries de planejament de Sant Jaume de Llierca per a la qualificació de sistemes 

generals de serveis tècnics a la parcel·la 99 del polígon 1 i previsió de les línies de connexió i evacuació. TM 

Sant Jaume de Llierca (La Garrotxa)”. 

L’objectiu de la modificació puntual és requalificar el terreny on es vol implantar la nova subestació SE 
Poliger actualment amb classificació i qualificació de sòl no urbanitzable de protecció agrícola (clau 21), a 
terreny que mantindrà la classificació de sòl no urbanitzable però que passarà a la qualificació de 
Sistemes Generals de Serveis Tècnics (clau SGST) i Sistemes Generals de Serveis Tècnics Lliures (clau 
SGSTL). També contempla la constitució de les futures servituds de les línies elèctriques de 132 kV 
(connexió) i les línies elèctriques 25 kV (evacuació) de la pròpia subestació SE Poliger, que mantindran la 
classificació i la qualificació actual. 

Les noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació transcorren per terrenys amb la següent 
qualificació segons el planejament vigent: 

. De valor ecològic – forestal (clau 23). 

. De protecció agrícola (clau 21). 

. Zona verda (clau P). 

. Eixos estructurants (clau SX1). 

 

Donat que la modificació de les Normes subsidiàries de planejament en l’àmbit de les noves línies 
elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació manté la classificació i la qualificació actual, es regiran pel 
que contemplen les actuals Normes subsidiàries de planejament. 

 

 

 
 



PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA. NOVES LÍNIES ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES A 25 KV D’EVACUACIÓ DE LA NOVA SUBESTACIÓ DE 132/25 KV ANOMENADA “SUBESTACIÓ POLIGER”. TM DE SANT JAUME DE LLIERCA (LA GARROTXA) 
TRAMITACIÓ DE L’ARTICLE 48 DEL DECRET LEGISLATIU 1/2010 DE 3 D’AGOST, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME MODIFICADA PER LA LLEI 3/2012, DE 22 DE FEBRER, i DELS ARTICLES 47 i 50 DEL DECRET 64/2014, DE 13 DE MAIG, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT 

SOBRE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA 
 

DOCUMENT III. ESTUDI D'IMPACTE i INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
 

93PL18300                                                                                     Pàg. 61 de 94 

 
 

Imatge 51. Modificació de les NNSS de Sant Jaume de Llierca. Font: Modificació de les NNSS de planejament. 

 

 

 

 

Article 83.bis - Sistemes Generals de Serveis Tècnics (clau SGST) 

1. Els sistemes generals de serveis tècnics comprèn els terrenys destinats a la dotació d’infraestructures 

d’abastament d’aigües, serveis d’evacuació d’aigües residuals, centrals receptores i distribuïdores 

d’energia elèctrica i xarxa d’abastament, centrals de comunicacions i de telèfon, parcs mòbils de 

maquinària, plantes incineradores o abocadors de deixalles, ... el nivell de serveis dels quals és d’abast 

municipal o superior (supramunicipal). 

2. Només s’admeten els usos directament vinculats amb la instal·lació o servei de que es tracti, amb les 

condicions de funcionament específicament regulades en la legislació tècnica de la matèria, i en 

especial, aquella que asseguri les condicions de protecció de la instal·lació. 

3. L’edificació i les instal·lacions s’adaptaran a les característiques de l’entorn immediat, tant pel que fa a 

materials com a colors, procurant minimitzar l’impacte visual. 

4. Els espais lliures d’edificació o instal·lació que constitueixen l’entorn d’aquests serveis es consideraran com 

a Sistemes generals de serveis tècnics lliures (SGSTL). 

5. Tanmateix, quan el desenvolupament urbanístic municipal exigeixi la instal·lació d’algun dels serveis 

abans assenyalats i no n’existeixi una reserva específica de sòl, es podran situar en sòl urbanitzable i en 

sòl no urbanitzable. 

 

Article 83.bis1 - Sistemes Generals de Serveis Tècnics Lliures (clau SGSTL) 

1. Els sistemes generals de serveis tècnics lliures comprèn els espais lliures dels terrenys destinats a la dotació 

d’infraestructures d’abastament d’aigües, serveis d’evacuació d’aigües residuals, centrals receptores i 

distribuïdores d’energia elèctrica i xarxa d’abastament, centrals de comunicacions i de telèfon, parcs 

mòbils de maquinària, plantes incineradores o abocadors de deixalles, ... el nivell de serveis dels quals 

és d’abast municipal o superior (supramunicipal). 

2. Són els espais lliures enjardinats i/o arbrats que, independentment del seu règim urbanístic, tenen com a 

funció principal donar a l’àmbit dels sistemes generals un valor ambiental i paisatgístic per tal de 

garantir la relació amb el medi. 
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5 DIAGNOSI DEL PAISATGE 

5.1 Introducció 

5.1.1 Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines 

El Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines elaborat per l’Observatori del Paisatge, va ser 
aprovat definitivament el 23 de novembre de 2010. 

 
Imatge 52. Àmbit territorials d’aplicació dels catàlegs del paisatge. Font: Observatori del Paisatge. 

www.catpaisatge.net 

 
Unitats de paisatge 

Les unitats de paisatge són porcions del territori amb un mateix caràcter, és a dir, són caracteritzades 
per un conjunt d’elements que contribueixen a fer que un paisatge sigui diferent de l’altre, i no millor o 
pitjor. Així, les unitats de paisatge es basen, principalment, en els elements que estructuren el territori 
(les muntanyes, els rius, la xarxa de camins) i en la seva organització (sòl agrícola, forestal o urbà), però 
considerant alhora que aquest paisatge té unes dinàmiques determinades que han contribuït –i 
contribueixen– a afaiçonar la imatge actual (processos irreversibles d’urbanització, transformacions 
agrícoles), i amb una tradició cultural i una història particular que difícilment es poden identificar amb la 
simple superposició de capes cartogràfiques.  

Cada unitat de paisatge serà única, singular, diferent de la resta que li són veïnes i de les d’altres 
racons del país, atenent a criteris estructurals, funcionals i històrics diversos. 

La unitat de paisatge, doncs, s’entén en els catàlegs de paisatge com una part del territori 
caracteritzada per una combinació específica de components paisatgístics de naturalesa ambiental, 
cultural i perceptiva i de dinàmiques clarament recognoscibles que li confereixen una idiosincràsia 
diferenciada de la resta del territori. 
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Imatge 53. Unitats de paisatge de les Comarques Gironines. Font: Observatori del Paisatge. www.catpaisatge.net 

 

La zona d’estudi es troba al nord de la unitat de paisatge Valls d’Olot, just al límit amb la unitat Alta 
Garrotxa. 

 
Imatge 54. Unitat de paisatge Valls d’Olot. Font: Observatori del Paisatge. www.catpaisatge.net 

 

Unitat de paisatge: Valls d’Olot 

 

Els trets distintius d’aquest unitat de paisatge són: 

. Paisatge de muntanya mitjana articulat pels rius Fluvià i Ser on hi destaquen les morfologies 
produïdes pel vulcanisme quaternari com la cinglera basàltica de Castellfollit de la Roca o els 40 
volcans catalogats.  

. Paisatges forestals caracteritzats per la seva diversitat, amb presència d’alzinars, rouredes, i 
fagedes.  

. Existència del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, que protegeix els principals 
elements del paisatge geològic, vegetal i faunístic de les Valls d’Olot.  

. Paisatge agrícola de la Vall d’en Bas, situada en una plana quasi horitzontal al peu del Puigsacalm.  

. El mosaic format per conreus, pastures, boscos, masies i petits nuclis urbans.  

. Alguns nuclis urbans medievals com Santa Pau i Besalú i el paisatge urbà d’Olot, amb peces de gran 
valor com l’eixample Malagrida i el parc Nou 

 

I els principals valors en el paisatge: 

. La zona volcànica de la Garrotxa i els riberals dels cursos fluvials del Fluvià, la riera de Riudaura i la 
riera de Bianya.  

. El cingle de Castellfollit de la Roca. - La plana agrícola de la Vall d’en Bas.  

. El valor estètic del mosaic agroforestal.  

. El valor ecològic, estètic i simbòlic dels cons volcànics de la zona volcànica de la Garrotxa.  

. El valor ecològic, estètic i simbòlic-identitari de la fageda d’en Jordà.  

. Els nuclis de població de les valls, tals com Santa Pau, Besalú, Castellfollit de la Roca, el Mallol o 
Hostalets d’en Bas. 

 

 



PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA. NOVES LÍNIES ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES A 25 KV D’EVACUACIÓ DE LA NOVA SUBESTACIÓ DE 132/25 KV ANOMENADA “SUBESTACIÓ POLIGER”. TM DE SANT JAUME DE LLIERCA (LA GARROTXA) 
TRAMITACIÓ DE L’ARTICLE 48 DEL DECRET LEGISLATIU 1/2010 DE 3 D’AGOST, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME MODIFICADA PER LA LLEI 3/2012, DE 22 DE FEBRER, i DELS ARTICLES 47 i 50 DEL DECRET 64/2014, DE 13 DE MAIG, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT 

SOBRE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA 
 

DOCUMENT III. ESTUDI D'IMPACTE i INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
 

93PL18300                                                                                     Pàg. 64 de 94 

 

   

 

 

 

 

 

 

Imatge 55. Catàleg de paisatge de les comarques Gironines. Valors estètics. Elements configuradors. Font: 
Observatori del Paisatge. www.catpaisatge.net 

Segons el Mapa de valors estètics, elements configuradors, del Catàleg de paisatge de les comarques 
Gironines, la zona d’estudi no està catalogada com a cap element. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Imatge 56. Catàleg de paisatge de les comarques Gironines. Valors estètics. Patrons. Font: Observatori del 
Paisatge. www.catpaisatge.net 

Segons el Mapa de valors estètics, patrons, del Catàleg de paisatge de les comarques Gironines, la 
zona d’estudi no està catalogada. 
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Imatge 57. Catàleg de paisatge de les comarques Gironines. Valors estètics. Singularitats. Font: Observatori del 
Paisatge. www.catpaisatge.net 

Segons el Mapa de valors estètics, singularitats, del Catàleg de paisatge de les comarques Gironines, 
la zona d’estudi no està catalogada com a cap zona singular. 

 

 

 

 

 

   

Imatge 58. Catàleg de paisatge de les comarques Gironines. Valors estètics. Transformació periòdica de forma i 
color. Font: Observatori del Paisatge. www.catpaisatge.net 

Segons el Mapa de valors estètics, transformació periòdica de forma i color, del Catàleg de paisatge 
de les comarques Gironines, la zona d’estudi està catalogada com a zona de canvi puntual. 
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Imatge 59. Catàleg de paisatge de les comarques Gironines. Valors històrics i simbòlics. Font: Observatori del 
Paisatge. www.catpaisatge.net 

Segons el Mapa de valors històrics i simbòlics del Catàleg de paisatge de les comarques Gironines, la 
zona d’estudi es troba en àrees de paisatges agroforestals articulats per masies i en àrees amb 
concentració de castells. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

Imatge 60. Catàleg de paisatge de les comarques Gironines. Valors socials. Font: Observatori del Paisatge. 
www.catpaisatge.net 

Segons el Mapa de valors socials del Catàleg de paisatge de les comarques Gironines, la zona d’estudi 
es troba al nord d’un itinerari motoritzat global (la carretera A-26), però no hi ha present cap activitats 
ni altre pràctica. 
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Imatge 61. Catàleg de paisatge de les comarques Gironines. Valors productius. Font: Observatori del Paisatge. 
www.catpaisatge.net 

Segons el Mapa de valors productius del Catàleg de paisatge de les comarques Gironines, la zona 
d’estudi no es troba en cap zona catalogada. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 62. Catàleg de paisatge de les comarques Gironines. Itineraris paisatgístics. Font: Observatori del 
Paisatge. www.catpaisatge.net 

Segons el Mapa d’itineraris paisatgístics del Catàleg de paisatge de les comarques Gironines, la zona 
d’estudi es troba al nord d’un itinerari paisatgístic motoritzat, la carretera A-26. 
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Imatge 63. Catàleg de paisatge de les comarques Gironines. Valors naturals i ecològic. Font: Observatori del 
Paisatge. www.catpaisatge.net 

Segons el Mapa d’itineraris paisatgístics del Catàleg de paisatge de les comarques Gironines, la zona 
d’estudi no es troba en cap espai natural protegits. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 64. Catàleg de paisatge de les comarques Gironines. Dinàmiques del paisatge. Font: Observatori del 
Paisatge. www.catpaisatge.net 

Segons les dinàmiques del paisatge del Catàleg de paisatge de les comarques Gironines, la zona 
d’estudi no es troba en cap zona dinàmica. 
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5.2 Estudi del paisatge 

5.2.1 Concepte del paisatge 

Donar una definició única i completa de paisatge és, si no impossible, molt difícil. Depenent de 
l’enfocament que es dóna a aquest terme (geogràfic, ecològic, o de planificació mediambiental, per 
exemple), el concepte varia. 

DEFINICIÓ DE PAISATGE “Fragment del territori en el que intervenen les interaccions mediambientals i 
culturals i que l’home percep segons la seva pròpia sensibilitat”. 

CONVENCIÓ EUROPEA DEL PAISATGE (Florència, 20 octubre 2000) “Designa qualsevol part del 
territori, tal com és percebuda per les poblacions, en la que el seu caràcter resulta de l’acció de factors 
naturals i/o humans i de les seves interrelacions”. 

 

5.2.2 Components del paisatge 

Denominem components del paisatge als elements estructurals, fàcilment distingibles, naturals o 
artificials, que conformen un paisatge. Aquests elements s’interrelacionen entre si de manera que 
l’alteració o modificació d’un d’ells afecta a la resta i, per tant, al propi paisatge. Els canvis per causes 
naturals, deguts a processos geològics externs o a variacions del clima terrestre, solen ser lents excepte 
els provocats per processos catastròfics; no obstant això, les modificacions causades per l’ésser humà 
apareixen amb més rapidesa. Podem classificar aquests factors en abiòtics, biòtics i antròpics. 

Factors abiòtics (físics) 

Component geomorfològic. Proporciona el substrat, el territori i la forma del paisatge i té una gran 
influència sobre els altres. Comprèn els següents elements:  

. El relleu i la topografia, resultant dels processos geològics terrestres. És l’estructura sobre la qual es 
desenvolupen altres tipus de factors. El tipus de relleu es troba determinat per la seva litologia i 
els factors externs que hi poden actuar.  

. La litologia: naturalesa de les roques, disposició, estructura. Condiciona la vegetació. 

. L’element edàfic, és a dir, el tipus de sòl. Condiciona la vegetació. 

. L’element hidrològic, que comprèn l’aigua superficial (mars, rius, llacunes, etc.), la seva disposició, la 
seva mobilitat o quietud. Exerceix una gran atracció sobre l’observador. És important prendre 
nota de certes característiques quantitatives de les diverses formes d’aigua (nombre, forma, cabal, 
permanència i dimensions), així com de les qualitatives (neteja, color, moviment, transparència i 
temperatura). 

. Aire: Es tracta del component que d’una banda personalitza el clima d’un territori (element 
d’important influència en els components biòtics i l’acció humana) i, per una altra, és el mitjà 
difusor dels sons i de les olors. 

Factors biòtics 

El component biòtic per excel·lència és la vegetació, ja que la fauna, excepte casos molt concrets 
(espècies gregàries o molt abundants), no té un paper destacat en la percepció del paisatge a causa de 
la seva mobilitat. De la vegetació no ens interessa el coneixement de les espècies, sinó altres aspectes, 
com els biotips presents (herbes, arbusts o arbres), la distribució i la densitat. La vegetació és la 
responsable d’algunes de les característiques estètiques més patents del paisatge, com el color, el 

contrast, la textura, etc. 

Component antròpic 

Comprèn les estructures que apareixen en el paisatge o les actuacions sobre ell que són degudes a 
l’acció humana. En el planeta és difícil trobar paisatges “naturals”, sense cap tipus d’influència humana, 
sobretot en zones amb una història de successió de diferents cultures, com és el cas de la conca 
mediterrània. Les actuacions humanes més freqüents sobre el paisatge són degudes a: 

. Activitats agrícoles i ramaderes: conreus extensius i intensius sota plàstic, pastures i construccions 
annexes. 

. Activitats lúdiques i esportives: jardins, camps d’esport, estacions d’esquí. 

. Obres públiques puntuals: ponts, preses, ports. 

. Obres públiques lineals: carreteres, ferrocarrils, esteses elèctriques. 

. Espais rurals i urbans: pobles, ciutats. 

. Espais industrials: polígons industrials, centrals energètiques. 

. Explotació de recursos: pedreres, mines, roturacions. 

En definitiva, quan contemplem un paisatge, podem descompondre’l en un escenari físic, configurat pel 
component geomorfològic i el climàtic, en una actuació dels éssers vius, fonamentalment la vegetació i 
l’acció humana sobre l’entorn. 

 

5.2.3 Elements visuals del paisatge 

El paisatge, entès com a conjunt d’unitats territorials amb diferents propietats i característiques, pot 
ésser analitzat i definit a través dels elements visuals: forma, línia, color i textura, els quals s’hi poden 
afegir l’escala i l’espai. Aquests atributs es refereixen a l’expressió visual objectiva del paisatge, no a 
les preferències ni a qualsevol altre tipus de resposta de l’observador enfront del paisatge. 

La importància relativa dels diferents elements visuals depenen del tipus de paisatge. L’element o 
elements més significatius seran aquells que contribueixin a identificar o singularitzar el seu caràcter, bé 
pel seu fort contrast, que crida l’atenció de l’espectador i fa que domini en la composició, bé per la 
seva única i uniforme presència en l’escena. 

Forma 

Es refereix a les característiques morfològiques (volum, superfície, o geometria) dels objectes presents en 
el paisatge, que permeten distingir-los clarament del fons de l’escena o de l’entorn. Els components del 
paisatge que més contribueixen a aquesta característica visual són el geomorfològic – especialment el 
relleu i l’aigua – i la vegetació. La forma s’avalua en funció de les següents propietats dels objectes: 
volum, complexitat, regularitat, orientació respecte als eixos principals del paisatge i contrast amb 
l’entorn. Així, un objecte amb una forma regular, compacta i orientada respecte a l’eix vertical 
destacaria en un paisatge natural, que generalment té característiques oposades, i passaria més 
desapercebut en un paisatge urbà. 

Les formes canviants (el fum d’una xemeneia, els núvols arrossegats pel vent, l’aigua en moviment, un 
ferrocarril) atrauen l’atenció de l’observador. Globalment, un paisatge pot tenir una forma 

bidimensional, quan els seus elements només tenen fonamentalment dos dimensions, profunditat i 
amplària; o tridimensional, quan hi ha algun element que introdueix la tercera dimensió, l’altura; per 
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aquest motiu el relleu accentua la forma del paisatge. 

Línia 

Es defineix com el recorregut, real o imaginari, que segueix la vista de l’observador sobre l’escena o 
sobre una part d’ella. Es produeix quan hi ha diferències brusques no puntuals entre les característiques 
visuals (color, forma, teixidura) d’elements adjacents o quan hi ha objectes alineats en una determinada 
direcció. 

Les línies més freqüents en els paisatges són: la vora de la silueta d’un objecte contra el seu fons (línia 
horitzó). La frontera entre zones amb diferents tipus de vegetació o entre una zona amb vegetació i una 
altra sense, el contacte entre l’aigua i la terra, i objectes que recorren l’escena en una determinada 
direcció (cursos d’aigua, carreteres, ferrocarril, canalitzacions, etc.). 

Color 

És la propietat dels objectes de reflectir la llum que reben amb una longitud d’ona i una intensitat 
determinades. Aquesta propietat ens permet diferenciar objectes que, sense ella, ens semblarien 
idèntics. Per altra banda, el color és la principal característica visual dels objectes d’un paisatge i la 
combinació de colors és el que determina en gran mesura les qualitats estètiques globals d’aquest. 

El color s’avalua en funció del: 

Tint. Des del punt de vista perceptiu, els colors es divideixen en càlids (vermells, grocs, taronges) i freds 

(blaus, violetes). 

Tonalitat. Depèn de la intensitat de la llum reflectida i divideix als colors en clars i foscs en una 
graduació contínua. 

Lluentor. Depèn de la superfície reflectant; divideix als colors en brillants i mats. 

Contrast. Es refereix al conjunt de colors que té un paisatge; es produeix per la presència de colors 
complementaris o de característiques oposades, per exemple: grocs amb violetes, rojos amb verds, 
blaus amb taronges, colors càlids amb foscs, brillants amb mats. 

Textura 

Es refereix a les irregularitats o variacions que s’aprecien en la superfície d’un objecte i que fan que 
aquesta no sigui uniforme. En un paisatge, la textura es manifesta fonamentalment sobre les superfícies 
formades per l’agregació de formes i/o colors dels objectes. La textura s’avalua segons quatre 
característiques: 

Gra. Es deu a la grandària relativa dels objectes (irregularitats). Pot ser fi, mitjà i gruixut. 

Densitat. Es refereix al grau d’agregació dels objectes. Pot ser baixa, quan els objectes estan dispersos, 
mitjana i alta, quan els objectes estan molt pròxims. 

Regularitat. Es refereix a l’ordenació i distribució espacial dels objectes. Pot ser a l’atzar, uniforme, 
gradual o en grups. 

Contrast intern. Es refereix a la diversitat de grandàries, formes o/i colors dels objectes (irregularitats) 
que formen les superfícies d’agregació d’un paisatge. 

Les textures de gra gruixut i elevat contrast intern solen dominar sobre les de gra fi i amb poc contrast 
intern. 

 

Escala intrínseca 

És la relació entre la grandària dels objectes del paisatge i l’entorn on se situen. Per a determinar 
l’escala intrínseca d’un paisatge normalment realitzem comparances, conscients o inconscients, amb 
objectes coneguts, com un arbre, una casa, la figura humana, etc. 

Els objectes voluminosos, d’aspecte pesat i compacte, situats en llocs tancats o d’extensió reduïda 
dominen sobre els petits, d’aspecte fràgil i lleuger, situats en espais oberts. 

Composició espacial o escena 

És una característica visual que afecta al paisatge complert; es refereix a la disposició tridimensional 
dels objectes en l’espai escènic. S’avalua en funció de: 

La posició dels objectes segons el plànol horitzontal. Segons aquest plànol es defineixen diferents 
tipus de paisatge: panoràmics, amb predomini dels elements horitzontals, sense límits per a la visió; 
tancats, amb barreres visuals que limiten la visió de l’escena focalitzats amb línies que semblen 
convergir cap a un punt o zona del paisatge dominats, amb la presència d’un objecte en primer plànol o 
un element singular que per la seva forma, color o textura domina l’escena. 

El fons escènic 

Segons sigui el fons escènic, els objectes tindran un major o menor contrast amb ell, el que determina la 
seva major o menor dominància en l’escena. Normalment, un objecte vist contra el cel destaca més que 
quan es veu contra el terreny o contra l’aigua. 

 

5.2.4 Factors que influeixin en la percepció del paisatge 

La visibilitat fa referència al territori que es pot apreciar des d’un punt o zona determinada. La conca 
visual i la visibilitat valoren amb independència les característiques inherents al territori i a la seva 
significació sensorial i cultural, com a definidors de la seva qualitat visual. 

La percepció visual d’un paisatge depèn de les condicions en que es realitzi l’observació (relacions 
observador - paisatge) i de la visibilitat del territori en aquest moment. Entre els factors que poden 
modificar la visió del paisatge s’han de remarcar: 

Distància d’observació. A major distància d’observació menor nitidesa i menor apreciació dels detalls. 
En relació amb els paisatges, els colors es tornen més pàl·lids, menys brillants, tendint cap als tons blaus; 
la força o intensitat de les línies s’afebleix; la textura perd contrast intern i el gra es fa més fi; i la 
forma perd individualitat i nitidesa. Es distingeixen tres zones o plans d’observació: zona pròxima o 

primer pla, zona mitjana o plànol mitjà i zona llunyana o plànol general; en cadascun d’ells la 
percepció és diferent; així, un paisatge, en el qual la vegetació arbòria és l’element dominant, observat 
en un plànol general ens semblarà un bosc, observat en un plànol mig veurem una pineda, i observat en 
un primer plànol veurem pins pinyoners, per exemple, ja que en aquest últim tipus de plànols els detalls 
són més visibles. 

Els llindars entre visió mitja i pròxima, i entre visió llunyana i mitja, varien amb la naturalesa del territori 
i les condicions atmosfèriques. Segons diferents estudis de camp els llindars poden col·locar-se entre els 
200 i 500 m. i entre els 800 i 5.000 m. respectivament. Sembla acceptat que la distància crítica, a 
partir d'on es perden els detalls, oscil·la entre 1.000 i 1.300 m. depenent del color, contrast i extensió 
dels objectes vistos i de les condicions meteorològiques. 
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Posició de l’observador. Determina l’angle d’observació. Segons aquest es poden tenir perspectives 
diferents que modifiquen la percepció de la forma, l’escala intrínseca i la configuració espacial o 
escena. Les posicions d’observació inferiors fan que les formes semblin majors i més dominants i 
redueixen la perspectiva i el camp visual. Les posicions superiors amplien el camp visual i la perspectiva. 

Condicions atmosfèriques. Modifiquen les propietats visuals dels elements en les unitats de paisatge, el 
seu grau de visibilitat i la nitidesa de la visió. 

Il·luminació. No només influeix la intensitat (quantitat de llum), sinó també la posició de la font de llum, 
normalment el Sol, ja que segons sigui posterior, frontal, vertical, lateral, naixent o ponent, les zones 
d’ombra canvien i el color, la textura, els contrastos i la perspectiva són diferents. Aquest factor fa que 
la percepció d’un paisatge pateixi modificacions periòdiques estacionals i diàries. 

Moviment de l’observador. L’observador pot estar quiet en una zona d’observació o moure’s, bé a 
través del paisatge o fora d’ell; en aquest cas, el que observa és una successió d’escenes diferents. 

Durada de l’observació. La major o menor durada de l’observació influirà en la minuciositat i en el 
detall d’aquesta. 

L’anàlisi de la conca visual s’analitza tot contemplant els següents aspectes: abastament visual, zones de 
distància, angle d’incidència visual, propietats de la conca (forma, excentricitat, superfície, etc.), nombre 
d’observadors, actitud dels observadors, etc. 

 

5.2.5 Fragilitat visual 

Una característica interessant del paisatge en els estudis d’avaluació d’impacte visual és la seva 
fragilitat visual o vulnerabilitat visual, que es defineix com la susceptibilitat d’un paisatge a 
deteriorar-se en els seus aspectes estètics a causa de l’ús al que està destinat. 

Oposada a la fragilitat és la capacitat d’absorció visual, que és l’aptitud que té un paisatge 
d’absorbir visualment modificacions o alteracions sense pèrdua de la seva qualitat visual, és a dir, 
permet que els efectes de les accions desenvolupades en un paisatge “es vegin menys” o “destaquin 
poc”, produint un menor impacte visual. 

La fragilitat visual d’un paisatge depèn, en primer lloc, del tipus d’activitat que es desitja desenvolupar 
i, en aquest sentit, es deuria especificar la seva fragilitat per a cadascuna de les possibles actuacions 
que es puguin realitzar en ell; i en segon lloc, d’un conjunt de components del paisatge i de factors 
externs, que són: 

Component geomorfològic. Una topografia complexa i les estructures geomorfològiques tancades 
augmenten la capacitat d’absorció visual perquè redueixen el nombre de punts des dels quals es pot 
veure el paisatge, redueix la conca visual (veure més endavant). 

. La vegetació. Quan major és l’altura, la cobertura i la densitat de la vegetació, més s’incrementa la 
capacitat d’absorció visual i el paisatge és menys fràgil. 

. Conca visual. Es defineix com la superfície o els punts des dels quals és visible un paisatge. Un 
paisatge com més visible és, més fragilitat visual té. 

. Factors històric - culturals. Es refereix a l’existència en el paisatge, o en la seva proximitat, de zones o 
motius singulars que actuen com punts d’atracció focalitzant la visió cap a ells i cap al seu entorn. 
D’aquesta manera s’augmenta la fragilitat visual dels paisatges que els contenen o estan pròxims 
a ells. 

. Accessibilitat. És una característica extrínseca al paisatge i, per tant, modificable. Una bona 
accessibilitat, com la proximitat a pobles i a carreteres augmenta la presència potencial 
d’observadors i, en conseqüència, incrementa la fragilitat visual. En aquest cas, per a distingir-la 
de la fragilitat intrínseca del paisatge, la denominarem fragilitat visual adquirida. 

La freqüentació humana és un paràmetre a tenir molt en compte a l’hora de valorar un paisatge, doncs 
no és el mateix un paisatge sense observadors que un molt freqüentat. A més, la freqüentació és un 
element que afecta directament sobre la qualitat del paisatge degut a la capacitat de degradació que 
aquella té sobre l’entorn. 

 

5.2.6 Repercussions sobre el paisatge 

El paisatge actual 

El paisatge és un recurs natural amb fortes connotacions socioeconòmiques, fruit del procés d’integració 
contínua entre l’acció antròpica i el medi físic. S’identifica amb el conjunt del medi, considerant-lo com un 
complex d’interrelacions derivades de la interacció dels elements biòtics i abiòtics que el formen. 

L’estimació del paisatge, d’acord amb el seu component natural, sempre comporta un bon grau de 
subjectivitat; tanmateix s’aborda el seu estat inicial amb l’anàlisi descriptiva del medi escènic i dels 
paràmetres que millor defineixen l’aspecte estètic del paisatge: la visibilitat, la qualitat paisatgística i la 
fragilitat. 

L’àmbit territorial del present projecte, noves línies subterrànies a 25 kV, nou suport conversor A/S i 
retirada de la línia aèria existent a 25 kV i 8 suports,  es troba dins del terme municipals de Sant Jaume 
de Llierca, corresponen a la comarca de la Garrotxa. Concretament està situada al Paratge de Pla de 
Poliger. 

Les nou línies de sortida  de la SE Poliger seran a  25 kV, subterrànies i de 400 mm² d’alumini, tres 
aniran en direcció a Castellfollit i sis en direcció a Argelaguer.  

Les tres línies en direcció Castellfollit discorreran paral·leles a la carretera N260 sense entrar a la seva 
zona d’afectació (50 metres) per camps de conreu. La línia Pla de Poliger Sud acabarà en una 
conversió en un suport previst sota la línia aèria existent, que es retirarà. Aquest nou suport es construirà 
al costat del suport 103 de la línia aèria a 25 kV a retirar, per tal de donar continuïtat a la línia aèria 
existent en direcció sud.  Les altres dues línies continuaran paral·leles a la carretera fins al camí de Cal 
Revisor pel qual discorreran per la carretera existent fins al centre de transformació 397 Cal Revisor, on 
es connectaran a les cabines existents. Aquesta actuació permetrà desmuntar el tram aeri en doble 
circuit des del suport T-100 fins al T-104 i deixar fora de servei el tram subterrani des del CT 397 Cal 
Revisor fins al suport T-100 on actualment hi ha la conversió aèria – subterrània. 

Les sis línies en direcció Argelaguer discorreran juntes i paral·leles a la carretera N260, sense entrar a 
la seva zona d’afectació (50 metres) per camps de conreu i la zona verda del polígon industrial, fins a 
la vora del carrer del Polígon Pla de Poliger Nord. En aquest punt dues línies es connectaran, mitjançant 
unes unions, a les línies Sant Jaume I i II, dues més, també amb unions, es connectaran als extrems 
resultants de tallar la derivació Pla de Poliger Nord entre el CT 414 Pagès Valentí i el CT 
228 Pla de Poliger a partir d’ara destins de les noves línies, una cinquena línia es connectarà a una 
cabina de línia del centre de transformació 407 Pla de Poliger Nord i per últim la sisena línia es 
connectarà a la línia que es construirà properament des del CT 407 a les instal·lacions del CS 613 
Sacopa Poliger. Aquesta actuació permetrà desmuntar el tram aeri en doble circuit des del suport T-
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104 fins al suport T-107, on actualment hi ha la conversió aeri – subterrània, i deixar fora de servei un 
tram subterrani existent. 

Analitzant la qualitat del paisatge es contemplen tres aspectes de qualitat: 

- Visibilitat (qualitat primària). 

- Qualitat visual del paisatge (qualitat secundària). 

- Fragilitat visual del paisatge (qualitat terciària). 

 

 
Imatge 65. Geomorfologia. Font: Elaboració pròpia a partir de imatges del Google Earth.  

 

 
Imatge 66. Geomorfologia. Font: Elaboració pròpia a partir de imatges del Google Earth.  

 

Per a la diagnosi del paisatge s’han definit quatre unitats descriptives del paisatge (UDP). 
 

. UDP 1: Forestal 

Aquesta unitat de paisatge engloba les masses boscoses de l’àmbit d’estudi, la muntanya del Cos dins el 
municipi de Montagut i Oix situat a l’oest de la zona d’estudi, i la zona boscosa de la serra de Mont-ros, 
dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, situada al sud-est de la zona d’estudi. 
Aquestes dues figures estan incloses dins del Pla d’Espais d’Interès Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa i dins la Xarxa Natura 2000 Zona Volcànica de la Garrotxa (codi ES5120004). 

 

. UDP 2:Mosaic agrícola-forestal 

Aquesta unitat de paisatge engloba la zona formada pels conreus herbacis de secà i els marges 
boscosos que els separen. És la unitat més àmplia de la zona d’estudi i es situa principalment a les zones 
planes del nord i el sud de la zona d’estudi al voltant de les zones urbanitzades.  

 

- UDP 3: Fluvial 

Aquesta unitat de paisatge engloba l’àmbit del riu Fluvià i els marges amb vegetació de ribera  
associada al curs fluvial. 
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. UDP 4: Urbanitzat 

En aquesta unitat de paisatge és on s’implanten les noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV 
d’evacuació de la nova subestació de 132/25 kV anomenada “Subestació Poliger”.  

Es tracta d’una paisatge urbanitzat principalment degut a la presència del Polígon Industrial Pla de 
Poliger, la carretera A-26 i de les zones urbanes pròximes situades a l’est l’anomenada La Cometa, i a 
l’oest el nucli de Sant Jaume de Llierca. 

Part de la traça de les noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació, tot i transcorre en 
conreu de secà per la proximitat a l’A-26 i al Polígon Industrial Pla de Poliger s’engloba en aquesta 
unitat de paisatge. 

Es destacar la presència d’elements antròpics com la presència de les línies elèctriques existents, el 
polígon industrial, els camins urbans, les carreteres veïnals i els camins de vianants. 

El valor de l’impacte visual del projecte en aquesta unitat es considera baix degut a la presència del 
polígon industrial i de la carretera A-26, via de comunicació important. 

Pel que fa la visibilitat les noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació presentaran un 
impacte nul al ser soterrades. Únicament es projecta la construcció d’un nou suport conversor A/S per tal 
de donar continuïtat a la línia aèria existent en direcció sud. Aquest nou suport es construirà al costat del 
suport 103 de la línia aèria a 25 kV a retirar. També es retiraran 7 suports més (del 100 al 107). 
Tenint en compte aquests condicionants la visibilitat del projecte respecte la visibilitat actual suposarà 
una disminució 

Pel que fa al percentatge de vegetació eliminada a l’àrea de treball, és pràcticament nul·la en 
transcorre la traça de les línies projectades per vies de comunicació,  zona agrícola i només afecta una 
petita part de zona boscosa a l’altura del nou suport conversor A/S. 

 
 

Imatge 67. Unitats de paisatge. Font: Elaboració pròpia. 

 

Anàlisi de la visibilitat 

Introducció 

La visibilitat fa referència al territori que es pot apreciar des d’un punt o zona determinada. La conca 
visual i la visibilitat valoren amb independència les característiques inherents del territori i a la seva 
significació sensorial i cultural, com a definidors de la seva qualitat visual. Seria l’efecte que sobre 
l’observador té el territori analitzat a partir de la seva percepció mitjançant els sentits. 
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Conca visual 

L’operació bàsica de les anàlisis de visibilitat és la determinació de la conca visual. La conca visual d'un 
punt es defineix com la zona que és visible des d'aquest punt (Aguiló, 1991). Les característiques de les 
conques es defineixen pels següents elements: 

. Grandària: quantitat d’àrea vista des de cada punt. Un punt és més vulnerable quant més visible 
és, quan major es la seva conca visual. 

. Altura relativa: són més fràgils els punts que estan molt més per damunt o per sota de la seva 
conca visual, i menys fràgils aquells altres que tenen la seva conca visual al mateix nivell. 

. Forma de la conca: les diferents formes que adopten les conques visuals poden determinar la 
sensibilitat als impactes d'una zona. 

. Compacitat: major o menor presència de zones no vistes (d'ombra), o buits dins del contorn format 
pels punts més allunyats. És el percentatge de la conca que es veu en el contorn de la conca visual. 

 

La determinació de la superfície des de la qual un punt o conjunt de punts són visibles, o recíprocament, 
la zona visible des d'un punt o conjunt de punts, resulta de gran importància per a l’avaluació 
d’impactes visuals i sol ser considerada com la intervisibilitat, que intenta qualificar un territori en funció 
del grau de visibilitat recíproca de totes les unitats entre si. 

Pel present projecte d’actuació específica de les noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV 
d’evacuació, al tractar-se de línies subterrànies no té sentit generar cap conca visual ja que aquestes no 
seran vistes. 

Únicament es projecta la construcció d’un nou suport conversor A/S per tal de donar continuïtat a la línia 
aèria existent en direcció sud. Aquest nou suport es construirà al costat del suport 103 de la línia aèria 
a 25 kV a retirar. També es retiraran 7 suports més (del 100 al 107). Tenint en compte aquests 
condicionants la visibilitat del projecte respecte la visibilitat actual suposarà una disminució.   

 

La qualitat paisatgística 

L’estimació inicial del paisatge de l’àrea projectada s’efectua analitzant la qualitat visual de l’entorn 
immediat de la infraestructura projectada i la de fons escènic o visual del territori. 

En cada unitat es determinarà la qualitat visual del territori, fent èmfasi tant en els seus elements 
naturals com artificials percebuts per l’observador. La qualitat paisatgística estarà condicionada, doncs, 
pels mecanismes fisiològics i psicològics del mateix observador, juntament amb els condicionants 
educatius i culturals existents entre observador i paisatge. 

Pel que fa l’entorn immediat, es pot considerar que ens trobem davant un paisatge on la empremta 
humana es presenta a diferents nivells: 

. A nivell agrícola: correspon a tots els àmbits planers on hi ha conreus herbacis secà i degut a la 
topografia de la zona, l’activitat agrícola és molt important. 

. A nivell forestal: trobem una formació forestal formada principalment per alzinars amb marfull i 
boscos mixtes d’alzina i roure martinenc. 

. A nivell urbà: trobem el nucli de Sant Jaume de Llierca i el polígon industrial Pla de Poliger. 

. A nivell d’infraestructures, la presència de serveis, de carreteres com l’A-26 i la N-260z, camins, 
línies elèctriques, indiquen un alt grau artificialització.  

 

La intervenció humana sobre el paisatge es veu sobretot al nucli urbà, el polígon industrial i a les zones 
agrícoles, on hi ha situades les cases disseminades i tots els camps de conreu que les envolten.  

Per les característiques morfològiques de l’entorn llunyà així com pel seu actual estat de conservació, 
d’integració i de visibilitat d’àrea força aïllada a visuals extrínseques, es considera que la qualitat 
paisatgística del fons escènic és mitjana. 

Es consideren les tres classes de qualitat visual establertes pel Servei Forestal del Departament 
d’Agricultura dels Estats Units (USDA Forest Service) (vegeu la Taula 14):  

. Classe A. De qualitat alta, àrees amb trets singulars i excel·lents. 

. Classe B. De qualitat mitja, àrees els trets de les quals posseeixen varietat en la forma, color, línia 
i textura, però que resulten comuns en la regió estudiada, i no excepcionals. 

. Classe C. De qualitat baixa, àrees amb molt poca varietat en la forma, color, línia i textura. 

 

Varietat paisatgística 
Classe A Classe B Classe C 

Alta Mitjana Baix 

1. MORFOLOGIA O 

TOPOGRAFIA 

Pendents de més del 60%, 
vessants molt modelats, 
erosionades i embarrats o amb 
trets molt dominants 

Pendents entre 30 – 60%, 
vessants amb modelat suau o 
ondulats 

Pendents entre 0 – 30%, 
vessants amb poca variació, 
sense modelat i sense trets 
dominants 

2. FORMA DE LES 

ROQUES 

Formes rocoses. Pedregars, 
afloraments i talussos, etc., 
inusuals en grandària, forma i 
localització 

Trets que no ressalten; similars als 
de la classe alta, sense destacar 
especialment 

Pràcticament sense trets 
apreciables 

3. VEGETACIÓ 

Alt grau de varietat. Grans 
masses boscoses. Gran 
diversitat d’espècies 

Coberta vegetal gairebé 
contínua, amb poca varietat en la 
distribució. Diversitat d’espècies 
mitja 

Coberta vegetal contínua, 
sense variació en la seva 
distribució 

4. FORMES D’AIGUA: 

RIEROLS I RIUS 

Cursos d’aigua amb nombrosos i 
inusuals canvis en el llit, 
cascades, ràpids, meandres o 
gran cabal 

Cursos d’aigua amb 
característiques bastant comunes 
en el seu recorregut i cabal 

Torrents i rierols intermitents 
amb poca variació en 
cabal, salts, ràpids o 
meandres. 

5. GRAU 

D’ANTROPITZACIÓ 

Superfície amb menys del 20% 
urbanitzada o sense grans 
elements pertorbadors del 
paisatge 

Superfície entre el 20 – 60% 
urbanitzada o amb alguns 
elements antròpics pertorbadors 
del paisatge 

Superfície amb més del 
60% urbanitzada o amb 
múltiples elements antròpics 
pertorbadors del paisatge 

 

Taula 14. Classes de qualitat escènica (USDA Forest Service). 
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On les puntuacions són:  

. Classe A: 1 

. Classe B: 0,5 

. Classe C: 0,2 

 

L’addició dels valors de la taula genera una escala de qualitat de major a menor en un rang d’1 a 5. 
Aplicant aquesta matriu a la zona d'estudi s'obté el següent resultat de qualitat visual: 
 

UDP 1 2 3 4 5 Total 

1 0,5 0,5 1 0,5 1 3,5 

2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 1,3 

3 1 0,5 1 1 1 4,5 

4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Taula 15. Classes de qualitat escènica (USDA Forest Service). 

 

De forma global es pot dir que la qualitat visual de la zona d’estudi és de Classe C qualitat baixa, 
àrees amb molt poca varietat en la forma, color, línia i textura. 
 

La fragilitat paisatgística 

La fragilitat del paisatge és la capacitat que aquest té per absorbir els canvis que en ell es produeixen. 
Està conceptualment lligada a les característiques del territori relacionades amb la seva capacitat de 
resposta al canvi de les seves propietats paisatgístiques.  

La fragilitat visual és una qualitat intrínseca que es correspon amb la capacitat biunívoca d’absorció 
visual, entesa com aptitud del territori per a absorbir visualment modificacions o alteracions sense 
detriment de la seva qualitat paisatgística.  

En l’anàlisi de la fragilitat visual es contemplen: 

. Factors biofísics de l'indret com són: la densitat de vegetació, el contrast cromàtic sòl - vegetació, 
l’altura de la vegetació, la diversitat d’estrats, el contrast cromàtic entre la vegetació, la 
estacionalitat de la vegetació, el pendent, l’orientació, etc. 

. Factors perceptius de l’entorn d’un indret com: àrees vistes, percentatges de buits o zones d’ombra, 
allargament de formes, posició relativa en alçada, etc. 

. Caràcters històric- culturals com: elements particulars i globals del paisatge, etc. 

. Elements d’accessibilitat com: proximitat a pobles i carreteres, exposició a visuals preferents des de 
zones urbanitzades, etc. 

 

Pel que fa les unitats de paisatge, aquestes es delimitaran segons el seu aspecte exterior i permetrà 
definir i diferenciar-les a partir de l’estructura espacial del territori. D’aquesta forma s’han diferenciat 
les següents unitats de paisatge: 

. UDP1: Forestal. 

. UDP2: Mosaic agrícola forestal. 

. UDP3: Fluvial. 

. UDP4: Urbanitzat. 
 

Per avaluar la capacitat d’absorció visual s’aplica la metodologia proposada per Yeomans, la qual es 
basa en els factors biofísics indicats en la taula 16: 
 

Factor Característiques 
Valors de CAV 

Nominal Numèric 

Pendent 

P 

Inclinada (pendent > 55%) Baix 0,2 

Inclinació suau (25 – 55%) Moderat 0,5 

Poc inclinat (0 – 25%) Alt 1 

Diversitat de 
vegetació 

D 

Erms, prats i matolls Baix 0,2 

Coníferes, repoblacions Moderat 0,5 

Diversificada (barreja de clars i boscos) Alt 1 

Estabilitat del sòl i 
erosionabilitat 

I 

Restricció alta, derivada del risc alt d’erosió i 
inestabilitat, pobra regeneració potencial. 

Baix 0,2 

Restricció moderada a causa d’un cert risc d’erosió i 
inestabilitat i regeneració potencial 

Moderat 0,5 

Poca restricció pel risc baix d’erosió i inestabilitat i bona 
regeneració potencial. 

Alt 1 

Vegetació. 
Regeneració 
potencial R 

Potencial de regeneració baix Baix 0,2 

Potencial de regeneració moderat Moderat 0,5 

Potencial de regeneració alt Alt 1 

Contrast de color 
sòl – vegetació 

V 

Contrast visual alt entre sòl i vegetació Baix  0,2 

Contrast visual moderat entre sòl i vegetació Moderat 0,5 

Contrast visual baix entre sòl i vegetació Alt 1 

Taula 16. Valors de la Capacitat d’Absorció Visual (CAV) Pres de Yeomans. 1986 modificat. 

 

L’addició d’aquest valors aplicats a la zona d'estudi genera una escala de capacitat d'absorció visual 
de major a menor en un rang de 5 a 1; concretament a la zona en estudi s'obtenen els següents resultats 
de capacitat d’absorció visual: 
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UDP P D I R V Total 

1 0,5 1 1 1 1 4,5 

2 1 0,5 0,2 0,2 0,2 2,1 

3 0,5 1 1 1 1 4,5 

4 1 0,5 0,2 0,2 0,2 2,1 

Taula 17. Taula de resultats de CAV. 

En la zona d’estudi on es preveu construir les línies soterrades a 25 kV d’evacuació, i retirar la línia 
aèria a 25 kV existent, s’obté un valor baix de CAV (capacitat d’absorció visual, definit com la inversa 
de la fragilitat). 

 

5.3 Valoració de la sensibilitat de les unitats paisatgístiques 

Per tal d'obtenir una visió de conjunt entre la qualitat paisatgística i la Capacitat d'Absorció Visual 
(CAV) – inversa de la fragilitat– de la zona d'estudi i així poder establir el grau de sensibilitat o 
protecció d'aquesta, s'aplica una matriu d'integració: les combinacions d'alta qualitat - alta fragilitat 
(baixa CAV) seran candidates a protecció, mentre que les de baixa qualitat - alta CAV tenen una alta 
capacitat de localització d'activitats antròpiques. 

CAV 

Qualitat 

Baixa       Alta 

[1 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5] 

Alta (4 - 5] 
5 

3 

2 

  (3 - 4] 
  

  (2 - 3] 
4 

Baixa (1 - 2] 1 

Taula 18. Matriu d’integració qualitat paisatgística-CAV (Ramos et al., 1980). 

 

. Classe 1. Zones d'alta qualitat i baixa CAV, la conservació de la qual resulta prioritària. 

. Classe 2. Zones d'alta qualitat i alta CAV, aptes en principi, per la promoció d'activitats que 
requereixin qualitat paisatgística i causin impactes de poca entitat en el paisatge. 

. Classe 3. Zones de qualitat mitjana o alta i CAV variable, que poden incorporar-se a les anteriors 
quan les circumstàncies ho aconsellin. 

. Classe 4. Zones de qualitat baixa i CAV mitjana o baixa, que poden incorporar-se a la classe 5 
quan sigui precís. 

. Classe 5. Zones de qualitat baixa i CAV alta, aptes des del punt de vista paisatgístic per la 
localització d'activitats poc grates o que causin impactes molt forts. 

Així doncs, creuant els valors de qualitat paisatgística i Capacitat d'Absorció Visual total en la matriu 
anterior per la zona d'estudi s'obté a quina classe de capacitat d'absorció d'activitats pertany aquesta, 
des del punt de vista paisatgístic. 

UDP Valor de Qualitat Valor de CAV Classe CAV - Q 

1 3,5 4,5 Classe 3 

2 1,3 2,1 Classe 4 

3 4,5 4,5 Classe 2 

4 1 2,1 Classe 4 

Taula 19. Taula de resultats de CAV. 

 

Les noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació es localitzen a la UDP 4 que presenta una 
bona capacitat per absorbir activitats impactants, ja que presenta una qualitat paisatgística més aviat 
baixa i una Capacitat d’Absorció Visual mitjana-baixa. 
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6 SENSIBILITAT AMBIENTAL 

La sensibilitat ambiental és baixa ja que la zona d’estudi afecta a terrenys de conreu de secà i en un 
tram la traça subterrània creua zones forestals, però no afecta a cap: 

. Espai natural de protecció especial. 

. PEIN. 

. Xarxa Natura 2000. 

. Forest públics. 

. Àrea d’interès faunístic i florístic  

. Àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies 
d’aus amenaçades. 

. Pla de conservació de la llúdriga. 

. Zones humides. 

. Zones potencialment inundables. 

. Espai d’interès geològic. 

. Patrimoni arquitectònic. 

. Patrimoni paleontològic. 

. No afecta a la connectivitat d’acord a l’Estudi de Connectivitat ecològica entre l’Alta Garrotxa i 
el riu Fluvià, tram Castellfollit – Besalú, redactat pel Departament de Territori i Sostenibilitat. 

. No afecta a la connectivitat d’acord al Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines. 

. No afecta a la connectivitat d’acord  a la Diagnosi d’Espais Connectors de la Demarcació de 
Girona. 

Pel que fa referència als Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) part de la traça subterrània transcorre per 
una carretera existent que travessa l’hàbitat amb codi 9340, Alzinars i carrascars (no prioritari). 

 

Però si s’afecta: 

. Pla de recuperació per a l’avifauna (pla de recuperació del trencalòs). 

. Zones de protecció per a l’avifauna amb la finalitat de reduir els riscos d’electrocució i col·lisió 
amb les línies d’alta tensió. 

. Patrimoni arqueològic. Jaciment arqueològic Pla de Poliger II.  
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7 IDENTIFICACIÓ, CARACTERITZACIÓ I AVALUACIÓ D’IMPACTES  

7.1 Introducció 

Una vegada conegudes les característiques de l’entorn en què es desenvolupa l’actuació, és necessari 
descriure el conjunt d’impactes que podrien produir-se sobre el mateix per la implantació de les noves 
línies elèctriques subterrànies, i avaluar la magnitud dels efectes produïts, com a pas previ per la 
posterior definició de les mesures protectores i/o correctores necessàries.  

A Catalunya el marc jurídic actual respecte l’avaluació d’impacte ambiental de projectes és el regulat 
mitjançant la Llei 21/2013, de desembre de 2013, d’avaluació ambiental (BOE núm. 296 11.12.2013) 
que reuneix en un únic cos legal l’anterior normativa relativa a l’avaluació ambiental de plans i 
programes i a l’avaluació ambiental de projectes. Aquesta Llei deroga expressament el text refós de la 
Llei d'avaluació d’impacte ambiental de projectes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de 
gener, i el Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament per a 
l’execució de Reial decret legislatiu 1302/1988, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental. 

El procés de valoració admet diferents metodologies per arribar fins l’assignació d’una magnitud 
d’impacte: Compatible, Moderat, Sever o Crític, les definicions de les quals es troben regulades en Llei 
21/2013, de desembre de 2013, d’avaluació ambiental. 

 

7.2 Criteris de valoració d’impactes 

Segons transcripció literal del text de la normativa ja esmentada amb anterioritat, l’avaluació dels 
impactes respon a les següents definicions: 

♦ Impacte ambiental compatible - Aquell la recuperació del qual és immediata després del cessament 
de l’activitat, i no requereix mesures preventives o correctores. 

♦♦♦♦ Impacte ambiental moderat - Aquell la recuperació del qual no requereix mesures preventives o 
correctores intensives, i en el qual la consecució de les condicions ambientals inicials requereix un cert 
temps. 

♦♦♦♦ Impacte ambiental sever - Aquell en el qual la recuperació de les condicions del medi exigeix 
mesures preventives o correctores, i en el qual, fins i tot amb aquestes mesures, aquella recuperació 
requereix un període de temps dilatat. 

♦♦♦♦ Impacte ambiental crític - Aquell la magnitud del qual és superior al llindar acceptable. Amb aquest 
es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense possible 
recuperació, fins i tot amb l’adopció de mesures protectores o correctores. 

♦♦♦♦ Impacte residual - Pèrdues o alteracions dels valors naturals quantificades en nombre, superfície, 
qualitat, estructura i funció, que no es poden evitar ni reparar, una vegada aplicades in situ totes les 
possibles mesures de prevenció i correcció. 

 

La valoració es determinarà qualitativament i en detall per cada aspecte del medi afectat, amb petits 
matisos i atenent a la següent escala: 

IMPACTE COMPATIBLE: Aquell la recuperació del qual és immediata després del cessament de 
l’activitat, i no requereix mesures preventives o correctores. També s’inclouen aquells que provoquen la 
pèrdua de factors ambientals que no comporten un canvi en el valor ambiental de l’entorn. 



PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA. NOVES LÍNIES ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES A 25 KV D’EVACUACIÓ DE LA NOVA SUBESTACIÓ DE 132/25 KV ANOMENADA “SUBESTACIÓ POLIGER”. TM DE SANT JAUME DE LLIERCA (LA GARROTXA) 
TRAMITACIÓ DE L’ARTICLE 48 DEL DECRET LEGISLATIU 1/2010 DE 3 D’AGOST, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME MODIFICADA PER LA LLEI 3/2012, DE 22 DE FEBRER, i DELS ARTICLES 47 i 50 DEL DECRET 64/2014, DE 13 DE MAIG, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT 

SOBRE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA 
 

DOCUMENT III. ESTUDI D'IMPACTE i INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
 

93PL18300                                                                                     Pàg. 79 de 94 

IMPACTE MODERAT: Aquell la recuperació del qual no requereix mesures preventives o correctores 
intensives, i en el qual la consecució de les condicions ambientals inicials requereix un cert temps. També 
s’inclouen aquells que ocasionen un canvi perceptible en el valor ambiental del conjunt. 

IMPACTE SEVER: Aquell en el qual la recuperació de les condicions del medi exigeix mesures 
preventives o correctores, i en el qual, fins i tot amb aquestes mesures, aquella recuperació requereix un 
període de temps dilatat. Així mateix s’inclouen aquells que ocasionen la pèrdua d’un valor ambiental 
notable en el conjunt. 

IMPACTE CRÍTIC: Aquell la magnitud del qual és superior al llindar acceptable. Amb aquest es produeix 
una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense possible recuperació, fins i tot 
amb l’adopció de mesures protectores o correctores. 

IMPACTE RESIDUAL: Pèrdues o alteracions dels valors naturals quantificades en nombre, superfície, 
qualitat, estructura i funció, que no es poden evitar ni reparar, una vegada aplicades in situ totes les 
possibles mesures de prevenció i correcció. 

 

A més a més d’aquestes categories establertes s’han utilitzat categories intermèdies valoració, donant lloc a 
una graduació, per ordre de menor a major gravetat, que queda de la següent manera: 

. Impacte COMPATIBLE 

. Impacte COMPATIBLE/MODERAT 

. Impacte MODERAT 

. Impacte MODERAT/SEVER 

. Impacte SEVER 

. Impacte SEVER/CRÍTIC 

. Impacte CRÍTIC 
 

A més a més d’aquestes categories d’impacte, i de cara a la valoració dels impactes positius, s’han establert 
les següents definicions: 

. Impacte FAVORABLE: Impacte positiu els efectes dels quals sobre el medi són difícilment quantifica-
bles en unitats mesurables, ja sigui pel seu caràcter intangible o per verificar-se els seus efectes a 
llarg termini (superior a 5 anys). (Contarà amb 2 nivells d’intensitat en la valoració quantitativa: 
Favorable i Molt Favorable). 

. Impacte BENEFICIÓS: Impacte positiu els efectes del qual sobre el medi són quantificables en algun 
tipus d’unitat i suposen una millora del medi físic o socioeconòmic tangible a curt termini (1 any) o mig 
termini (5 anys). (Contarà amb 2 nivells d’intensitat en la valoració quantitativa: Beneficiós i Molt 
Beneficiós). 

Al igual que per els efectes negatius, s’han utilitzat categories intermèdies de valoració que donen lloc als 
següents valors per ordre de menor a major benefici. 

. Impacte FAVORABLE   

. Impacte MOLT FAVORABLE 

. Impacte BENEFICIÓS 

. Impacte MOLT BENEFICIÓS 

 

7.3 Metodologia general 

La metodologia seguida per la valoració dels impactes del present informe, s’ajusta a lo establert a la 
Llei 21/2013, de desembre de 2013, d’avaluació ambiental. 

El procés d’avaluació d’impactes segueix els següents passos: 

. IDENTIFICACIÓ D’IMPACTES 

La identificació dels impactes ambientals ha de derivar de l’estudi de les interaccions entre les 
accions derivades del projecte i les característiques específiques dels aspectes ambientals afectats 
en cada cas concret, inclòs el paisatge en els termes del Conveni Europeu del Paisatge. 

Cal distingir els efectes positius dels negatius; els temporals dels permanents; els simples dels 
acumulatius i sinèrgics; els directes dels indirectes; els reversibles dels irreversibles; els 
recuperables dels irrecuperables; els periòdics dels d’aparició irregular; els continus dels 
discontinus. 

Cal indicar els impactes ambientals compatibles, moderats, severs i crítics que es prevegin com a 
conseqüència de l’execució del projecte. 

. QUANTIFICACIÓ D’IMPACTES 

La quantificació dels efectes significatius d’un projecte sobre el medi ambient consisteix en la 
identificació i la descripció, mitjançant dades mesurables de les variacions previstes dels hàbitats i 
de les espècies afectades com a conseqüència de l’execució del projecte 

. VALORACIÓ D’IMPACTES 

La valoració d’aquests efectes s’ha desfer, sempre que sigui possible, a partir de la quantificació, i 
per a això s’han d’utilitzar les metodologies previstes en normes o estudis tècnics que hi siguin 
aplicables. L’Administració, a través de la seu electrònica, ha de posar a disposició dels promotors 
els documents necessaris per identificar, quantificar i valorar els impactes. 

S’han de jerarquitzar els impactes ambientals identificats i valorats per conèixer-ne la importància 
relativa. 
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7.4 Identificació d’impactes 

7.4.1 Accions generadores d’impacte 

L’execució de les obres comporta tot un seguit d’activitats associades, les quals són generadores 
d’impactes ambientals.  

Fase de construcció 

S’anomenen accions aquells treballs, operacions, sistemes de gestió, etc. que poden interaccionar amb el 
medi ocasionant canvis, alteracions o modificacions que poden ésser transformacions negatives o 
positives. És imprescindible, a aquest nivell de l’estudi, avaluació d’impactes, tenir presents les accions 
que poden produir els efectes a considerar més endavant. 

Les accions lligades a l’execució del projecte en fase de construcció són les següents: 

 C1. Ocupació directe del projecte: ocupació física del territori on es porta a terme la instal·lació de les 
noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació de la nova subestació de 132/25 kV 
anomenada “Subestació Poliger”. 

 C2. Ocupacions temporals: ocupació física del territori per a les instal·lacions auxiliars necessàries per 
portar a terme l’actuació (abocadors, accessos d’obra, parc de maquinària, etc). 

 C3. Obertura de camins d’accés, ús i millora dels ja existents.  

 C4. Càrrega i transport de material i personal fins a la zona d’obra. Trànsit de maquinària pesada 
per al transport de materials, moviment de terres, etc. 

 C5. Descàrrega i emmagatzematge de materials en les zones d’obres. 

 C6. Decapatge de terra vegetal. Retirada selectiva dels horitzons més superficials del sòl, aquesta 
última es portarà a terme en les àrees on hi hagi existència de sòls rics en matèria orgànica. 

 C7. Estesa dels conductors, instal·lació elèctrica. 

 C8.Producció de residus d’obra. 

 C9. Generació de pols: generació de pols, tant a la pròpia obra, com als camins i vials d’accés. 

 C10. Producció de soroll i vibracions: principalment per la maquinària implicada a l’obra i pels 
moviments de terres a portar a terme. 

 C11: Emissions de gas: principalment pel funcionament de la maquinària implicada a l’obra.  

 C12. Abocadors d’obra: creació o disponibilitat d’abocadors com a destí final dels materials no aptes 
per l’execució de l’obra. 

 

Fase d’explotació 

Durant l’explotació de les noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació de la nova 
subestació de 132/25 kV anomenada “Subestació Poliger”, es preveuen les següents accions 
associades: 

 E1. Ocupació territorial: ocupació del territori on hi té lloc la instal·lació de les línies elèctriques. 

 E2. Operacions de manteniment. Actuacions de manteniment de les línies elèctriques, equipaments i 
serveis. 

 

7.4.2 Vectors del medi afectats 

Tant les obres de construcció, com les d’explotació d’aquest projecte suposen una sèrie d’impactes sobre 
els diferents medis. 

Els vectors del medi afectats considerats són els següents: 

a) MEDI FÍSIC 

  Sòls-geomorfologia 

   Modificació del relleu i morfologia del terreny. 
   Pèrdues i canvis del recurs sòl. 
   Contaminació de sòls. 
   Erosió de sòls. 

  Hidrologia (aigua) 

   Hidrologia superficial. 

  Atmosfera 

   Ambient atmosfèric. 

  Soroll i vibracions 

   Contaminació acústica i vibracions. 

b) MEDI BIÒTIC 

  Vegetació 

   Vegetació. Eliminació vegetació. 

  Fauna 

   Pertorbació o alteració de la fauna. 
   

Paisatge 

   Alteració del paisatge. 

c) MEDI SOCIOECONÒMIC 

Socioeconòmic i cultural 

     Planejament Urbanístic.    
     Xarxa de camins i vies d’accés. 
     Activitats econòmiques. 
     Receptors. 
     Patrimoni cultural. 
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7.5 Caracterització, quantificació i valoració d’impactes sobre el medi 

7.5.1 Medi físic 

SÒL 

Caracterització d’impactes  

L’afecció al sòl es produeix especialment per l’obertura de la rasa on s’instal·laran les línies elèctriques 
subterrànies. 

Degut bàsicament a l’ocupació de sòl agrícola, els impactes venen donats per l’ocupació de sòl en el 
muntatge i instal·lació de les línies elèctriques subterrànies.  

Valoració d’impactes  

Es valora l’impacte sobre aquest vector com a moderat. 

 

GEOMORFOLOGIA 

Caracterització d’impactes  

El principal impacte sobre la gea és la deguda a la l’obertura de la rasa on s’instal·laran les línies 
elèctriques subterrànies. 

L’afecció al sòl serà la mínima possible ja que tant sols s’obren la rasa pel soterrament de les línies. El 
traçat discorre per zona agrícola en la major part, per camins, i per la zona verda del Polígon Industrial 
Pla de Poliger. 

El nivell d’impacte sobre la geomorfologia, és quasi nul, ja que els moviments de terra que es preveuen 
són els mínims per executar l’obertura de la rasa per soterra les línies. 

De forma resumida les principals característiques, en quan a geomorfologia, que resulten de la 
implantació de les noves línies elèctriques subterrànies són les següents: 

. No es produeixen excavacions en desmunt ni en terraplè. 

. No es modifiquen les rasants dels camins. 

. No es modifica l’ús actual dels camins. 

. No es produeix cap variació de la geomorfologia actual i del seu àmbit d’influència. 

. Els possibles materials procedents de l’excavació i que resulten sobrants de les obres no generaran 
cap tipus d’abocament. 

. No es produiran abassegaments de terra. 

. La circulació de maquinària serà molt puntual i en el moment d’execució de les obres. Pel tipus d’obra 
i pel tipus de terreny i de sòl no es produirà cap compactació del mateix. 

 

De forma resumida els únics impactes que es produiran seran els derivats de les tasques de suport 
durant la fase d’execució de la implantació de les línies subterrànies. Aquests possibles impactes sobre 
la geomorfologia són els següents: 

. Possible contaminació per combustibles i lubricants de la maquinària utilitzat en les obres. Poden 
representar una contaminació de tipus químic del mantell edàfic. 

. La contaminació per abocament de ciments i formigons en el transport i posada en obra. 
 

D’acord a la informació i les bases cartogràfiques consultades al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya el “Projecte d’actuació específica de les noves línies 
elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació de la nova subestació de 132/25 kV anomenada 
“Subestació Poliger”,  no afecta cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic. 

Valoració d’impactes  

Respecte a la geomorfologia es valora un impacte com a compatible. 

 

HIDROLOGIA 

Caracterització d’impactes  

. Aigües superficials 

. El principal impacte sobre les aigües superficials es pot produir per la proximitat als principals 
rius, rieres i torrents. L’únic curs hídric a destacar i que no està proper a la zona d’estudi és el 
Torrent de Castellar, situat al nord de la zona d’estudi. 

. Aigües subterrànies 

És una zona sense aqüífers importants. 

Principals impactes 

Durant la fase de construcció es poden diferenciar dos tipus d’impactes: 

. Alteració de les condicions de drenatge. 

Les obres de construcció presenten un risc d’impacte sobre les condicions naturals d’escolament de les 
aigües superficials. 

De forma indirecte les obres representen també un potencial augment de l’acció erosiva, degut a 
l’aixecament del mantell edàfic, mobilització de terres, essent així molt més vulnerable a l’erosió. 
Aquests processos erosius, poden representar un notable increment de l’aportació de sòls als cursos 
d’aigua superficials, provocant des de rebliment de lleres fins a un important augment de la 
terbolesa de l’aigua. 

. La contaminació. 

Les afeccions a la qualitat de l’aigua són degudes a l’aportació directe d’elements contaminants, 
procedents tant de les excavacions realitzades a l’obra com dels processos accessoris que es genera 
al voltant de les obres. 

 

La fase d’explotació del projecte, en principi ha de causar un impacte nul sobre els cursos i les aigües 
superficials.  

Valoració d’impactes  

Es valora com un impacte compatible al no afectat el projecte cap curs hidrològic. 
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AMBIENT ATMOSFÈRIC 

Caracterització d’impactes  

La instal·lació de les línies no farà augmentar les emissions a l’atmosfera associades a la mobilitat i a 
l’activitat socioeconòmica, ja que no s’introdueix cap element que pugui ser susceptible d’un augment de 
la contaminació atmosfèrica. 

El principal impacte produït és degut a la producció de pols (pol·lució atmosfèrica per proliferació de 
partícules en suspensió) i emissió de gasos derivats de la maquinària utilitzada per l’execució de les 
obres i pels moviments de terres. 

Valoració d’impactes  

Es valora com compatible/moderat l’impacte sobre aquest vector ambiental. 

 

AMBIENT ACÚSTIC 

Caracterització d’impactes  

Durant les obres d’instal·lació de les línies elèctriques es produirà un augment dels nivells de so continus i 
puntuals deguts al transport, càrrega i descàrrega de materials, trànsit de maquinària, etc. 

En el recorregut del traçat no es detecta cap possible zona sensible on sigui necessari l’estudi en detall 
dels nivells acústics tant en fase de construcció com d’explotació. 

Valoració d’impactes  

Es valora com compatible l’impacte sobre aquest vector ambiental. 

 

AMBIENT LUMÍNIC 

Caracterització d’impactes  

La instal·lació de les línies en fase de construcció pot produir un augment de la contaminació lumínica. 

Valoració d’impactes  

Es valora com compatible l’impacte sobre aquest vector ambiental. 

 

7.5.2 Medi biòtic 

VEGETACIÓ  

Caracterització d’impactes  

El sòl afectat per la instal·lació de les noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació està 
ocupat per conreus de secà. 

La major part dels danys potencials que les línies elèctriques subterrànies poden provocar sobre el seu 
entorn en general, i sobre la coberta vegetal en particular, es generen durant la fase de construcció de 
les mateixes. Les alteracions produïdes sobre la vegetació, són degudes als moviments de maquinària i 
el trasllat de materials i essencialment per l’obertura de la rasa. L’execució de totes aquestes activitats 
pot provocar la destrucció de la coberta vegetal. 

De forma resumida les principals característiques, en quan a la vegetació, que resulten de l’execució del 
projecte són les següents: 

. En la implantació de les línies elèctriques subterrànies no es realitzaran noves ocupacions i en 
conseqüència només s’afecta una petita part de vegetació ruderal ubicada als marges del camins, 
i una petita part forestal, per què s’actuarà sobre camps de conreu, principalment. 

De forma resumida els impactes sobre la vegetació són els següents: 

. Possible recepció d’impactes deguts a la circulació de maquinària. 

. Afectació per gasos tòxics de la maquinària d’obra. 

. Reducció de la capacitat fotosintètica per la disposició de pols produïda pels moviments de terres. 
 

Valoració d’impactes  

Es valora com compatible l’impacte sobre aquest vector ambiental. 

 

FAUNA 

Caracterització d’impactes  

Per la fauna, els impactes potencials de la construcció de les línies elèctriques subterrànies són els 
següents:  

. Pèrdua i alteració de l’hàbitat. 

. Molèsties durant les obres (maquinària treballant, freqüentació de gent). 
 

Durant les obres de construcció s’evitaran les operacions que puguin arribar a ser molestes en zones 
pròximes a les àrees de nidificació de la fauna, especialment d’espècies protegides, durant el període 
reproductiu de les mateixes. 

Les formacions amb hàbitats naturals i els cultius afavoreixen el trànsit i la permeabilitat faunística, tant 
a través dels torrents i barrancs com de les masses forestals que actuen com illes en mig dels espais 
oberts.  
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Donades les mínimes actuacions previstes en la zona objecte d’estudi així com l’activitat prevista durant 
la fase d’explotació no es preveu cap impacte rellevant sobre la fauna.  

Valoració d’impactes  

Es valora com compatible l’impacte sobre aquest vector ambiental. 

 

7.5.3 Patrimoni natural 

ESPAIS D’ESPECIAL INTERÈS NATURAL 

Tal i com s’ha esmentat, la zona d’estudi no afecta cap figura de protecció especial. 

Així, respecte a aquest vector el medi té capacitat per absorbir aquesta actuació. 

 

7.5.4 Risc d’incendi 

Caracterització d’impactes  

Durant les obres d’instal·lació de les noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació pot haver-
hi risc d’incendi degut als treballs en les zones agrícoles. 

Es prendran totes les mesures preventives necessàries. 

Valoració d’impactes  

Es valora com compatible/moderat l’impacte sobre aquest vector ambiental. 

 

7.5.5 Paisatge 

Caracterització d’impactes  

L’impacte paisatgístic estarà determinat per la visibilitat de la infraestructura així com la fragilitat 
derivada, és a dir, l’afectació que pugui tenir el projecte en relació els elements d’especial interès 
(botànic, histoeicoartístic, recreatiu,...). 

Les noves línies elèctriques subterrànies generaran un impacte paisatgístic nul. Les noves línies elèctriques 
subterrànies no suposaran cap transformació paisatgística de la zona d’estudi. Es tracta d’una 
intervenció en el territori molt puntual, molt localitzada i molt reduïda, el que fa que aquesta actuació 
no suposi cap transformació no distorsió paisatgística dins l’entorn més immediat.  

Bàsicament l’únic impacte paisatgístic és el derivat de la construcció d’un nou suport A/S.   

Únicament es projecta la construcció d’un nou suport conversor A/S per tal de donar continuïtat a la línia 
aèria existent en direcció sud. Aquest nou suport es construirà al costat del suport 103 de la línia aèria 
a 25 kV a retirar. També es retiraran 7 suports més (del 100 al 107). Tenint en compte aquests 
condicionants la visibilitat del projecte respecte la visibilitat actual suposarà una disminució molt 
important. 

Valoració d’impactes  

Es valora com compatible l’impacte sobre aquest vector ambiental. 

 

7.5.6 Medi socioeconòmic 

XARXA DE CAMINS I VIES D’ACCÉS 

Caracterització d’impactes  

Impacte sobre els camins i vies d’accés de la zona situats dins de l’àrea afectada per la instal·lació de 
les línies elèctriques subterrànies. 

Aquests impactes també els podem caracteritzar de forma temporal en determinats camins o vies durant 
la fase de construcció, mitjançant talls, desviaments, etc. 

Valoració d’impactes  

Els impactes ambientals sobre aquest aspecte es corregiran mitjançant les mesures desenvolupades a 
l’apartat 8, de manera que sigui compatible l’impacte després d’aplicar les corresponents mesures 
correctores. 

Es valora aquest impacte com a moderat. 

 

ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

Caracterització d’impactes  

Impacte positiu tant durant les obres com durant l’explotació per l’increment de les necessitats de mà 
d’obra i per l’augment de l’activitat econòmica associada. 

Valoració d’impactes  

Es valora aquest impacte com a positiu. 

 

7.5.7 Patrimoni cultural 

Caracterització d’impactes  

Impacte sobre jaciment arqueològic existent Pla de Poliger II. 

Valoració d’impactes  

Aquest impacte es valora com a moderat. 

 

7.5.8 Planejament urbanístic 

Caracterització d’impactes  

Es consideren els impactes sobre el desenvolupament o estructura urbanística del municipi, per la 
presència de les línies. 

Les zones urbanitzables es situen fora de l’àmbit del traçat. El traçat discorre per finques rústiques. 

La modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Sant Jaume de Llierca per a la 
qualificació de sistemes generals de serveis tècnics a la parcel·la 99 del polígon 1 i previsió de les línies 
de connexió i evacuació. TM Sant Jaume de Llierca (La Garrotxa), que actualment es troba pendent de 
l’aprovació provisional per part de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, ja preveu el traçat de les 
línies per les finques i en constitueix la corresponen servitud de pas. 
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Valoració d’impactes  

Al no afectar al desenvolupament urbà segons la planificació vigent, encara que podria ser un 
condicionant en el futur, es valora aquest impacte com moderat.  

 

7.5.9 Residus 

Caracterització d’impactes  

Pel que fa als residus només es generaran a la fase de construcció però no a la fase d’explotació. 

Durant la fase de construcció, tots els residus generats per la pròpia obra, que no es preveu que siguin 
especialment problemàtics, caldrà gestionar-los d’acord amb la normativa actual portant a terme una 
recollida selectiva dels mateixos i gestionar-los adequadament a través de gestors autoritzats. 

Cal posar especial atenció als residus de formigó, evitant abocaments incontrolats al terra i tant les 
restes de cubes de formigó com les neteges de canaletes, etc... caldrà portar-les a zones especialment 
preparades per aquesta funció i que hauran d’estar impermeabilitzades del terra. Aquestes restes cal 
retirar-les i gestionar-les correctament. 

Cal posar especial atenció al tractament de residus especials que caldrà guardar-los en dipòsits 
especials i  cal que siguin transportats i gestionats correctament per gestors autoritzats. 

També cal controlar els residus generats per la maquinària que treballi a l’obra com combustibles, olis, 
etc... que caldrà gestionar-los seguint la normativa actual i evitant vessaments. 

Valoració d’impactes  

Es valora l’impacte respecte la generació de residus en fase d’obra com a compatible/moderat. 
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7.6 Quadre resum d’impactes 

MEDI VECTOR AMBIENTAL IMPACTES VALORACIÓ  

MEDI FÍSIC 

Sòl i geomorfologia 

 Ocupació de sòls. 

 Modificació relleu i morfologia del terreny en fas de construcció. 

 Pèrdua i canvis d’ús del recurs sòl. 

 Contaminació de sòls. 

 Erosió de sòls. 

Compatible/Moderat 

Hidrologia  
 Risc d’abocaments incontrolats. 

 Alteració de les condicions de drenatge i afecció a la qualitat de 
l’aigua en la fase de construcció. 

Compatible 

Ambient atmosfèric 

 Augment de la pols (partícules en suspensió) en la fase de 
construcció. 

 Augment de l’emissió de gasos derivats de la maquinària en la 
fase de construcció. 

Compatible/Moderat 

Ambient acústic  Augment dels nivells de so en la fase de construcció Compatible 

Ambient lumínic  Augment contaminació lumínica. Compatible 

MEDI BIÒTIC 

Vegetació   Eliminació de vegetació estrictament necessaris. 

 En fase d’explotació, perill d’incendi. 
Compatible 

Fauna  

 Pèrdua i alteració d’hàbitats. 

 Efecte sobre l’avifauna. 

 Molèsties durant les obres. 

 Efectes sobre al Pla de recuperació de la llúdriga. 

Compatible 

PATRIMONI 

NATURAL 

Espais d’espacial interès 
natural 

 Espais naturals de protecció especial (ENPE) 

 PEIN 

 Xarxa Natura 2000 

 Hàbitats d’interès comunitari 

 Forest gestionats per la Generalitat de Catalunya 

 Arbres monumentals o d’interès local 

 Zones humides 

 Aqüífers protegits 

No s’afecta 
Compatible 

RISC INCENDI Risc d’incendi forestal  Augment del risc d’incendi forestal durant la fase de construcció 
per la maquinària. 

Compatible/Moderat 

PAISATGE Paisatge   Introducció de noves infraestructures. 

 Variació de visuals paisatgístiques. 
Compatible 

MEDI SÒCIO-

ECONÒMIC 

Xarxes de camins i vies 
d’accés  Efecte sobre les vies de comunicació existents. Moderat 

Activitats econòmiques  Augment en la població activa creant nous llocs de treball. 

 Efecte positiu en sector secundari i terciari. 
Positiu 

PATRIMONI 

CULTURAL 
Patrimoni Cultural  Afecció sobre el patrimoni cultural. Moderat 

PLANEJAMENT 

URBANÍSTIC 
Planejament urbanístic 

 NNSS 

 POUM 

 Ordenances 

Moderat 

RESIDUS Residus  Generació de residus Compatible/Moderat 

 

Taula 20. Taula resum d’impactes. 
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8 MESURES PREVENTIVES, CORRECTORES O COMPENSATÒRIES PER A LA PROTECCIÓ 

DEL MEDI I DEL PAISATGE 

8.1 Introducció 

En aquest capítol es defineixen des del punt de vista ambiental, els criteris, consideracions i tasques que 
cal tenir en compte per garantir una correcta gestió ambiental de l’obra. 

Degut a que l’objecte final del conjunt d’actuacions és poder portar a terme la instal·lació de les noves 
línies elèctriques subterrànies, a continuació es diferencien dos apartats: 

. Un apartat contempla les mesures correctores a adoptar en conjunt, a nivell de geomorfologia, sòls, 
aigües, atmosfera, vegetació, fauna, sociocultural, etc. que alhora es desglossen en dos grups, 
segons la seva importància per tal de donar un tractament més específic a les de més importància 
o de més abast. 

. I per altra banda i concretant únicament en el què seria les línies elèctriques, es defineix un altre 
apartat on es contemplen pròpiament els criteris a tenir en compte per a la construcció de les 
mateixes. 

 

8.2 Mesures a adoptar en un conjunt 

Per una banda, hi ha les mesures preventives i correctores genèriques, que són les que es descriuen a 
continuació: 

. Gestió de terres. 

. Pla de gestió de combustibles i lubricants. 

. Pla de gestió de residus. 

. Pla de senyalització. 

. Instal·lacions auxiliars. 

. Programa de prevenció d’incendis forestals. 

. Protecció de la vegetació existent. 

. Protecció contra el soroll. 

. Protecció de la fauna. 
 

I d’altre banda les mesures preventives i correctores específiques referents a: 

. Planificació de l’obra, vialitat, accessos i horaris de treball. 

. Sòls-geomorfologia. 

. Hidrologia. 

. Atmosfera.  

. Soroll. 

. Vegetació. 

. Fauna. 

. Paisatge.  

. Socio-econòmic. 

. Arqueologia. 

Així com aquelles mesures específiques definides en cada subapartat. 
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8.3 Mesures correctores específiques 

8.3.1 Sòls 

Per accedir a la zona on s’han d’instal·lar les noves línies elèctriques subterrànies s’utilitzarà la xarxa de 
camins ja existents. Per aquest motiu es preveu que la necessitat d’obrir noves pistes o accessos sigui 
nul·la, disminuint el risc d’inici de processos erosius i de pèrdua de sòl. 

Al llarg de la traçat per on discorren les línies no s’ha detectat la presència de sòls contaminats. 

 

8.3.2 Geomorfologia 

Pel que fa a les línies elèctriques es tracta d’una obra de caràcter subterrani efectuant-se l’obertura de 
la rasa. L’execució d’aquestes instal·lacions no produirà cap modificació de la topografia del terreny ja 
que les terres s’utilitzaran per deixar-ho tal com estava abans de l’execució de les línies elèctriques 
subterrànies. 

Mesures preventives 

S’aprofitaran els camins existents per tal d’accedir a la zona on s’han d’instal·lar les noves línies 
elèctriques. 
La terra d’excavació de la rasa es deixarà al costat de la rasa oberta sense afectar a la vegetació 
existent a la zona. 

Es donarà compliment a les recomanacions de l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
de desembre de 2018, durant l’execució de l’excavació de les rases es prendran les mesures adients 
per evitar el desenvolupament d’inestabilitats. 
 

Mesures correctores 

En la fase de construcció es seguiran com a mínim les condicions tècniques preestablertes: 

. Una vegada finalitzades les obres, es procedirà a la restauració del camí i de les àrees d’ocupació 
temporal implicades en l’execució de l’obra. 

. Els abocadors d’obra s’emplaçaran sempre que sigui possible en les zones òptimes per a tal funció 
(mínima sensibilitat ambiental). Les necessitats d’abocadors són mínimes i pràcticament la terra que 
surt de l’obertura de la rasa servirà per tapar la rasa. 

. Minimitzar l’alteració geomorfològica del terreny. 
 

8.3.3 Pèrdua i canvis d’ús del recurs sòl 

Mesures preventives 

No sobrepassar els límits establerts dins l’àmbit afectat per tal de portar a  terme les diferents accions 
per l’execució del projecte, aconseguint així no ocupar més sòl del necessari. 

Es definiran les àrees de manteniment de maquinària dotant-les totes elles dels sistemes de prevenció i 
recollida de residus. S’ubicaran a les àrees amb menor risc de contaminació per vessaments, 
especialment lluny dels cursos hidrològics. 

 

 

Mesures correctores 

Es procedirà al decapatge dels primers 30 cm de sòl en aquelles àrees on es preveuen que els 
moviments de terres, condicionament morfològic del sòl, etc. siguin importants, bàsicament es tracta de la 
zona d’obertura de la rasa. 

En cas de vessament accidental de ciments, l’accident es comunicarà immediatament a la direcció d’obra, 
qui prendrà les mesures oportunes en funció de la magnitud de l’accident. 

 

Contaminació de sòls 

Mesures preventives 

En fase de projecte, es definiran les àrees de manteniment de maquinària dotant-les totes elles dels 
sistemes de prevenció i recollida de residus. S’ubicaran a les àrees amb menor risc de contaminació per 
vessament. 

Mesures correctores 

Les actuacions relacionades amb la conservació i manteniment de la maquinària, es portaran a terme a 
les àrees definides a tal efecte. En cas de vessament accidental de ciments, l’accident es comunicarà 
immediatament a la direcció d’obra, qui prendrà les mesures oportunes en funció de la magnitud de 
l’accident. 

 

Erosió de sòls 

Mesures preventives 

S’aplicaran les solucions de disseny que representin una menor ocupació del sòl.  

Mesures correctores 

Restitució immediata, es procedirà a la restitució al seu estat inicial de totes les superfícies afectades. 

 

8.3.4 Hidrologia superficial i subterrània 

Mesures preventives 

Es definiran les àrees destinades a parc de maquinària, etc. les quals estaran dotades dels sistemes de 
recollida d’aigües, tancs per la recollida d’olis i combustibles, etc. Les àrees destinades a instal·lacions 
auxiliars s’ubicaran el més lluny possible dels cursos d’aigua temporals o permanents. S’ubicaran a les 
àrees amb menor risc de contaminació per vessament. 

En el projecte, es definirà de forma descriptiva les diferents accions que fan falta per portar a terme la 
instal·lació del conjunt de les línies indicant les mesures a adoptar en cas d’accident per vessaments o 
qualsevol tipus d’element que pugui provocar una afecció sobre la hidrologia en la zona d’estudi. 

D’acord això s’ha de tenir en compte les següents mesures: 

. Evitar vessaments de qualsevol tipus d’element. 

. Les mesures durant les obres han d’anar dirigides a minimitzar tot tipus de contaminació. 

. Garantir un correcte drenatge de les aigües d’escorrentia superficial. 

. Controlar l’emmagatzematge i manipulació dels productes derivats de la indústria auxiliar a l’obra. 
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. Ubicar correctament l’emplaçament del parc de maquinària, i controlar els seus desaigües i 
abocadors. 

 

D’acord a l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de febrer de 2019, s’haurà de donar compliment 
al següent: 

. Les línies de 25kV objecte del projecte efectuen un creuament amb un rec innominat que discorre 
pel límit del polígon. L’àmbit de les obres es situa per tant, dins de la zona de domini públic 
hidràulic (DPH), i dins de la zona de policia (ZP) de l’esmentat curs fluvial, restant per tant les obres 
de la necessitat d’autorització administrativa prèvia, d’acord a les activitats i usos del sòl 
enumerats a l’esmentat article 9 del TRLA.  

. El creuament de la xarxa amb l’esmentat curs fluvial es realitzarà a una profunditat de 1,5 m de la 
generatriu dels conductors respecte la cota del fons de la llera en compliment dels criteris de 
l’Agència en quant a creuaments de conduccions sota lleres de cursos fluvials, recollits a l’article 73 
del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya 2016-2021, o bé a través d’una 
obra de drenatge existent, si és el cas, sense disminuir la secció de desguàs del curs en l’àmbit del 
creuament. 

. Es prohibeix amb caràcter general i sens perjudici del disposat a l’article 100 del Text refós de la 
Llei d’Aigües, aprovat per RDL 1/2001, de 20 de juliol, tota activitat susceptible de provocar la 
contaminació o degradació del domini públic hidràulic i, en particular, acumular residus sòlids, runes 
o substàncies, qualsevol que sigui la seva naturalesa i el lloc on es dipositin, que constitueixin o 
puguin constituir un perill de contaminació de les aigües o de degradació del seu entorn, segons 
disposa l’article 97.a) del mateix text legal. 

 

D’acord a l’informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de febrer de 2019, 
s’haurà de tenir en compte el següent: 

. No alterar les condicions de servei de canals, recs, sèquies i/o conduccions d’aigua destinades al 
regadiu i/o al drenatge durant i després de l’execució de les obres projectades. 

Mesures correctores 

. Les actuacions relacionades amb la conservació i manteniment de la maquinària es portaran a 
terme a les àrees definides a tal efecte. 

. Les actuacions de tala i esbrossada es realitzaran de forma que s’alterin el mínim possible la 
hidrologia. 
 

8.3.5 Atmosfera 

Mesures preventives 

L’execució del projecte pot suposar una contaminació atmosfèrica en la producció de pols (pol·lució 
atmosfèrica per proliferació de partícules en suspensió) i emissió de gasos per la maquinària implicada 
en l’obra i pel moviment de terres. 

Com a mesures preventives els vehicles utilitzats per a la realització de les obres hauran d’estar al 
corrent de les revisions periòdiques que s’han de realitzar, i disposaran dels corresponents sistemes de 
filtrat de fums.  

 

Compliment de la normativa vigent. 

Mesures correctores 

En els camins i accessos per l’execució de les obres, així com les pròpies zones d’actuació, es realitzaran 
recs periòdics per minimitzar la producció de partícules en suspensió (pols), mentre duri la construcció. 

 

8.3.6 Soroll (contaminació acústica) 

Mesures preventives 

El soroll ocasionat durant la implantació de les línies elèctriques, bàsicament degut a la maquinària, no 
es preveu que superi els límits establerts. Si en algun cas concret es preveu una generació puntual de 
soroll que pugui superar els límits establerts, es procurarà minimitzar-lo al màxim amb l’adopció de les 
mesures tècniques convenients. La millor forma de minimitzar els sorolls és mitjançant el compliment de la 
normativa i manteniment correcte dels mecanismes que produeixen aquests sorolls: 

. Aplicació estricta de la legislació al respecte. 

. Manteniment en perfecte estat de la maquinària. 

Mesures correctores 

Sempre que sigui possible no es portaran a terme treballs en horari nocturn, limitant els horaris de 
treball de les obres, de 8 a 22 hores. 

Exigir un correcte manteniment de la maquinària, i especialment dels sistemes d’insonorització, a més de 
tenir especial cura en no realitzar sorolls innecessaris. 

 

8.3.7 Vegetació 

Mesures preventives 

. S’afectarà únicament la superfície necessària per portar a terme les obres i només s’eliminarà 
l’arbust i/o arbre que sigui estrictament necessari. 

. La terra d’excavació de la rasa es deixarà al costat de la rasa oberta sense afectar la vegetació 
existent. 

. Elaborar un Programa de Mesures de Prevenció d’incendis forestals, tant durant la fase de 
construcció com d’explotació de les línies. 
 

8.3.8 Fauna. Pertorbació de la fauna i efecte sobre l’avifauna 

Mesures preventives 

Durant les obres de construcció s’evitaran les operacions que puguin esdevenir molestes en zones 
properes a les àrees de nidificació de la fauna, especialment d’espècies protegides, durant el període 
reproductiu de les mateixes. 

Seguiment acurat de la fauna propera a l’àrea del projecte. 

Mesures correctores 

. S’evitaran els treballs nocturns durant la fase d’execució di tampoc s’utilitzarà il·luminació artificial. 
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Mesures compensatòries 

La retirada de la línia existent aèria minimitza l’impacte visual i paisatgístic i redueix l’afectació a  
l’avifauna, a l’agricultura i al paisatge. La retirada dels 690 m de cablejat i dels 8 suports redueix 
l’afectació a l’avifauna per la col·lisió i electrocució amb la infraestructura. 

 
Imatge 68. Emplaçament de les noves línies subterrànies a 25 KV, de la línia aèria a retirar i de les línies subterrànies a 

posar en fora de servei sobre ortofotomapa. Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de ICGC. 

 

 

 

8.3.9 Risc d’incendi 

Mesures preventives 

S’afectarà únicament la superfície necessària per portar a terme les obres i només s’eliminarà l’arbust 
i/o arbre que sigui estrictament necessari. 

Mesures correctores 

S’aplicarà la legislació en matèria de prevenció d’incendis. 

Pel que respecta a la gestió dels productes de la tala i esbrossada, els materials no aprofitables per 
fusta no s’abandonaran per l’obra sinó que es trituraran i s’apilaran junt amb la terra vegetal. En cap 
cas es procedirà a la crema o enterrat dels mateixos als abocadors d’obra. 

 

8.3.10 Patrimoni natural 

Tal i com s’ha esmentat, la zona d’estudi no afecta cap figura de protecció especial. 

Pel que fa referència als Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) part de la traça subterrània transcorre per 
una carretera existent que travessa l’hàbitat amb codi 9340, Alzinars i carrascars (no prioritari), però el 
projecte no l’afecta. 

 

8.3.11 Paisatge 

Mesures preventives 

Delimitar les àrees per la ubicació d’instal·lacions auxiliars de l’obra. 

Mesures correctores 

Una vegada finalitzades les obres es restauraran els camins i vies d’accés utilitzades. 

Respectar la vegetació existent. 

A l’hora de dissenyar el traçat de les línies s’ha considerat el seu efecte sobre el paisatge i és per això 
que: 

DURANT LA FASE DE DISSENY 

. S’han soterrat les línies. 
 

DURANT LA FASE D’EXPLOTACIÓ 

. Durant la fase d’explotació s’ha previst que el manteniment de les línies es faci seguint la traça 
d’aquestes i seguint les recomanacions descrites segons la legislació vigent. 

 

Mesures compensatòries 

La retirada de la línia existent aèria minimitza l’impacte visual i paisatgístic i redueix l’afectació a  
l’avifauna, a l’agricultura i al paisatge. La retirada dels 690 m de cablejat i dels 8 suports és una 
millora significativa a les visuals i al propi paisatge de la zona.  
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8.3.12 Socioeconòmic.  

Agricultura 

Mesures preventives 

D’acord a l’informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de data febrer de 
2019, s’haurà de tenir en compte el següent: 

. Mantenir la integritat de les explotacions agrícoles i/o ramaderes, establint mesures 
compensatòries als propietaris afectats per expropiacions, ocupacions temporals i servituds. 

. Es prioritzarà la realització de l’actuació projectada en una època de l’any en què les superfícies 
agrícoles no estiguin conreades. 

. Es minimitzarà l’ocupació temporal de finques agràries i les afeccions a l’activitat agrícola i/o 
ramadera i/o forestal durant l’execució de les obres. 

Mesures correctores 

D’acord a l’informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de data febrer de 
2019, s’haurà de tenir en compte el següent: 

. Una vegada finalitzada l’actuació, es restituirà al seu estat actual les superfícies forestals i de 
camps de conreu, els camins i els accessos a finques que no siguin objecte de l’actuació 
projectada.  

. En els trams on les línies subterrànies transcorren per sota de superfície conreable de camps de 
conreu, la part superior del bloc de formigó previst per a la protecció de les línies subterrànies 
 es situarà, com a mínim, a una distància de 60 cm respecte la superfície del sòl amb el propòsit 
de no interferir a les tasques de treball dels camps de conreu. 

Mesures compensatòria 

La retirada de la línia existent aèria minimitza l’impacte visual i paisatgístic i redueix l’afectació a  
l’avifauna, a l’agricultura i al paisatge. La retirada dels 690 m de cablejat i dels 8 suports al llarg de 
les finques rústiques millorarà l’explotació actual de les finques ja que la línia subterrània permetrà 
poder continuar el conreu de les mateixes amb l’avantatge de no tenir els suports i la línia elèctrica 
aèria.  

 

Vies de comunicació 

Mesures preventives 

D’acord a l’informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de data febrer de 
2019, s’haurà de tenir en compte el següent: 

. Donar continuïtat a la xarxa de camins rurals presents en l’àmbit del projecte durant i després de 
l’execució de les obres, evitant l’aïllament de masos i d’indrets respecte als nuclis urbans i 
permeten el trànsit de vehicles pesants (maquinària agrícola i forestal). 

Mesures correctores 

Assegurar l’accessibilitat de la població a qualsevol dels immobles o serveis afectats per les obres, 
mentre durin aquestes. 

D’acord a l’informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de data febrer de 

2019, s’haurà de tenir en compte el següent: 

. Una vegada finalitzada l’actuació, es restituirà al seu estat actual les superfícies forestals i de 
camps de conreu, els camins i els accessos a finques que no siguin objecte de l’actuació 
projectada.  
 

8.3.13 Patrimoni cultural 

Mesures preventives 

El traçat afecta al jaciment arqueològic Pla de Poliger II. 

En el cas de descobriment de restes arqueològiques i/o paleontològiques durant l’execució del projecte 
s’estarà al que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 
78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. D’acord 
al que cita l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de data desembre de 2018. 

D’acord a l’informe del Departament de Cultura de data desembre de 2018 és imprescindible que es 
realitzi un seguiment arqueològic a tota la zona afectada pel projecte durant l’execució de les obres. 

A la zona del projecte s’ha realitzat una intervenció arqueològica preventiva, al Pla de Politger 2, 
segons el procediment establert en l’article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, 
del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. El resultat de la intervenció és 
negatiu i no s’ha detectat cap resta de material corresponent al jaciment arqueològic “Pla de Politger II” 
ni cap jaciment arqueològic nou, ni cap element arquitectònic que pugui resultar afectat, per tant pel 
que fa al patrimoni històric i arquitectònic, no hi ha cap impediment per a l’execució del projecte. 

Tanmateix, i d’acord amb l’informe emès amb data 4 de desembre de 2018 per l’arqueòloga 
territorial, Montserrat Mataró, i l’arquitecta territorial, Olga Bas, corresponent al Projecte d’actuació 
específica. Noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació de la nova subestació de 132/25 
kV anomenada “subestació Poliger”, caldrà fer un seguiment arqueològic a tota la zona afectada pel 
projecte de construcció de les línies d’evacuació de la subestació. El seguiment s’haurà de realitzar sota 
la direcció d’un arqueòleg, amb la corresponent autorització de la Direcció General del Patrimoni 
Cultural, segons estableix la llei 8/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català i el Decret 
78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 

8.3.14 Planejament urbanístic 

Mesures preventives 

El traçat discorre per sòl no urbanitzable i per tant s’haurà de tenir en compte la legislació urbanística 
de les actuacions en el sòl.  

La modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Sant Jaume de Llierca per a la 
qualificació de sistemes generals de serveis tècnics a la parcel·la 99 del polígon 1 i previsió de les línies 
de connexió i evacuació. TM Sant Jaume de Llierca (La Garrotxa), que actualment es troba pendent de 
l’aprovació provisional per part de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, ja preveu el traçat de les 
línies per les finques i en constitueix la corresponen servitud de pas. 

Mesures correctores 

Establir els mecanismes de compliment de la normativa específica en matèria urbanística del municipi 
per on discorre la traça. 
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8.3.15 Residus 

Els residus contaminants generats en l’obra, fonamentalment olis i greixos, olis i lubricants usats, 
combustibles, etc., en cap cas s’abocaran sobre el terreny o en cursos d’aigua i lleres. Al contrari, 
s’haurà d’establir un sistema de recollida d’aquest tipus de residus i ser gestionats d’acord amb el que 
estableix la normativa relativa a gestió de residus: transferència a gestor autoritzat mitjançant 
transportista, també autoritzat.  

Segregació de residus a l’obra 

Es segregaran els residus generats al llarg de l’obra, diferenciant: 

. Residus inerts: terres, envasos, i embalatges de vidre, plàstic o metall, formigó... 

. Residus no especials: aerosols, draps de neteja bruts, roba bruta, envasos i embalatges de paper, 
cartró i fusta, paper i cartró, residus de construcció, restes vegetals, terres contaminades per 
compostos orgànics (hidrocarburs) o inorgànics... S’establiran diversos contenidors clarament 
identificats per aquests residus, tenint en compte la tipologia i volum previsible dels principals 
residus generats a l’obra. Els residus generats en les instal·lacions del personal es recolliran en 
un únic contenidor i es dipositaran al contenidor general del municipi més pròxim. 

. Residus especials/tòxics: bateries, productes de soldadura, envasos i embalatges bruts de residus 
especials o de substàncies perilloses, fitosanitaris, pesticides i insecticides, olis hidràulics, 
lubricants, líquids de fre usats, pintures, dissolvents, pneumàtics usats... 

Es disposarà d’un o més contenidors específics per la recollida d’olis usats i greixos procedents de les 
operacions de manteniment de maquinària. Aquests contenidors hauran d’estar degudament etiquetats 
segons es contempla en la legislació vigent sobre residus tòxics i perillosos. 

Caldrà doncs habilitar un punt de recollida a la zona auxiliar d’obres per classificar i dipositar 
temporalment els residus que s’obtinguin en contenidors. 

S’instal·laran contenidors per a recollida selectiva de: 

. Material d’origen petri. 

. Metalls. 

. Plàstics. 

Gestió dels residus 

Abans del inici de l’obra es concertarà amb empreses gestores de residus degudament autoritzades i 
homologades per la recollida, transport i tractament dels diversos residus generats per les activitats 
d’obra. Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a abocador controlat o 
planta de reciclatge. 

Pel que fa a l’aigua procedent del rentat de les formigoneres es condicionarà una àrea especifica per 
a destinar-les-hi. Les restes de formigó pres d’aquí i generat a qualsevol altre indret de l’obra es 
recollirà i es disposarà finalment a abocador adequat. 

Mesures preventives 

. Evitar abocaments incontrolats al terra de residus de formigó. 

. Controlar els residus  

Mesures correctores 

. Gestió adequada dels residus segons la normativa actual portant a terme una recollida selectiva 
dels mateixos. 

. Portar les restes de cubes de formigó, de les neteges de canaletes, etc... a zones especialment 
preparades per aquesta funció i que hauran d’estar impermeabilitzades del terra. Aquestes 
restes cal retirar-les i gestionar-les correctament. 

. Els residus especials caldrà guardar-los en dipòsits especials i cal que siguin transportats i 
gestionats correctament per gestors autoritzats. 

. Controlar els residus generats per la maquinària de l’obra com combustibles, olis, etc... que caldrà 
gestionar-los seguint la normativa actual i evitant vessaments. 

8.4 Programa sobre mesures de prevenció d’incendis 

8.4.1 Marc normatiu 

Aquest apartat té per objecte exposar les mesures de prevenció d’incendis forestals, particularitzant a 
aquest estudi tot el que s’exposa en la següent legislació: 

- Decret 64/1995,  de 7 de Març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

- ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que 
estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 

Segons el Decret de la Generalitat de Catalunya 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals, el municipi de Sant Jaume de Llierca no està declarat com a 
zona d’alt risc d’incendi forestal, durant el període comprès entre 15 de juny i el 15 de setembre, tots 
dos inclosos. 

D’altre banda l’ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures 
preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de 
prevenció d’incendis forestals especifica que entre el 16 d’octubre al 14 de març no es poden realitzar 
focs en els terrenys forestals ni en la franja de 500 metres que els envolta sense la corresponent 
comunicació a l’autoritat. 

 
8.4.2 Mesures de prevenció 

Les noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació de la nova subestació de 132/25 kV 
anomenada “subestació Poliger” s’emplacen en terreny agrícoles de conreu, i una petita part en zona 
forestal. 

D’acord al decret 64/1995, de 7 de març, s’establiran mesures de prevenció d’incendis forestals per a 
la fase de l’execució. 

La normativa que es desenvolupa en el Decret 130/1998 de 12 de maig marca dos tipus d’actuació a 
fer: disminució de la càrrega de combustible i accions sobre la vegetació més piròfila. 

Per a mantenir la seguretat de les zones forestals, situades a prop de l’àmbit de treball s’establiran les 
següents mesures: 

. El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra contra qualsevol deteriorament 
i dany durant el període de realització dels treballs, i haurà de protegir contra incendis tots els 
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materials inflamables. 

. Es prohibeix qualsevol forma de foc i llençar objectes encesos. 

. Les restes d’obra seran retirades i emmagatzemades en la zona que dirigirà la Direcció d'Obra, la 
qual ha de ser zona de menor risc d’incendis. 

. Els abocadors i emmagatzematges temporals i instal·lacions d’obra han de tenir una zona de 
seguretat de 10 m a comptar des de la protecció perimetral, i a continuació una zona de 
protecció de 25 m. 

. Al finalitzar l’obra es netejarà les àrees afectades per les instal·lacions d’obra, abocadors 
temporals i d’emmagatzematge i es retiraran les restes als abocadors adequats. 

. En cas de necessitat de cremes controlades en època de risc d’incendi compresa entre el 15 de 
març i el 15 d’octubre, serà precisa l’autorització expressa i excepcional del Director General 
del Medi Natural (art. 16. Decret 64/1995). 

. Quedarà completament prohibida la realització de cremes i de treballs que impliquin la generació 
de restes vegetals en el període comprès entre els 15 de juny i el 15 de setembre, ambdós 
inclosos, en les zones declarades com d’alt risc d’incendi forestal (art. 17 Decret 64/1995). 

Durant la fase de construcció estarà totalment prohibida la realització de qualsevol tipus de foc a 
menys de 500 m d’una superfície forestal durant el període comprès entre 15 de març i 15 d’octubre, 
tot i que es recomana estendre aquesta prohibició a tot l’any. A més, es preveu la instal·lació de cartells 
provisionals de risc d’incendis forestals repartits per l’obra mentre duri aquesta. 

L’Ordre MAB/62/2003 especifica que totes les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys 
forestals de Catalunya definits a l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i 
a la franja de 500 m que els envolta durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març 
ho hauran de comunicar prèviament. 
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9 CONCLUSIONS 

El projecte d’actuació específica de les noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació de la 
nova subestació de 132/25 kV anomenada “Subestació Poliger” té per objectiu repartir l’energia des 
de la nova subestació fins als diferents subministraments situats al llarg de les línies de 25 kV i amb això 
aconseguir repartir les càrregues de les subestacions d’Olot i Serinyà a la nova subestació i reforçar el 
sistema de 25kV de la zona així com de l’eix troncal del sistema de 25 kV, proporcionant més seguretat 
i qualitat en el subministrament i poder atendre d’aquesta forma l’augment de demanda que es 
planteja al sistema. 

La construcció d’aquests noves línies soterrades a 25 kV permetrà la retirada d’un tram de línia aèria 
existent a 25 kV i 8 suports associats a aquesta línia. També es deixaran fora de servei dues línies 
subterrànies existents associades a la línia aèria existent a 25 kV a retirar. 

Aquest projecte afecta al terme municipal de Sant Jaume de Llierca a la comarca de la Garrotxa. 

Tenint en compte l’anàlisi dels diferents vectors del medi descrit en l’apartat anterior i que tenen una 
relació directe per a l’anàlisi del impacte paisatgístic se’n dedueixen les següents consideracions: 

. Tenint en compte els principals vectors ambientals estudiats i des d’un punt de vista de la capacitat 
del medi i de l’entorn, aquest medi permet absorbir la proposta de l’actuació. 

. Els impactes originats al paisatge s’avaluen des del punt de vista de l’espectador, és a dir, visuals 
intrínseques quan l’observació de l’àmbit es fa des del propi espai, o fora d’aquestes visuals 
extrínseques. 

. Bàsicament l’únic impacte paisatgístic és el derivat de la construcció d’un nou suport A/S.  Pel 
present projecte de noves línies elèctriques subterrànies a 25 kV d’evacuació al tractar-se de línies 
subterrànies no té sentit generar cap conca visual ja que aquestes no seran vistes. 

Únicament es projecta la construcció d’un nou suport conversor A/S per tal de donar continuïtat a 
la línia aèria existent en direcció sud. Aquest nou suport es construirà al costat del suport 103 de 
la línia aèria a 25 kV a retirar. També es retiraran 7 suports més (del 100 al 107). Tenint en 
compte aquests condicionants la visibilitat del projecte respecte la visibilitat actual suposarà una 
disminució molt important. 

. La zona d’implantació de les noves línies soterrades a 25 kV i del nou suport conversor A/S té una 
bona capacitat per absorbir activitats impactants, ja que presenta una qualitat paisatgística 
baixa i una Capacitat d’Absorció Visual mitjana. 

. La implantació de les noves línies soterrades a 25 kV i el nou suport conversor A/S suposa una 
transformació paisatgística baixa en una zona que ja està molt antropitzada per la presència del 
Polígon Industrial Pla de Poliger.   

L’únic element visible serà el nou suport conversor A/S  que es construirà al costat del suport 103 
de la línia aèria a 25 kV a retirar. També es retiraran 7 suports més (del 100 al 107). Tenint en 
compte aquests condicionants la visibilitat del projecte respecte la visibilitat actual suposarà una 
disminució molt important. 

. La retirada de la línia existent aèria minimitzarà l’impacte visual i paisatgístic i reduirà l’afectació 
a  l’avifauna, a l’agricultura i al paisatge. La retirada dels 690 m de cablejat i dels 8 suports al 
llarg de les finques rústiques millorarà l’explotació actual de les finques ja que la línia subterrània 
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permetrà poder continuar el conreu de les mateixes amb l’avantatge de no tenir els suports i la 
línia elèctrica aèria. Pel que fa al paisatge la eliminació dels suports és una millora significativa a 
les visuals de la zona. Amb la eliminació de la línia aèria i els suports es redueix l’afectació a 
l’avifauna per la col·lisió amb la infraestructura. 

 

La sensibilitat paisatgística de l’àmbit de la zona del projecte és baixa el que fa que amb l’adopció de 
les mesures proposades el medi assoleix capacitat per admetre l’actuació. 

 

Sant Jaume de Llierca, març de 2019 
L’Enginyer Autor de l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística 

 

 

Sr. Josep Farreró i Solés 
Enginyer Agrònom. Col·legiat núm. 658 
MEDIS, Enginyeria Ambiental i Agroindustrial, S.L.P. 
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